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Idén január elsejétől 
idős emberek javára szolgáló 
jogszabályok léptek hatályba, 
ami örvendetes. 
A 18–27. oldalon közölt 
összeállításunk azonban 
arra is utal, hogy amennyiben 
a gondozási szükséglet 
megállapítására hivatott bizottság 
állami tagjának delegálása késik, 
s emiatt hiányzik a bentlakásos 
ellátásra jogosító igazolás, 
az új igénylő kényszerű elhelyezése 
esetén az intézményfenntartó 
önkormányzat nem kapja meg 
az idei költségvetési törvényben 
megállapított normatívát.

Ezen a tavaszon az önkormányzati 
rendszer szükséges megújításáról me-
gyei rendezvényeken polgármesterek 
százai fejtik ki véleményüket. Szán-
dékuk azonos a TÖOSZ újra és újra 
hangoztatott törekvésével, ami arra 
irányul, hogy a települési önkormány-
zatok a saját sorsuknak ne elszenvedői, 
hanem alakítói legyenek. 

A március idén – népszavazással egyetemben, illetve annak ellenére – politikai érte-
lemben is a kikelet hava lehet, mert beteljesítvén sokszor megénekelt népdalbeli dol-
gát, vizet áraszt a tavaszi szél. Írásunk a 4–6. oldalon. 

Illusztrációnk Bereczki Zoltán Gye-
rekek a mezőn című díjnyertes fotó-
ja. Felhívásunk a 13–15. oldalon.
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POSTAPARTNER 
PROGRAM

Sasvári Gábor, a Dél-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ osztályvezetője a ma-
ga szakterületén ilyen előrelátó, jól kidolgo-
zott modernizációs programot csak keveset 
látott, s szerinte minden adott ahhoz, hogy 
a Postapartner Program hosszú távon igazi 
sikertörténet legyen, mivel az előre meg-
szervezett és gondoskodó.  

Tudna mondani erre egy kézzelfogható 
példát?

Magyarországot is elérte már az az ipari 
szerkezetváltási hullám, aminek eredmé-
nyeként a külföldi cégek az olcsóbb munka-
erő vagy az eltérő adózási rend reményében 
Keletre viszik telephelyeiket. Elsőként ter-
mészetesen itt, Somogyban is a könnyű-
iparban dolgozók estek ennek a a törekvés-
nek az áldozatául. Jelenleg háromszáznál 
több olyan emberről kell gondoskodnunk, 
akik emiatt vesztették el munkahelyüket. 
A felszámolás alatt lévő, vagy a máshová 
települő vállalatok kevésbé képesek komp-
lex módon törődni egykori dolgozóik sor-
sával. A Posta viszont itt marad! Sőt, már 
az átalakítással egy időben, a munkaügyi 
szervezettel együttműködve kidolgozta 
az önfoglalkoztatás, a tovább- vagy átkép-
zés, a vállalkozásfejlesztés minden olyan le-
hetőségét, aminek segítségével reményeink 
szerint zökkenőmentesen, akár a folyama-
tos munkaviszony megtartásával élhetik át 
a postai dolgozók a változásokat. 

Ön szerint tehát az új program több olyan 
biztonsági elemet tartalmaz, amely nagyobb 
lehetőséget nyújt az újrakezdéshez. 

Elsősorban minden a szakképzettségen 
múlik. Maradjunk az előző példánál! Egy 
könnyűipari cég megszűnése vagy jelentős 
létszámú leépítése után jobbára betanított 
dolgozókról kell gondoskodni, akiknek  el-
avultak az ismeretei. A postások azonban az 
átlagosnál magasabb képzettségűek, tehát 
jobbak az elhelyezkedési esélyeik is.

Milyen lehetőségek nyílnak a partneri 
programban érintettek előtt?

Teljesen tiszta a kép, ami ugyancsak 
a Posta gondoskodó magatartását jellem-
zi. Az érintettek vagy vállalkozóként mű-
ködnek tovább, vagy a vállalkozó alkalma-
zottjaként dolgoznak, néhányan közülük 
esetleg más területre mennek át. Bármelyik 
utat választják is, mindenhez megkaphatják 
a megfelelő segítséget. Az is biztos, hogy 
minden érintett postás munkavállalóval 
külön-külön kell találkoznunk, külön-kü-
lön kell segítenünk a további életpálya meg-
tervezésében. Kizárólag egyénenként, sze-

mélyre szabott programot szabad ajánlani. 
Az is előfordulhat, valaki nem igényli a se-
gítséget, és maga keres és talál munkát vala-
hol máshol. Az sem elképzelhetetlen, hogy 
mondjuk valaki eddig nem bízott magában, 
de a pályázat másik körében annyira csábí-
tónak tartja például az erre a célra kidolgo-
zott vállalkozói támogatást és a mikrohitelt, 
hogy mégis jelentkezik postapartnernek. 

Vajon kit mi csábíthat erre az útra? 
A vállalkozás alapításához felvehető hi-

tel, vagy az önfoglalkoztatóvá válás támo-
gatásának igénybevétele eleve csábító le-
het. Minél több egykori postást foglalkoztat 
az új postapartner, annál több bérköltség-
támogatást vehet igénybe, és persze neki 
is jó, ha valódi szakemberekkel dolgozik. 
Aki ilyen vállalkozásoknál helyezkedik el, 
ugyanazt a munkát folytathatja, amit ed-
dig is szeretett. Lehet, hogy át kell mennie 
egy másik településre. Ilyenkor egy évig 
biztosan útiköltség-térítést kap. Ha más 
munka után néz – az átképzés mellett, amit 
ugyancsak igénybe vehet –, ez a térítés neki 
is jár. A soron kívüli tanfolyamoktól kezd-
ve minden lehetőség adott. Úgy alakítot-
ták a programot, hogy mindenki megta-
lálhassa a számítását. Természetesen nem 
hiszem, hogy egy teljesen zökkenőmentes 
átalakulás előtt állunk, hiszen ez a vidék 
az ország elmaradott térségei közé tarto-
zik, de az biztos, hogy senkit nem hagynak 
cserben. Szerencsére a Posta előre gondol-
kodott. Dolgoztunk már hasonló program-
ban, de ilyen összetett, ilyen kiemelt támo-
gatási rendszert kidolgozó munkaadó, saj-
nos, csak igen kevés volt Magyarországon. 
Remélem, példaértékű lesz más cégeknek 
is ez a fajta felelősségvállalás. 

Európában 2013. január elsejére tolták el a teljes piacnyitást a postai szolgáltatások 
területén. A liberalizációra való felkészülés megköveteli a Magyar Postától, hogy több 
évtizeden keresztül változatlanul működő hálózatát fokozatosan átalakítsa, moderni-
zálja. A tavaly októberben meghirdetett Postapartner Program tulajdonképpen bőví-
tés, hiszen az országban már ma is több mint 300 postapartnerség működik vállalko-
zói formában, a lakosság és az önkormányzatok teljes megelégedésére. A partnerség 
kiterjesztésével a helyi igényekhez sokkal jobban igazodó, hosszú távon hatékonyabb 
szolgáltatói hálózat alakítható ki úgy, hogy közben annak színvonaláért, biztonsá-
gáért – törvényi kötelezettségének megfelelően – továbbra is a Magyar Posta vállal 
felelősséget. A program kidolgozásakor számos segítőtársra talált a társaság, többek 
között együttműködési megállapodást kötött Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségével. A Magyar Fejlesztési Bank önkormányzatoknak és vállalkozóknak ki-
dolgozott kedvezményes hitelkonstrukcióit erre a célra is kiterjesztette. 

Már a közbeszerzési pályázat meghirdetésekor élénk érdeklődés mutatkozott az új 
vállalkozási forma iránt. Somogy, Komárom-Esztergom, Heves, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében a legkorábban 2008 nyarán lesznek először érezhetőek a változások. 
A Magyar Posta természetesen folyamatosan elemzi az első tapasztalatokat, és a to-
vábbi tervezett ütemekben úgy alakítja a programot, hogy az a lehető legkedvezőbb 
legyen a lakosságnak, a Postának és természetesen a postapartnereknek is.   -o-
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Miért remélhető, hogy a március idén 
– népszavazással egyetemben, illetve 
annak ellenére – politikai értelemben 
is a kikelet hava lesz?  Hogy a tavaszi 
szél az önkormányzatok számára végre 
beteljesítheti népdalbeli, sokszor meg-
énekelt teendőjét; és vizet áraszt. Nem 
annyit, hogy elöntse a településeket, ha-
nem amennyit a kivirágoztatásuk meg-
kíván. 

Szimbolikus értelemben a négy ős-
elem közül a víz az élet forrása, égi ál-
dásként a termékenység jelképe, vala-
mint a megtisztulás, az újjászületés esz-
köze, ami felbukkan a magyar eredet-
mondában is (Álmos anyjának, Eme-
sének méhéből forrás fakad, amelyből 
dicső királyok származnak). 

De nem szimbolikus, hanem tuda-
tos választás eredménye, hogy a Víz vi-
lágnapja (március 22.) a tavaszi napéj-
egyenlőséget követi, majd egyre későb-
ben sötétedik. 

Tény továbbá, hogy a tavaszi csillag-
képek feltűnésébe újabban ékelődött 
Föld napján (április 22-én) zárja az el-
nökség a magyarországi önkormány-
zati rendszer szükséges fejlesztésének 
TÖOSZ-vitáját, s csak ez után (május 
7-én) foglalják határozatba e fejlesztés 

általuk megjelölt irányáról és módjá-
ról álláspontjukat a TÖOSZ-tag önkor-
mányzatok küldöttei. 

Célzott fórumok
Hogy milyen kérdésekre kell válaszol-
niuk, erről szólnak javarészt a TÖOSZ 
által szervezett, a küldöttgyűlést előké-
szítő megyei polgármesteri fórumok. 

A háttéranyagot – MS Power Point 
formátumban – tartalmazza a TÖOSZ 
honlapjának Bemutatkozás elnevezésű 
menüpontja. Ennek az anyagnak a nyil-
vános volta jelzi, hogy a mostani, újabb 
kísérlet annyiban tér el a korábbi egyol-
dalú kormányzati próbálkozásoktól (s a 
kormányzati szándékokat tükröző har-
mincnál több, ám alig-alig megvalósított 
közigazgatás-korszerűsítési határozat-
tól), hogy kormány ezúttal kifejezetten 
igényli az országos önkormányzati ér-
dekképviseleti szervezetek álláspontját. 
Ezt tükrözi a Kormány–Önkormányza-
tok Egyeztető Fóruma (KÖEF) legutóbbi 
(2008. január 30-ai) döntése is. 

Ennek a fórumnak a megalakításá-
hoz is (2006. december 14.) az érdemi 
párbeszéd hiányának – és e hiány min-
denki számára káros következményének 
– felismerése vezetett, s miután a tavaly 

tavaszi (2007. március 8-ai) ülésének 
vitaanyaga tartalmazta-összefoglal-
ta a különféle megoldási javaslatokat, 
az e fórum által létrehozott önkormány-
zati munkacsoport közreműködésével 
készült el az év végére (2007. december 
4-ére) az önkormányzati rendszer to-
vábbfejlesztéséről szóló előterjesztés. 

Ennek alapján alakított a KÖEF leg-
utóbb konszenzusos javaslatok kidol-
gozását célzó csoportokat. Ezekben 
(a rövid távon megoldandó kérdések, 
a strukturális elemek munkacsoportjá-
ban, a feladat- és hatáskör-felülvizsgáló, 
továbbá a fővárosi munkacsoportban) 
legelőbb az önkormányzati oldalnak 
kell egységes álláspontra jutnia, hogy 
a helyi közösségek számára hasznos 
döntések születhessenek. 

Egységes álláspontra jutni azért is ne-
héz, mert az egyes vitapontokban a kü-
lönféle szintű és adottságú, jogállású ön-
kormányzatok gyakorta eltérő álláspon-
tot képviselnek. 

A TÖOSZ országos vitasorozatának 
célja az eltérő álláspontok és a hozzá-
juk kapcsolódó érvek, indokok felszín-
re hozása, ütköztetése, majd szakmai 
megfontolások szerinti, a szolidaritást 
előtérbe helyező egyeztetése. Minderre 
azért van esély, mert a Kormány–Ön-
kormányzatok Egyeztető Fóruma sze-
rint az átalakítás célja
•  az önkormányzatok mozgásterének 

bővítése, újabb helyi energiák felsza-
badítása, decentralizáció, deregulá-
ció;

•  az alkalmazkodás az uniós tagság kö-
vetelményeihez;

•  a szervezeti, működési anomáliák fel-
számolása;

• a feladatrendszer újrafogalmazása;
•  a szolgáltató állam eszméjének helyi 

kibontakoztatása;
•  a helyi közszolgáltatások színvonalá-

nak emelése.
Az önkormányzati rendszer tovább-

fejlesztéséről szóló decemberi KÖEF-
előterjesztés döntési súlyukhoz igazod-
va csoportosítja a változtatásra irányuló 
kérdéseket. 

A TÖOSZ megyei polgármesteri fó-
rumain dr. Zongor Gábor főtitkár elő-
adásban ajánlotta-ajánlja ezek megvi-
tatását, jelezvén az esetleges korábban 
kialakított TÖOSZ-álláspontokat, illet-
ve ismertetvén a TÖOSZ korábbi önálló 
javaslatait. 

A TÖOSZ idei küldöttgyűlését előkészítő, már meg-
tartott megyei polgármesteri fórumok résztvevői az e 
rendezvények legfőbb témáját illetően minden koráb-
binál többen fejtették ki a véleményüket, noha ez a té-
ma az önkormányzati rendszer nagyon régóta időszerű 

továbbfejlesztésének ügye volt. Annak ellenére tehát, hogy jó néhányan 
legyinthetnének – és tán legyintenek is – egy újabb kísérlet hallatán, 
az önkormányzatiság megvalósításával küszködő településvezetők közül 
meglehetősen sokan tartják fontosnak a maguk tapasztalataival dúsítani 
ezt a problematikát. Talán azért, mert szándékuk egybeesik a TÖOSZ 
újra és újra hangoztatott törekvésével, ami arra irányul, hogy a telepü-
lési önkormányzatok a saját sorsuknak ne elszenvedői, hanem alakítói 
legyenek. Remélhető, hogy az idei tavaszon erre esélyük nyílik.

fORMÁlNÁK 

SORSUKAT



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

Országos Szövetségének folyóirata

A konszenzus igénye
A legsúlyosabb kérdésekre adandó vá-
laszok elfogadásához természetesen mi-
nősített parlamenti többség szükségel-
tetik, mégpedig függetlenül attól, hogy 
a kérdések a stratégia megváltoztatá-
sára irányulnak-e, avagy sem. Ezekkel 
kérdésekkel azonban minden kormány 
és mindegyik parlament óhatatlanul 
szembe kerül, s előbb-utóbb konszen-
zust igénylő válaszokra készteti őket 
a szükség.

A strukturális kérdések közül ilyen, 
hogy a kötelező társulás és feladatel-
látás előírása vajon önkormányzat-el-
lenes-e (a TÖOSZ korábbi álláspontja 
szerint, amennyiben csak így garantál-
ható a feladatellátás, nem az). Egy másik 
strukturális javaslat az ezernél, illetve 
az ötszáznál kevesebb lakosú települé-
seken tenné kötelezővé a körjegyzőség 
kialakítását (ezzel szemben a TÖOSZ 
korábbi álláspontja szerint ne a lakosság 
száma, hanem az adott település teher-
bíró képessége alapján legyen ez köte-
lező feladat).  

A jelenlegi differenciálatlan hatás-
kör-telepítés kétségkívül felülvizsgálatra 
szorul, az ágazati törvények módosítása 
is indokolt (a TÖOSZ korábbi javasla-
ta az önkormányzati minimum köré-
nek az egyes települések adottságához 
igazodó differenciált meghatározására 
irányul). 

A képviselő-testületek létszámának 
csökkentésére vonatkozó javaslat támo-
gatható (de differenciáltan, ahogyan azt 
a TÖOSZ korábban kezdeményezte, az-
az a legkisebb településeken egyáltalán 
ne kelljen a testület létszámát csökken-
teni). 

A közpénzek felhasználásának kont-
rollja az önkormányzati szférában is in-
dokolt (a TÖOSZ támogatja a jelenlegi-
nél szakszerűbb, kiszámíthatóbb és ha-
tékonyabb ellenőrzési rendszer a helyi 
döntéshozók munkáját segítő kialakí-
tását, de a 2005-ben ismét létrehozott 
vagyonkezelői jog kiterjesztésére akkor 
van szükség, amennyiben a helyi gazda-
sági folyamatok azt indokolják).

Az állami igazgatási feladatokat ellá-
tó jegyző felett a kormányzat érthetően 
szeretne erőteljesebb kontrollt gyakorol-
ni. Hogy milyen módon, ez a vita egyik 
legérzékenyebb kérdése (amelyben nincs 
korábban kialakított TÖOSZ-állás-
pont). Régóta vitatéma viszont az erős 

önkormányzati középszint megterem-
tése (a TÖOSZ javaslata szerint mielőbb 
eldöntendő, hogy az erős középszintet 
megyékben, vagy régiókban kell-e lét-
rehozni). 

Ismét felmerült az önálló fővárosi 
törvény megalkotásának szükségessége 
és az önkormányzati törvényben csu-
pán a legfontosabb keretszabályok rög-
zítése. (A formai szabályozási kérdésnél 
fontosabb a kétszintű önkormányzat 
működőképességének megteremtése, 
a feladatok és hatáskörök egyértelmű 
szabályozása.)

Nem strukturális, de konszenzust 
igénylő válaszra váró kérdés a kötele-
ző önkormányzati közszolgáltatás el-
mulasztásának szabályozására irányu-
ló javaslat (a TÖOSZ-nak ez ügyben 
még nincs testület által elfogadott ál-
láspontja); a körjegyzőség alakításához 
kapcsolódó feltételek enyhítése, mert 
a jelenlegiek ésszerűtlenül korlátozzák 
az önkormányzatok szabad társulását 
(a Ötv. ilyen irányú, a TÖOSZ által is 
szorgalmazott módosítása az ellenzék 
támogatásának hiánya miatt nem kap-
ta meg legutóbb a minősített többség 
szavazatát). 

A polgármesteri és alpolgármesteri 
jogállás felülvizsgálatára irányuló ja-
vaslat szerint az ötszáznál kevesebb la-
kosú településeken ne lehessen főállá-
sú polgármestert választani, míg ezer 
lakosig a közigazgatási hivatalvezető 
mérlegelésétől függjön a főállás kér-
dése. (A TÖOSZ korábbi álláspontja, 
hogy a főállás szükségességéről az érin-
tett település lakossága döntsön a teher-
bíró képesség és az ellátandó feladatok 
függvényében. A közigazgatási hivatal 
mérlegelésen alapuló beavatkozása sérti 
az önkormányzatok szabad szervezet-
alakítási jogát, így ez semmiképp nem 
támogatható. A polgármesteri hatáskör 
megerősítése a TÖOSZ régi követelése, 
a hatáskör tartalmának meghatározá-
sához javslatokra vár. Indokolt növelni 
a polgármester befolyását az alpolgár-
mesteri tisztség tekintetében is.) 

A bizottsági rendszer korszerűsítésére 
vonatkozó javaslat arra irányul, hogy 
a „kötelező” bizottságokat az újonnan 
megválasztott képviselő-testület már 
az alakuló ülésen hozza létre (ez ügyben 
a TÖOSZ-nak még nincs álláspontja). 

Az összeférhetetlenségi szabályok fe-
lülvizsgálatára irányuló javaslat támo-

gatandó (a TÖOSZ kizárná a képvise-
lő-testületekből az önkormányzattal 
munkajogi, alkalmazási és tartós üzleti 
kapcsolatban lévő szereplőket, s előírná, 
hogy polgármesterjelöltek ne lehessenek 
képviselők, azaz már többször javasolta, 
hogy a kettős funkcióra vonatkozó lehe-
tőséget a törvény zárja ki).

A helyi önkormányzatok törvényes-
ségi felügyeletének megteremtését célzó 
javaslat az állampolgárok érdekeinek 
védelme céljából erősíteni kívánja a köz-
igazgatási hivatalok befolyását az önkor-
mányzati döntésekkel szemben. Ennek 
egyik formája a felfüggesztési jog, a má-
sik az aktuspótlás lehetősége. Mindkét 
esetben a közigazgatási hivatal döntését 
a bíróság előtt megtámadhatja az önkor-
mányzat. (Ebben a kérdésben még nincs 
TÖOSZ-álláspont.)

Az új község alakításához szükséges 
feltételek szigorítására irányuló javas-
lat a jelenlegi háromszázról ezer lakosra 
bővítené a községalakítások létszám-
feltételét. (A TÖOSZ eddigi álláspont-
ja szerint e tekintetben sem a létszám 
a fontos, hanem a teljesítőképesség.) 

A csatlakozó község intézményének 
létrehozására irányuló javaslat valósá-
gos kérdést feszeget, amelynek megvá-
laszolásánál az önkormányzatiság mi-
nimumának meghatározásához kell 
eljutnunk. Amennyiben egy korábban 
önmagát önálló önkormányzatként 
meghatározó közösség nem képes el-
látni a minimális feladatait sem, akkor 
szükséges gondoskodni az ott élők biz-
tonsága érdekében a megfelelő ellátás 
garantálásáról. (A kérdésben még nincs 
elfogadott TÖOSZ-álláspont.)

A döntés igénye
Vannak egyszerű parlamenti többség-
gel eldönthető, ugyancsak fontos kérdé-
sek, amelyek némelyikének strukturá-
lis hatása is lehet. Ilyen döntést igényel 
például a jegyzői államigazgatási fel-
adatok kistérségközponti jegyzőhöz, 
vagy a más kistérségi városok jegyzői-
hez, illetve mikrotérségi központok-
ba telepítése. A kormányzat kistérsé-
gi közigazgatási szolgáltató központok 
létrehozását javasolja (a TÖOSZ szerint 
az állami igazgatási feladatok koncent-
rálása csak akkor lehetséges, ha ez nem 
jár az ügyfelek számára többletteherrel, 
azaz az e-közigazgatás rendszere kiépül, 
és az ügyfelek utazása helyett az iratok 
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utaznak). A többcélú kistérségi társulá-
sok további erősítése ugyancsak struk-
turális és indokolt feladat. (Az Állam-
reform Operatív Program keretében a 
Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatástudományi Kara és az 
MTA Regionális Kutatások Központja 
által alkotott konzorcium a 2007. no-
vember 28-ai kormánydöntés alapján 
kiemelt projektet valósít meg a közre-
működő partner szerepet vállaló orszá-
gos önkormányzati társszövetségekkel 
– KÖOÉSZ-szel, KÖSZ-szel, MF-fel, 
MJVSZ-szel, MÖSZ-szel és MÖOSZ-
szal – való szoros együttműködésben. 
A projekt megvalósulásáról és abban 
a kistérségek közreműködésének mód-
járól és lehetőségeiről a program indu-
lását megelőzően részletes tájékoztatást 
nyújt majd a konzorcium.)

A feladat- és hatáskör-felülvizsgálattal 
együtt a leglényegesebb kérdés az ön-
kormányzati finanszírozási rendszer át-
alakítása. (E tekintetben ugyancsak 
az önkormányzati közszolgáltatások 
minimum szintjének meghatározását 
kell elvégezni oly módon, hogy meg-
határozásra kerüljön: az egyes kötelező 
feladatok ellátása ténylegesen mibe is 
kerül. A TÖOSZ visszatérő követelé-
se a normatívák tényleges tartalmának 
meghatározása, amelyre eddig nem ke-
rült sor.)

A körjegyzőségi rendszer tovább-
fejlesztése támogatható, amennyiben 
az ésszerű és az érintett lakosság érde-
két szolgálja.

Az önkormányzati rendszer átalakí-
tásának egyik kulcskérdése a feladat- 
és hatáskör-telepítés differenciálása, 
s ez ügyben a kormányok és a parlamen-
tek a települési önkormányzatok adósai. 
A változtatás mértéke az egyes ágazato-
kon múlik, egyszersmind a differenci-
ált hatáskör-telepítésnek egységes rend-
szerben kellene megtörténnie. A fel-
adat- és hatáskör-felülvizsgáló munka-
csoport munkájának eredményességét 
jelentősen befolyásolja az egyes ágazati 
minisztériumok együttműködésének 
minősége.

Kormányzat által szorgalmazott 
strukturális cél még az önkéntes re-
gionális feladatellátás erősítése, amely 
azonban csupán az erős középszint 
ügyében adandó válasz ismeretében 
értelmezhető.

Nem strukturális, de fontos javaslat, 
amely  a polgármesteri, alpolgármeste-
ri jogállás felülvizsgálatára s képvise-
lői tiszteletdíjak csökkentésére irányul. 
Amennyiben a kérdés napirendre kerül, 
ismét érdemes felvetni a korengedmé-
nyes nyugdíjazás, illetve a közszolgálati 
járadék szabályozásának pontosítását. 
A javaslat érdemi megválaszolásához 
szükséges megismerni a jelenlegi gya-
korlatot, vagyis hogyan történik a kép-
viselői tiszteletdíjak fizetése, és annak 
mi a mértéke. (A TÖOSZ eddigi javasla-
ta szerint az önkormányzati képviselők 
ne kapjanak tiszteletdíjat, csupán a tény-
leges költségeik megtérítésére legyenek 
jogosultak.)

Kapcsolódó tÖOsz-javaslatok
Az elmúlt esztendőkben a TÖOSZ rend-
szeresen megfogalmazta igényeit a min-
denkori kormánnyal szemben. 

Az önkormányzati finanszírozási 
rendszer felülvizsgálatával egyidejűleg 
a TÖOSZ kezdeményezte és kezdemé-
nyezi az állam és az önkormányzati szfé-
ra közötti, a választási ciklus időszakára 
szóló átfogó megállapodás megkötését. 
A kezdeményezés indoka, hogy az éves 
költségvetési kondíciók változásai miatt 
az önkormányzatok nem tudnak hosz-
szabb távra tervezni, amelynek követ-
keztében a stratégiai gondolkodás he-
lyett továbbra is a szűklátókörű gondol-
kodás érvényesül.

A TÖOSZ szorgalmazza a helyi adók 
rendszerének és az önkormányzatok 
gazdasági autonómiájának megerősí-
tését. Törvénymódosítási javaslatokat 
fogalmaz meg annak érdekében, hogy 
az önkormányzatok helyi bevételei sta-
bilizálódjanak és tervezhetővé válja-
nak.

A TÖOSZ ismét feleleveníti az ön-
kormányzati választási ciklus hat évre 
való kiterjesztésére irányuló kezdemé-
nyezését, amelynek elfogadásával elér-
hető, hogy az országgyűlési és az önkor-
mányzati választások ne azonos eszten-
dőben legyenek. A felező időben törté-
nő önkormányzati választás eredménye 
a mindenkori kormány számára ponto-
san jelezné intézkedései társadalmi el-
fogadottságát. 

A TÖOSZ szükségesnek tartja a pol-
gármesteri hivatallal, illetve intézmény-
nyel nem rendelkező településeken a tele-
pülésfejlesztési és marketingfeladatokat 

segítő, a civil szféra kialakulását erjesz-
tő, egyben az ügyfelek eligazodását lehe-
tővé tevő személyek foglalkoztatásának 
garantálását.

A TÖOSZ továbbra is szorgalmazza 
a települések közötti szervezett közúti 
közlekedés lehetővé tételét. A jelenle-
gi helyzetben, alapvetően az állami tu-
lajdonban lévő Volán-vállalatok szol-
gáltatásai – a kistelepülésekről utaz-
ni szándékozók alacsony száma miatt 
– jelképessé váltak, és jelentősen sérül 
az esélyegyenlőség. Az adott településen 
élők jövedelmi viszonyai és körülményei 
határozzák meg, hogy képesek-e igény-
be venni a kistérség nyújtotta közszol-
gáltatásokat. 

A TÖOSZ szükségesnek tartja a kis-
térségekben foglalkoztatott állami alkal-
mazottak kistérségi munkaszervezetbe 
integrálását és társulási alkalmazásukat. 
Jelenleg a meglévő, önkormányzati tár-
sulási formában működtetett kistérségi 
menedzsmenten túl a kormányzat fog-
lalkoztatja az Önkormányzati és Térségi 
Koordinátorokat (ÖTK), a Nemzeti Fej-
lesztési Terv Tanácsadó Hálózatot (NFT 
TH) és a Vidékfejlesztési Tanácsadó Há-
lózatot (NTH). Az állami alkalmazottak 
közötti együttműködés és a kistérségi 
munka is esetleges, ezért a kistérség-
ben való foglalkoztatásuk hatékonysági 
és költségkímélési szempontból is elen-
gedhetetlen. A kistérségeknek szüksége 
van a tudás decentralizációjára is.

A TÖOSZ szorgalmazza az önkor-
mányzati érdekegyeztetés rendszerének 
továbbfejlesztését. A KÖEF munkájának 
érdemivé tétele nem csupán az önkor-
mányzatok, de a kormányzat számára 
is fontos. Az érdemi párbeszédet már 
a koncepcióalakítás időszakában el kell 
kezdeni. El kell érni, hogy ne születhes-
sen önkormányzatokat érintő kormány-
zati és parlamenti döntés az érintettek 
véleményének kikérése nélkül.

Az egyeztetés szükséglete
Természetesen ahhoz, hogy az átalakítás 
sikeres legyen nagyon sok egyeztetés-
re lesz szükség. Jelentősen megnövelné 
a siker esélyét, amennyiben az önkor-
mányzati szféra egységes javaslatsorral 
tudna élni a kormányzat és a parlament 
számára. Az önkormányzati rendszeren 
belüli érdekellentéteket belül kell felol-
dani a közös önkormányzati alapérté-
kek mentén. 
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Bizony, nagyon pesszimista va-
gyok, mert olyan megdöbbentő, 
és az esélyegyenlőséget semmibe 
vevő esetekkel találkoztam, ame-
lyek kijelenteni késztetnek: nem 
változott semmi.

A kistelepülésen élők lehetősé-
geit a nagyvárosi lakosok lehető-
ségeihez hasonlítani ma Magyar-

tert is utazik, és az inkubátorba 
helyezi a csecsemőt? Vagy, hogy 
felül a helyközi buszra, a szom-
szédasszony mellé, karján a cse-
csemővel?

Az esélyegyenlőség azt jelen-
tené, hogy kistelepüléseken is le-
gyen lehetőség biztonságba he-
lyezve lemondani egy titokban 
szült gyermekről. 

És így talán jóval kevesebb len-
ne a csecsemőgyilkosság. 

Az esélyegyenlőtlenségnek rek-
lámja is van.

Ami nemi diszkriminációt mu-
tat be. Sőt, a verést is kiérdemlő 
körülménynek állítja be egy bank-
kártya használatnak elmulasztá-
sát. A történet a következő. Egy 
férfi nézi a tévét, amikor vásár-
lásból hazatér a párja, tele csoma-
gokkal. A nő elmondja, hogy mi 
mindent vett, sugallván egyúttal, 
hogy nem a saját fizetéséből tette 
ezt, hanem jól menő férje készpén-
ze révén juthatott hozzá a renge-
teg megvásárolt holmihoz. Majd 
valódi rémület látszik az arcán, 
amikor a férfi felmutatja az otthon 
felejtett kártyát. Nem csoda, hogy 
megrémül, mert szinte azonnal 
rácsap a fenyegető mondat: „Er-
ről még este beszélünk!” 

Kinek az agyában foganhatott 
meg ez a reklám? Mit akar köz-
vetíteni? Mert elsősorban nem 
a kártyahasználat fontosságára 
hívja fel a figyelmet, hanem vala-
mi másra.  Hogy tudniillik a fér-
finek mindig igaza van, mert ő ke-
resi a pénzt, ő tartja el a nőt, aki 
hálás lehet a jólétéért, s csak arra 
kell vigyáznia, hogy ne hibázzon. 
A hiba bűntett az ő esetében. Nem 
is olyan nagy ár ezért egy kis fe-
nyítés, fenyegetés. Sőt, a büntetést 
kifejezetten megérdemli! 

Esélyegyenlőséget szeretnének 
egyesek a nemek között? Hiú áb-
ránd, ha ilyen reklámokon nőnek 
fel a gyermekeink.

Történt pedig mindez az egyen-
lő esélyek mindenki számára eu-
rópai évben, tavaly.

Akkor mit várhatunk a további 
esztendőkben?

Dr. Purda Zsuzsánna
családjogász

országon nem lehet. De hogy en-
nek a ténynek büntetőjogi kon-
zekvenciái is lehetnek, az felhá-
borító. 

Egy anya a helyi orvosi rendelő 
ajtajába tette újszülött gyermekét, 
levél kíséretében azzal, hogy nem 
tud róla gondoskodni. 

Természetesen a szenzációra 
éhes sajtó felkapta és kommen-
tálta a hírt. Elhangzott a tévében, 
hogy az anyát a rendőrség keresi, 
és akár három év börtönt is kap-
hat a tettéért. Ha azonban kór-
házi inkubátorba helyezte volna 
el a gyermeket, azzal nem veszé-
lyeztette volna, tehát nem lenne 
büntetendő a cselekedete. Hogy 
nincs ilyen inkubátor a települé-
sén, az a büntetőeljárás szempont-
jából nem érdekes. 

Az egyik anya anonim módon 
minden következmény nélkül 
inkubátorba helyezve lemondhat 
gyermekéről, a másikat büntetjük 
azért, mert nem olyan nagyváros-
ban, vagy kerületben él, ahol ezt 
megtehetné.

Vagy azt feltételezi a jogalkotó, 
hogy a gyermekét titokban meg-
szülő nő először megnézi az inter-
neten, hol van ilyen kórház, majd, 
ha jobban érzi magát, beül az au-
tójába, esetleg több száz kilomé-

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.
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Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@t-online.hu
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BÛNTETTEK

A 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára 
Európai Évnek vége van. Itt az ideje visszate-
kinteni és megelégedetten nyugtázni, ezen is 
túl vagyunk. Létrehoztunk projekteket, nyer-
tünk pályázati pénzeket, bemutattunk prog-

ramokat, kampányoltunk, és felhasználtuk esélyegyenlőtlen-
ségben élő embertársaink részvételét, lelkesedését, no meg 
a reménybe vetett hitét ahhoz, hogy a feladatot letudjuk. 

az egyenlô esélyek mindenki számára  
nevû, tavalyi európai esztendôben
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ekAz Új Magyarország Fejlesztési Terv önkormányzatoknak 

szóló pályázati ablakai 2007. végétől nyíltak meg. A Regioná-
lis Fejlesztési Holding(RFH) Zrt. és regionális leányvállalatai 
számos helyi fejlesztés sikerét segítik tanácsadói munkájukkal, 
és a fejlesztések jelentős részéhez pénzügyi támogatást is nyúj-

tanak. A részletekről Nagy Sándort, a Holding-csoport elnökét kérdeztük. 

– Úgy tudjuk, kormány-előterjesztést 
készítenek elő, amely – elfogadása 
esetén – kiegészítené, illetve módo-
sítana az RFH Zrt. stratégiáját. Mi 
ennek a lényege?

– Az RFH Zrt., mint száz százalé-
kosan és tartósan állami tulajdonban 
maradó cégcsoport, továbbra is tel-
jes körű szolgáltatást kíván nyújta-
ni a fejlesztések megvalósításában, 
mind az önkormányzatok, mind 
egyes intézmények, illetve vállalko-
zások számára. Ez a pályázatírástól 
az előfinanszírozáson, a befekteté-
seken át a projektmenedzsmentig 
bezárólag magában foglal minden, 
a fejlesztésekkel összefüggő lehetsé-
ges tevékenységet. Ehhez az RFH Zrt. 
rendelkezik országos hálózati jelen-
léttel és szabad pénzügyi forrásokkal 
is. Mindemellett szeretnénk elérni, 
hogy az állam több ízben és nagyobb 
mértékben számítson az RFH Zrt.-re 
egyes kiemelt projektek megvalósí-
tásában. Ez a korábbinál stabilabb 
tulajdonosi hátteret is igényel, azaz 
azt, hogy legyen a mindenkori kor-
mányzati szervezetben olyan pont, 
ahol folyamatos, megbízható isme-
retekkel rendelkeznek az RFH Zrt. 
adottságait, erősségeit és gyengesé-
geit illetően. (Sajnos az elmúlt nyolc 
évben nem így volt, szinte évről év-
re változott a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezet, illetve személy.) 
Az RFH Zrt. egyik törekvése, hogy 
meglévő alapkezelői tapasztalatait 
felhasználva tovább bővítse alapke-

zelői tevékenységét, illetve, hogy 
olyan pénzügyi termékeket, konst-
rukciókat fejlesszen ki, amelyek ér-
demben segítenek a kis- és közepes 
munkahelyteremtő vállalkozások-
nak. Kiemelt iránynak tekintjük a vi-
dékfejlesztést, ezért hoztunk létre 
egy „vidékfejlesztési konzorciumot” 
három felsőoktatási intézménnyel 
közösen, aminek az a célja, hogy ér-
demben részt vegyen a vidékfejlesz-
tési programok lebonyolításában, fi-
nanszírozásában.

– Milyen pénzügyi szolgáltatások-
kal tudják segíteni az önkormányzati 
és a kkv-szektor fejlesztési projektjei-
nek megvalósítását?

– A hazai és európai uniós pályá-
zatok döntő többségében a támogatás 
folyósítása utófinanszírozással törté-
nik, így ameddig a projekt meg nem 
valósul, a költségeket az önkormány-
zatoknak és a vállalkozásoknak kell 
fedezniük. A legtöbb önkormányzat 
és kkv azonban nincs abban a hely-
zetben, hogy a megvalósítani kívánt, 
támogatott fejlesztéseket saját eszkö-
zeiből előfinanszírozza. A Regionális 
Fejlesztési Holding-csoport pályáza-
ti támogatás-megelőlegező kölcsönt 
tud nyújtani a projektgazdák szá-
mára, kedvező kondíciókkal. Ezek 
a pénzügyi termékek megoldást je-
lenthetnek partnereink részére, hi-
szen a támogatás-megelőlegező köl-
csönhöz szakszerű és gyors ügyinté-
zés mellett néhány héten belül hozzá 
lehet jutni. Szeretném kiemelni ezen 

kívül a Holding-csoport tőkebefek-
tetési tevékenységét is. Befektetési 
gyakorlatunk elsősorban abban tér 
el a klasszikus kockázati tőke társa-
ságokétól, hogy a vállalkozásba tör-
ténő befektetés pillanatában külön 
szerződésben rögzítjük a kiszállás 
feltételeit. 

– Idén és jövőre számos pályázati 
ablak nyílik az Új Magyarország Fej-
lesztési Terven belül. Milyen pályá-
zatokban vesz részt a holding és cég-
csoportja?

– Annak ellenére, hogy a hol-
ding az I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
idején végzett közreműködő szer-
vezeti feladatokat, a 2007–13-as 
időszakban a kedvezményezetti 
oldalon köteleztük el magunkat. 
Társaságaink több tucat városban 
készítenek elő város rehabilitáci-
ós pályázatokat, amelyek sikere 
esetén a lebonyolításban is részt 
vesznek. Részt veszünk ezen kívül 
ipari parkok és innovációs köz-
pontok fejlesztésében, különbö-
ző vidékfejlesztési és interregio-
nális projektek menedzselésében, 
és számos vállalkozás pályázatát is 
szeretnénk sikerre vinni a követ-
kező években. Jelentős a bizalom 
a Holding-csoport irányába az ön-
kormányzatok és a kkv-k részéről 
egyaránt. A Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium és az RFH 
között 2007 decemberében jött 
létre az a szerződés, amelyben 
a tárca az Országos Közlekedési 
Kártyarendszer alkalmazási fel-
tételrendszerének kidolgozásával 
cégünket bízta meg. Emellett a zá-
honyi térség komplex gazdaságfej-
lesztési programjának részeként 
Fényeslitke–Komoró térségében 
kiemelt projektként kerül sor egy 
intermodális ipari-logisztika terü-
let kialakítására, amelynek kijelölt 
gazdája az RFH Zrt. A projekt tel-
jes költsége mintegy 4,5 milliárd 
forint. A megvalósítást 50 száza-
lékban önerőből, további 50 szá-
zalékban pedig az Észak-alföldi 
Regionális Operatív Program tá-
mogatásával tervezzük. Az önerő 
biztosítása céljából a Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Tanács csak-
nem 2 milliárd forint értékben 
emelt tőkét az RFH Zrt.-nél.

ÖNKORMÁNYZATI 
FEJLESZTÉSEK
a Regionális fejlesztési Holding segítségével
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 A dunaföldvári vár
„Mindig szem előtt kellene tartanunk, hogy a tájban is a vidék 
szerint keressük a szépet, másutt a havasok rózsáját, másutt 
pedig a kaméliát. S aztán az a sok szerény füstölgő falu s itt-
ott virágzó város mindig gyönyörködteti a szemet, s ha nem 
restellünk vizsgálódni, találunk itt sokat, ami szép a maga ne-
mében. A Közép-Duna ezen tájait járva, bizton mondhatjuk, 
hogy bárkit is meg fog lepni a kedves fekvésű Duna-Földvár, 
nehány halom oldalán s épp azok által képezett völgyben, 
melyek azt a Duna jobb partjához karolják.” 

Mindezt  bizonyos Luppa Péter írta a Vasárnapi Újság egyik 
1860-as számában. A lap féléves előfizetéséért annak idején 
mindössze három forintot kértek, ám a benne írottak másfél 
évszázad távolából sem veszítettek érvényükből. Kiváltképp 
azért, mert napjainkban visszanyerte régi pompáját a vár, 
és a később épített Csonka-torony, avagy – más elnevezését 
használva – a török-torony.

A bencés monostort 1135-ben II. Béla király alapította, 
a későbbről szóló emlékek szerint 1199-ben már állt a mos-
tani város alapja, Imre király akkor ajándékozta a szent szer-
zeteseknek, s a birtokukban is volt 1494-ig. Aztán II. Ulászló 
a kolozsvári érseknek adományozta, így rendre papi birtok 
maradt. 

A vár belsejében magasodó torony 1500 körül épült késő 
gótikus stílusban, majd reneszánsz részletekkel is gazdago-
dott. A törökök uralma alatt börtön volt, később magtárnak 
használták. Evila Cselebi szerint „az ég csúcsáig emelkedő 
négyszögletes, erős építkezésű szép torony kilátáshely lévén, 
onnan az összes síkságok meglátszanak” ám a leírását követő 
negyedszázadot már nem érte meg, mert 1686 őszén a Buda 
felmentésére későn érkező török nagyvezér csapatai vissza-
vonultukban lerombolták, felgyújtottak. Földvárt a legendás 
kuruc generális, Vak Bottyán 1703-ban foglalta el, s mint a du-
nántúli hadjárat hídfőállása vált híressé. A XIX. század ele-
jén a toronytesthez északnyugatról toldaléképületet emeltek, 

amelyet az 1974-ben, Mendele Ferenc tervei alapján végzett 
műemléki helyreállítás során is meghagytak.

Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése elnevezésű, 
2003-ban meghirdetett Phare-pályázatra Nyitott vár, nyitott 
műhely című munkájával nevezett a település önkormányzata, 
és nyert csaknem 542 millió forintot. (A pályázatra egyébként 
összesen 187 hazai munka érkezett, amelyből 49 lett sikeres.) 
A várfelújításra megítélt összegből Dunaföldvár 2004 jú-
liusában kezdhette el a műemlék-ingatlan rekonstrukcióját. 
A munka hivatalosan 2006 szeptemberében fejeződött be, de 
még 2007 nyaráig akadtak apróbb tennivalók. A nagyközön-
ség tavaly, a VIII. Dunaföldvári Várjátékok keretében vehette 
birtokba az épületegyüttest.

Az átadás ünnepélyes pillanatainak elmúltával sem csök-
kent az érdeklődés a megújult földvári vár iránt: kirándulók 
százai keresik fel hétvégenként, hogy megcsodálják. 

Szemet gyönyörködtető lett az ispánház, amelyben a Tou-
rinform-iroda kapott helyet. A várterület és a Rátkai köz is 
téglaburkolatot kapott, a tervezők ezekben világítótesteket 
rejtettek el. A környezethez illeszkedő, földbe süllyesztett 
illemhelyek, és szabadtéri sütő-főző hely is létesült. A vár 
épületében a múzeum padlófűtést kapott, és a közműveket is 
teljesen kicserélték. A biztonságról mindenhol a tűz- és füst-
jelzők gondoskodnak, a védelemről a riasztórendszerek. Dísz-
kivilágítást kapott az egész terület, ahová rengeteg virágot, 
zöldet is elültettek. Megújult a Vár étterem. 

A töröktoronyban pedig állandó régészeti és fegyverkiállí-
tás látható. A kézzel faragott várkapu Csepeli István dunaföld-
vári fafaragó népi iparművész munkája nyomán kelt életre. 
A környező utcák új kockakőburkolatot és díszkandelábereket 
kaptak, a járdákat pedig piros téglával rakták újra.

Az érdeklődés persze nem pusztán a helyreállítás ered-
ményének szól, sokkal inkább elődeink munkálkodásának.  
Ehhez kapcsolódva a dunaföldvári önkormányzat vártúra 
összeállításán munkálkodik. 

ELEINK ÉPÍTETTÉK
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A dél-dunántúli régióban összesen hat vár van, közülük há-
rom – Ozora, Simontornya, Dunaföldvár – az északi felében. 
Tervezik, hogy e váras települések egy vár klaszter keretében 
együttműködnek majd, jóllehet mindegyik vár megőrizné 
saját arculatát, Dunaföldvár történetesen a török kor felele-
venítésének helye lehetne.

Ezen közben a török-torony környéke a hétköznapjait éli: 
majd minden napra jut olyan rendezvény – szabadtéri szín-
padra szervezett előadás, vagy éppen vásár –, amelynek hely-
színéül a várudvar szolgál, a pompás panorámájú erőd pedig 
esküvők díszlete is.  J. K.

fertõdi rekonstrukció – tervrajzon
Baliga Kornél építész 
többek között azzal ví-
vott ki elismerést szak-
mai körökben, hogy 
korábban részt vett Bu-
dapesten a Sándor-pa-
lota helyreállításában, 
a Rumbach Sebestyén 
utcai zsinagóga reno-
válásán pedig jelenleg 
is dolgozik, akárcsak 
a fertődi Esterházy-
kastély belső rekonstrukciós tervein. Az utóbbi témáról ér-
dekes tárlatot is rendeztek a napokban az idén negyedszáza-
dos fennállását ünneplő Budapesti Városvédő Egyesület va-
donatúj galériájában  

Európa-szerte híres volt a maga korában ez a reprezentatív 
barokk épületegyüttes, mint ahogy manapság is ez a legis-
mertebb nemzetközi szinten az ország teljes műemléki állo-
mányából. Bár eredeti pompájából – lassan, de biztosan – so-
kat vesztett a XIX. század folyamán is, de 1945-ig nagyjából 
fennmaradtak a legfontosabb belső dekorációk: a fehér alapon 
aranyozott cirádás falambériák és virággirlandos mennyezeti 
gipsz stukkók, a sokágú falikarok és velencei csillárok, a ba-
rokk sarokkályhák és nyitott kandallók, a freskók és gobeli-
nek pedig tükrökkel váltakoztak. 

Talán költői túlzás, de Fegyverneky Sándor országos fő-
építész úgy fogalmazott a vernisszázson, hogy mai szemmel 
nézve az 1958-as renoválás tetőzte be igazán a második világ-
háborús veszteségeket, amikor még a megmaradt falburkola-
tokat és stukkómennyezeteket is eltávolították. Mindenesetre 
ezt látszanak igazolni a legrégebbi, 1894-es fekete-fehér ente-
riőrfotók, akárcsak összehasonlításként az 1952-es felvételek, 
például a Mária Terézia szobából (a faragott-festett fakeretben 
üresen ásítozó csupasz téglafalról), az első emeleti fejedelmi 
háló bejárata felett pedig a történelmi viharok perverz finto-
raként éktelenkedő, kézzel pingált sarló-kalapácsról. 

Az 1960-as fényképeken az időközben leszedett lambériákat 
tükrökkel vagy tapiszériákkal próbálták pótolni, az intarziás 
padlót pedig futószőnyegekkel, azaz – a szó szoros és átvitt ér-
telmében is – felszínes megoldással. Szerencsére nem dobták 
szemétbe a kimustrált törmeléket, így a festett és aranyozott 
fafaragványok, gipsz stukkó részletek és mázas cserépkályha 
csempék vagy parkettaszeletek darabjai öt ládában az utó-
korra maradtak. Így került sor 2001 és 2005 között ezeknek 

aprólékos felmérésére, amelynek nyomán záró-akkordként 
létrejöhetett egy kiállítás „Eszterháza elveszettnek hitt fal-
burkolatai” elnevezéssel. 

Baliga Kornél idestova hat esztendeje a régi mesterek szor-
galmával és hozzáértésével rajzolja újra töredékekből a rész-
leteket, ezalatt született mintegy nyolc terem belső rekonst-
rukciós terve, amelyet a 2005-ös előzmények folytatásaként 
– második menetben – most tárnak ismét a nyilvánosság elé. 
Az építész konzseniális tehetsége nemcsak a szokásos műsza-
ki tervek finom eleganciájából derül ki, hanem frappáns rá-
adásokat is produkált. A laikus látogatók számára térhatású 
enteriőr-ábrázolásokkal segít elképzelni a belső terek egy-
kori és majdani pompáját, a távolkeleti divatú, fekete-arany 
kontrasztokra épülő fali lakkfestéstől a freskószerű pannó-
kig, amelyeken velencei gondolák és hattyúpárok siklanak 
a vízen, a parton bukolikus pásztori idill játszódik, a boltívek 
és kárpitok alatt pedig biblikus ihletésű tömegjelenetekben 
mulatozik az előkelő társaság. Akinek pedig mindez nem 
volna elég, annak további meglepetéseket is tartogat. Egy-
részt korabeli leírások alapján újrarajzolta a Mária Terézia 
királynő 1773-as fertődi látogatására készített alkalmi kerti 
pavilont, másrészt most kerülnek először a nyilvánosság elé 
az 1856-ban leégett eszterházi operaház külső és belső re-
konstrukciós tervei. 

A Budapesti Városvédő Egyesület galériájának tárlatát ta-
vasszal Fertőd-Eszterházára költöztetik, hogy a látogatók 
helyszínen láthassák: ilyen volt és (remélhetőleg) ilyen lesz 
a legnagyobb magyarországi barokk kastély. Kádár Márta

A kultúra szentélye tokajban
A zsinagógából kialakított 
kulturális és konferenciaköz-
pontban rendezték meg janu-
ár 21-én a kultúra napját To-
kajban. Az ünnepségen részt 
vett Koncz Ferenc, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
önkormányzat alelnöke (dr. 
Ódor Ferenc elnök képvisele-
tében), Serfőző Simon költő, 
a Tokaji Írótábor Kuratóriu-
mának elnöke, és a tokaji kis-
térség több polgármestere is. 

Az esten Májer János, To-
kaj polgármestere a partner-
városi szerződés aláírásának 
20. évfordulója alkalmából 
a Pro Urbe Tokaj 2008 díjat 
nyújtott át Eckbert Schnei-
dernek és Gerard Hartlnak, 
a német Oestrich-Winkelk 
polgárainak, akik az elmúlt 
két évtizedben aktívan részt 
vettek a partnerkapcsolat fejlesztésében. A polgármester 
az ünnepségen jelentette be, hogy az Oktatási Minisztérium 
és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 
közösen alapított Kultúra Magyar Városa 2008 díjat – har-
madmagával – Tokaj városa is megkapta. 
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Nem sokkal korábban, a tavaly decemberi avatóünnepségen 
ugyanő köszöntötte a megjelent városiakat és a vendégeket, 
közöttük Szabó Györgyöt, az Észak-magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács elnökét, dr. Feldmájer Pétert a MAZSI-
HISZ elnökét, Zoltay Gusztávot, a MAZSIHISZ ügyvezető 
igazgatóját és Csabai Lászlónét, Nyíregyháza polgármesterét. 
Akkor indítványára az egybegyűltek egy perces néma felál-
lással adóztak a Tokajból elhurcolt ezer áldozat emlékének, 
akik – ahogyan a polgármester mondta – „ebben a templom-
ban keresték imáikkal a menekvést, de sorsuk a gonosz által 
bevégeztetett”. Mindezek után megköszönte, hogy a város 
önkormányzata által egy magánszemélytől megvásárolt ro-
mos épület alatti és körüli területet MAZSIHISZ közgyűlési 
határozattal Tokajnak adta, megköszönte továbbá Farkas Pál 
építész-tervező, Simon Gábor műszaki ellenőr, Toldi Miklós 
kivitelező, Rudolf Róbert építésvezető munkáját, s köszöne-
tet mondott a maga képviselő-testületének, valamint Dévald 
Istvánnak és Bencsik Mátyásnak, a helyi művelődési ház 
dolgozóinak, megemlítve, hogy az est kevés lenne azok fel-
sorolásához, akik a 400 millió forintos fejlesztésben kiváló 
teljesítményt nyújtottak. Beszédét azzal fejezte be, hogy ez 
az egykori zsinagóga a kultúra szentéjévé vált, amely nem 
Tokajé, nem Hegyaljáé, hanem az egész országé. 

Az avatás alkalmából Szabó György, Feldmájer Péter és Má-
jer János együtt vágták el a piros-fehér-zöld nemzeti szala-
got. 

Az épület tetőterében ez után nyitották meg a helyi ön-
kormányzat, a művelődési ház és a Magyar Zsidó Örökség 
Közalapítvány által rendezett, a Tokaj-hegyaljai zsidó emlé-
kek című tárlatot.  

Az építmény maga – jellegzetes mór stílusú homlokzataival, 
öntöttvas oszlopos, karzatos belső terével, festett belső falai-
val, színes üvegablakaival – a magyarországi romantikakori 
zsinagóga-építések egyik késői példája. A felújított-átalakított 
formájában ez az első olyan épület Tokajban és környékén, 
amely mind méretei, mind kialakítása alapján rangos esemé-
nyeket és nagyobb számú közönséget képes befogadni. Don-
gaboltozatos, öntöttvas oszlopos-galériás főtere teljes egészé-
ben az eredeti térformát nyerte vissza, míg a ’80-as években 
lebontott tetőszerkezet visszahelyezése helyett egy újabb tér 
alakult ki, amely jelentősen megnövelte az épület használha-
tóságát. Ebben a térben úgyszintén helyet kaphatnak előadá-
sok, állandó és időszaki kiállítások is. 

És van egy hosszabb kifutású terv, amelynek a zsinagóga 
helyreállítása csak az elő üteme.

A második ütemben megvalósuló kamaraszínház alapkö-
vét már elhelyezték, s eldöntötték hogy a 2500 négyzetméter 
alapterületű majdani létesítményt Paulay Edéről, a Tokajban 
született neves rendezőről nevezik el. A csaknem egymilliárd 
forintos beruházás kétharmadát uniós forrásokból fedezi a vá-
ros önkormányzata, a többit a központi költségvetés állja.

A kamaraszínház és a zsinagóga épületét összekötő épület-
szárny lesz a beruházás harmadik üteme, ennek emeleti teré-
ben rendezik majd be a világörökségi helyszínek kiállítását, 
és lehetőség lesz időszaki tárlatokra is. A. G., K. M.

Mád európa-díjas mûemléke
Az Európai Unió Bizott-
ságának Kulturális Örök-
ség programja keretében, 
műemléki helyreállítása 
elismeréséül az „Euro-
pa Nostra” diplomával 
tüntették ki a mádi zsi-
nagógát. A kitüntetés át-
adása alkalmából dr. Ko-
moróczy Géza professzor 
tartott ünnepi előadást, 
amelyből az alábbiakban 
ismertetünk részleteket.

Mi is úg y vag y unk 
most, mint az ismert 
anekdotában az egyszeri mádi zsidó: este útnak indult, sze-
kerezett egész éjszaka, majd reggel, a bakon felébredve, ott ta-
lálta magát a saját háza előtt. Mi nemrég itt álltunk a frissen 
helyreállított épület avatásán, azután felültünk szekereinkre, 
autóinkra, és alig több mint egy év múlva itt vagyunk meg-
int: hogy örvendjünk az elismerésnek, amellyel az Európai 
Bizottság a mádi zsinagógát Európánk kulturális örökségé-
nek nevezetes emlékei közé emelte. 

Dicsérnünk kell magát az épületet, dicsérni a szent köz-
séget, amely fenntartotta, és dicsérni kell a szakembereket, 
a kiváló műemléki művészeket, akik visszahozták a romlás-
ból, s talán a réginél is ragyogóbb fényében szemünk elé va-
rázsolták. De előtte még köszönet-teli említés illeti azokat, 
akiknek erkölcsi és anyagi támogatása lehetővé tette, hogy 
a munka meginduljon és Magyarországon szokatlanul gyor-
san befejeződjék. Az Egyesült Államokban működő „Zsidó 
örökség támogatási program” (World Monuments Fund Je-
wish Heritage Grant Program) kezdő pénzügyi segítsége évek 
során át számos országban hozzájárult ahhoz, hogy a zsidó 
községek elpusztítása után gazdátlanná vált emlékek fenn-
maradjanak, s méltó rendeltetéssel a tágabb közösség vegye 
gondozásba. Mádon a munkálatokhoz szükséges anyagi for-
rások oroszlánrészét a Kincstári Vagyoni Igazgatóság adta: 
becsülettel és nagyvonalúan teljesítette kötelességét azzal, 
hogy valamennyiünk közös vagyonából juttatott, nem keve-
set, e nemes célra. És örömmel kell köszönetet mondani a hol-
landiai székhelyű Europa Nostra Federation-nak, amely egy 
önmagában is értékes, de helyi értékén túlnövő jelentőségű 
zsidó emléket, új állapotában, kitüntetésre méltatott, melles-
leg, 1989 óta egyáltalán nem egyetlenként a Magyarországon 
befejezett műemléki rekonstrukciók közül.

Komoróczy Géza professzor
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Dicsérem az épületet. Mesterének nevét nem ismerjük: egy 
bortermelő és borkereskedő zsidó község a XVIII. században 
még nem tartotta fontosnak, hogy megörökítse, bár ebből 
a korból Óbudán – polgárosult közegben - már fennmaradt 
az építész neve is. Az óbudai Nepauer Mátyás Máté hivatásos 
templomépítő mester volt, keresztény; több temploma áll ma 
is. Nem lehetetlen, hogy a mádi zsinagógát is keresztény mes-
ter építette, ez példája nemcsak – nem is annyira – az együtt-
élésnek, inkább annak, hogy a professzionalizmus az életben 
magasabb szint, mint a felekezetiség. 

Dicsérem a mádi zsidó községet. A történetírás méltatlanul 
elfeledkezett róla. A mádi zsidók tehetősségéről a zsinagóga 
és az előtte álló, oldalszárnyában egykor híres tanházat (jesi-
va) is magában foglaló, különleges szépségű rabbiház tanús-
kodik, a zsinagógánál nem is annyira az egyszerű, minden 
feltűnést kerülő késő-barokk építészet, mint inkább a gazdag 
belső díszítés, a jesivánál pedig az itt tanuló bócherek időn-
ként 140-re rúgó száma.

Nem maradhat említés nélkül a zsidó község mellett a tá-
gabb község sem: maga Mád, amelyben a XVIII. században 
sok száz főre növekedő zsidó népesség otthonra talált. A köz-
ség tulajdonképpen a zsidó kereskedőknek köszönheti felvi-
rágzását: ők adták el a bortermését. Most már Mád községre 
hárul az a kötelesség, hogy gondosan megőrizze elpusztított 
zsidó lakosságának emlékét, térbeli és tárgyi nyomait.

És dicsérem a szakembereket, akik ezt a régi-új zsinagó-
gát életre keltették. Magam az elmúlt évtizedekben jártam 
néhányszor az épületben, valamelyest követni tudtam gyors 
leromlását. Az épület művészettörténeti feltárását jelentős 
részben Dávid Ferenc végezte; mint minden munkáját, mes-
teri tökéllyel ezt is. Az épületeket a használat igénye folyama-
tosan alakítja. A műemlék-helyreállításnak lehetőleg minden 
korszak értékeit meg kell őriznie, egy zsinagóga esetében, ahol 
az eleven életet az 1944. évi deportálás megtörte, külön jelen-
tősége van a legutolsó állapotnak. A műemléki rekonstruk-
ciós munka, amely végeredményben egy régi épületet ment 
meg, újraélesztés, a színész vagy zenei előadóművész teljesít-
ményéhez lehet csak hasonlítani, Benkő Ágnes, Wirth Péter 
és munkatársaik, Kisterenyei Ervin restaurátor, Román And-
rás, a kivitelezés vezetője, kőművesek, festők, asztalosok, mű-
szaki szakemberek Mádon ezt végezték el, elismerésre méltón: 
az „Europa Nostra” diploma valamennyiüket dicséri. 

Mi legyen a magyarországi zsinagógákkal? Ezt kell kér-
deznünk, az ünneplés formalitásait megtörve, ünnepi alka-
lomkor is. Zsinagógáinkkal, amelyeket már nem használnak, 
mert aki használná, nincs; amelyek a zsidók deportálása, 
meggyilkolása, menekülő elvándorlása, az épületek magára 
maradása, netán az 1950/80-as években kikényszerített vagy 
felelőtlen eladása óta üresen állnak, romlanak, pusztulnak. 
Mi legyen a régi közösségi épületekkel, amelyeket a zsidóság 
- jeléül beilleszkedésének az ország társadalmába – a XVIII. 
század óta mint városképi jelentőségű középületeket emelt, de 
amelyeknek ma már nincs közössége, amelyeket a maradék 
zsidóság nem tud fenntartani? Kié a több száz elhagyott, gaz-
dátlan épület? Ki viselje gondját? Kérdések, amelyekre nincs 
– egyelőre nincs – közmegegyezéses felelet. 

Mád példája annak, hogy amit meg kell tartanunk, azt - 
akarattal és erőfeszítéssel – meg is lehet.

tovább bôvül az egri vár

A normatív, állagmegóvásra és felújításra fordítható állami 
és önkormányzati forrásokon túl, az elmúlt fél évtizedben, 
mintegy 800 millió forintot használhatott fel az egri Dobó 
István Vármúzeum a műemlék fejlesztésére, rekonstrukció-
jára. Mindemellett a fenntartó Heves megyei önkormányzat 
további 1,6 milliárd forint értékű beruházásra készül ugyan-
itt a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati forrásainak felhaszná-
lásával. Vagyis az Észak-magyarországi Regionális Operatív 
Program keretében tervezik a Gótikus palota ma már hiány-
zó szárnyának, valamint a Provizóri palota és a Szép bástya 
helyreállítását. Mivel korábban a műemlék több látványos-
ságát le kellett zárni a látogatók elől a felgyülemlett csapadék 
okozta omlásveszély miatt, ennek elhárítása érdekében a re-
gionális fejlesztési tanács támogatásával, 42 millió forintért 
építették ki a vízelvezető rendszert.

Az elmúlt évben elvégezték még a Hyppolit kapu tetőhéja-
zatának cseréjét, és leszigetelték a déli ágyúdombot is. Az eh-
hez szükséges 10 millió forintot a Pénzügyminisztérium fizet-
te ki. Miután a kultusztárca korábbi pályázati támogatásának 
köszönhetően összesen 62,5 millió forint értékű turisztikai 
fejlesztést végeztek el a vármúzeumban, idén ez a miniszté-
rium pályázat alapján több mint 24 millió forinttal támogatja 
az egri várban tervezett helyreállítási, állagmegóvási munká-
latokat. A pénzből a Varkoch-kapu és a délkeleti fülesbástya 
lőréseit teszik biztonságossá, illetve megerősítik a Servita úti 
mellvéd falait. Több mint két évtizeden át tartó felújítás után 
befejeződött a Dobó-bástya rekonstrukciója is.

Az ágyúpark bővítése részeként egyrészt talpakkal, kere-
kekkel szerelték fel a vár 13 ágyúját, illetve új, működőképes, 
korhű ágyúkat öntöttek. Új turisztikai látványosság, hogy 
korhű ruhákba öltözött katonák óránként, ágyúlövéssel jel-
zett látványos őrségváltást tartanak a vár három pontján. 
Önálló, a pénztártól független információs szolgálatot alakí-
tottak ki, korhű ruhát kaptak az idegenvezetők és egy olyan 
jeladó rendszerrel is felszerelték a várat, amely kihangosítja 
az idegenvezetők hangját.

A kazamatákban egy akusztikai rendszer beépítésével azt 
az érzületet keltik, mintha folyna az ostrom: a többi között 
kívülről beszűrődik a török támadók hangja és az ostrom 
morajlása, a folyosókon pedig elhelyezték az aknásítást jelző, 
borsószemektől rezgő dobokat.

A gyerekeknek játszóteret, a várba érkező diákok számára 
pedig foglalkoztató termet alakítottak ki.

Az összességében 637 millió forintos beruházással két ki-
állítótermet, 150 személyes konferenciatermet és konyhát lé-
tesítettek az 1300 négyzetméter hasznos alapterületű, négy-
szintes épületben.  Tréba Ákos



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

Országos Szövetségének folyóirata

min
den

nap
ok Tavaly nyáron a budapesti Nyílt 

Társadalom Intézet Alapítvány 
és az Open Society Arhives nem-
zetközi online fotópályázatot hir-
detett (www.photo.romadecade.
org) a cigányok társadalmi hely-
zetének gyökeres megváltoztatá-
sát célzó, tízesztendős Roma In-
tegráció Évtizede Program jegyé-
ben. A verseny és a beérkezett al-
kotásokból rendezett tavaly őszi 
fővárosi kiállítás címe CHACHI-
PE (ejtsd: csácsipe) volt, amely ro-
ma nyelven igazságot, valóságot, 
s legújabban jogot is jelent. Nos, 
e tárlat fotóiból nyílt módja a TÖ-
OSZ-nak – a pályázat meghirde-
tőivel és a budapesti kiállítás ren-
dezőivel kötött szerződés alapján 
– válogatást ajánlani tagönkor-
mányzatai számára. A szerződés 
értelmében az igénylők jelentke-
zésük sorrendjét figyelembe vé-
ve ingyen kapják meg a kollekci-
ót, és a szállítási költséget se kell 
megfizetniük. 

Lapunkban már megírtuk, 
hogy a Roma Integráció Évtize-

de Program (rövidítve: RIÉP, an-
gol nevén DECADE OF ROMA 
INCLUSION) előkészítése idején 
a magyar kormány a Nemzetkö-
zi Irányító Bizottság elnökeként 
tette a dolgát. A RIÉP a Romák 
a bővülő Európában és A jövő ki-
hívásai című 2003 júniusában le-
zajlott konferencia közvetlen fo-
lyománya. A regionális, a roma ki-
sebbség problémáját napirendjére 
tűző konferenciát a Nyílt Társada-
lom Intézet (OSI) és a Világbank 
szervezte az Európai Bizottság, 
az UNDP, az Európa Tanács Fej-
lesztési Bankja, valamint a finn 
és a svéd kormányok támogatá-
sával. Ezen a magas szintű ese-
ményen kilenc ország (Bulgária, 
a Cseh Köztársaság, Horvátor-
szág, Macedónia, Magyarország, 
Románia, Szerbia, Szerbia-Mon-
tenegró és Szlovákia) kormányzati 
képviselői politikailag is elköte-
lezték magukat, hogy megteszik 
azokat a szükséges intézkedése-
ket, amelyek következtében csök-
ken a roma és nem roma lakosság 

A TÖOSZ AJÁNLATA
TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOKNAK

Köszörűs ÉnekóraNapsütésben

ImaMegehetem?Hercegnő
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közötti társadalmi és gazdasági 
különbség. Céljuk az volt, hogy 
a cigány kisebbség kirekesztettsé-
gét egy tízéves program keretében 
felszámolják.

A 2005-től 2015-ig tartó Ro-
ma Integráció Évtizede Program 
a cigány kisebbség társadalmi és 
gazdasági helyzetének javítását 
három fontos irány mentén ha-
tározta meg.
• Korlátozott számú, országokra 
is lebontható, mérhető eredmé-
nyekkel is alátámasztható négy 
prioritási terület támogatása – ok-
tatás, egészségügy, foglalkoztatás 
és lakhatás –, valamint az elszá-
moltathatósághoz szükséges in-
formációs bázis kiépítése.
• Országos cselekvési tervek ki-
dolgozása és végrehajtása. 
• A közösen elfogadott tervek 
megvalósításának ellenőrzése 
(monitoring), folyamatos felül-
vizsgálata és esetleges módosítá-
sa a program stratégiájához iga-
zodóan.

tett ugyanezen célhoz. Olyan al-
kotásokra szándékozott felhívni 
a figyelmet, amelyek szakítanak 
a cigányok hagyományosan elő-
ítéletes bemutatásával, és a sa-
ját környezetükben egyenrangú 
és aktív szereplőként ábrázolják 
őket. Akiknek a sikertörténetei 
éppúgy részei a valóságnak, mint 
az integráció nehézségei.

 A hivatásos és amatőr alkotók 
bevonásával megkezdett társa-
dalmi párbeszéd túljuthat a szűk 
szakma berkein, és el kell jutnia 
szélesebb befogadói rétegekhez. 

A pályázatra 18 országból majd-
nem háromszáz szerző mintegy 
kétezer fotót küldött be, amelyek-
ből egy öttagú, neves művészeket 
is felvonultató nemzetközi zsűri 
(Ardó Zsuzsanna, Nadir Redžepi, 
Mircea Toma, Ivan Veselý és Chad 
Wyatt) négy kategóriában hirde-
tett győzteseket. (A családi fotó 
és a riportfotó kategóriában két 
romániai magyar alkotó: Berecz-
ki Zoltán és Pálosi Tünde Erika 

A cselekvési terveket követhető 
és átlátható módon, a roma civil-, 
valamint nemzetközi szerveze-
tek részvételével kell végrehajtani 
úgy, hogy a Roma Integráció Év-
tizede Program befogadó, nyitott 
és rugalmas folyamat legyen. 

A program soros elnökségét 
2007. július 1. és 2008. június 30. 
között Magyarország tölti be, 
s négy átfogó területe mellett há-
rom további, azokat vertikálisan 
átható problematikára fókuszál: 
a szegénységre, a diszkrimináci-
óra és a nemek közötti társadalmi 
egyenlőtlenségre. 

A Roma Integráció Évtizede 
Program nem egy új intézmény 
vagy bürokratikus szervezet, 
és nem is egy új pénzügyi alap, 
hanem kilenc ország kormányá-
nak kötelezettségvállalása, hogy 
reformokkal segítik a cigányok 
és nem cigányok közötti távolság 
csökkenését. 

A Chachipe-pályázat kiírása 
művészeti szempontból közelí-

Mulatság Hajnyírás

VárandósokBlack and white
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győzött, portréfotó kategóriában 
a magyarországi Czimbal Gyula 
vitte el a pálmát, míg a fotóesz-
szé kategóriában a bulgáriai Nina 
Nikolova sorozatát minősítették 
a legjobbnak.)

A győztes fotókból és további 
mintegy száz képből kiállítás nyílt 
az elmúlt esztendő októberében 
Budapesten, a Centrális Galéri-
ában. 

A fotók (amelyek az interneten 
is megtekinthetők a verseny hi-
vatalos weboldalán: www.roma-
decade.org) érzékletesen mutat-
ják be az Európa középső, keleti 
és déli részén élő roma népesség 
hétköznapjait. 

Az alkotók láthatóan töreked-
tek a művészi értékek és az elő-
ítéletektől mentes gondolkodás 
közti egyensúly megteremtésére 
– ezzel sokszor a kurátorok fel-
adatát is alaposan megnehezítve 
–, azonban tagadhatatlan, hogy 
a két szemléletmód olykor elke-
rülhetetlenül felerősíti egymást. 

A Chachipe-pályázat egyik leg-
főbb célja az volt, hogy kommu-
nikációs csatornát teremtsen bi-
zonyos, más közegben nehezen 
megfogalmazható dilemmák köz-
vetítésére, és egyúttal a Roma In-
tegráció Évtizede Program társa-
dalmi üzenetét is továbbítsa. Azt 
viszont tévedés volna feltételezni, 
hogy a kiállítás képei a valóság 
torzítását, az igazság palástolását 
akarták elérni egy eufémisztikus, 
a létező kirekesztettségről tudo-
mást sem vevő szelekció révén. 
A fotók a maguk változatosságá-
ban, komplexitásában mutatják be 
a cigányok kilenc országra kiter-
jedő kulturális, szociális és nyelvi 
megosztottságát/különbözőségét. 
Ez valamivel árnyaltabb kép, mint 
amit megszokhattunk eddig. 

A pályázat képei (illetve azok 
egy része) most a TÖOSZ révén 
eljuthat a kistelepülésekre is, ahol 
az esélyegyenlőség gondolatisá-
gát a szavak szintjén túl érdemes 
és szükséges elmélyíteni.

  

Hegedűszó Üvegfestők

Információs társadalomNépviseletben

Még egy falatot
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s már jó ideje csak szentségelést szűrt fogai 
közt a mester, eldöntötte: nem bíbelődik to-
vább azzal a kínai hulladékkal. Már elemeire 
szedte a karburátort, megtisztogatta a kamrá-
kat, a járatokat, s állított a tűszelepen, mégsem 

volt elégedett, a tuningolásra váró kismotor az ő füleinek még csak 
harákolt. „Meghagyjuk holnapra!” – gondolta, s kezdte komóto-
san helyükre pakolni a szerszámokat. Rápillantott az órára, amin 
a digitális mutató hol az időt, hol a dátumot jelezte váltakozva, 
s ebben a töredéknyi másodpercben a napi összegzést is elvégez-
te: mindjárt dél, ideje hazamenni, s a levesbe meríteni a kanalat. 
Feltűrte a flaneling ujját, s éppen a bádogfazékban langyosodó víz 
fölé emelte kezét, amikor meghallotta a hangot. A kerítéshez erő-
sített nádszövet inkább csak porfogónak volt jó, az utcáról érkező 
zajokat mintha felerősítette volna: nyikorgás, kattanás, csönd… 
nyikorgás, kattanás, csönd… 
A mester ebből tudta, hogy az öregember jön a kerékpárját tolva. 
Még szürke volt a reggel, amikor lefelé baktatva elhaladt a mű-
hely előtt az öreg, s most jóval lassabban lépkedve erőlködik az 
emelkedőn. 

A hangzatosan Sétánynak keresztelt keskeny út hosszan kanyar-
gott a Duna-parttól a dombhátra, amit Debellának hívtak. Az öreg 
sokáig lenézően vette tudomásul az elnevezést, mert a lankákhoz 
sehogyan sem illett, ám ahogy az évek múlásával egyre fogyott 
az ereje, úgy nőtt benne a tisztelet a név iránt. Mostanra már be 
kellett osztania az erejét, hogy bírja az órányi felfelé gyaloglást. 
Csak három hely kínált szusszanásnyi pihenőt: kevéssel a holtág 
fölött, aztán a panzió előtt, s végül a motorszerelő műhelyét el-
hagyva, a keresztutcánál. Számolta a lépéseit, és hozzáigazította 
a biciklikerék ütemes zajához. Azon, hogy a műhely vasajtaja tár-
va volt, nem lepődött meg, jól ismerte a mester szokását, aki még 
a vasárnap délelőttöket is ott töltötte.

– Adj’ isten! – köszönt be, de csak úgy mentében, miközben ki-
préselte magából a levegőt.

A mester viszonozta az üdvözlést, aztán megtoldotta a faluhe-
lyen szokásos kérdéssel:

– Hová lesz az igyekezet?
Pedig akkor már látta, hogy karnyi vastag uszadékfák lógnak 

a nyergen átvetve.
– Nincs jobb dolga, bátyám? Holnap már szenteste van… – évő-

dött tovább, de csak azért, hogy maradásra bírja az öreget, akire 
láthatóan ráfért a pihenés, mert még mindig fújtatott. A szeme köz-
ben a kerékpárt vizslatta, kereste a „nyikorgás, kattanás, csönd” 
jelenség okát, s meg is találta: a hátsó kerék defektes volt. Amúgy 
rendesen, a teher súlya alatt cafatokra rágta a belsőt a felni.

– Elfogyott a tüzelő – jelentette ki az öreg, olyan hangsúllyal, 
vagy inkább olyannyira hangsúlytalanul, mintha azt mondta vol-
na: hideg van. 

– Ezzel nem jut messzire – ingatta fejét a szerelő, s lábát ékként 
a kerék mögé tolta, hogy megtarthassa az egész rakományt. Nem 
nézett hátra, de tudta (s már ez is jó érzéssel töltötte el), hogy a ház 
oldalában glédában áll a fa, méghozzá nem a silány akác, hanem 
a jóféle fenyő. Bár tapasztalt ember volt, hirtelenjében elképzelni se 
tudta, hogyan maradhat valaki tüzelő nélkül karácsonykor.

– Folyvást fűteni kell. Megbetegedett az asszony, fekszik – vá-
laszolt az öreg a ki sem mondott kérdésre, aztán ő is a kerék felé 
nézett, mintha bizony a nézelődés javítana a helyzeten.

– Csak egy cigaretta, bátyám, annyi ideig tart – mondta a mester. 
– Az nem járja, hogy így engedjem útjára, már meg ne sértsem…

Akkor már a heveder csomóját bogozta. Ledobálta a sok ormót-
lan fát, s a rozoga biciklit a falnak támasztva a szerszámokért in-
dult. Mindig arra oktatta a tanoncokat, hogy nem mester a mester, 
ha javítatlanul hagy egy hibát. Íme az eset, ami megoldásra vár: 
ki kell cserélni a tömlőt, tán még a köpenyt is, és egy kis zsírozás 
sem ártana.

Kicsit elszámolta magát, mert volt az kétcigarettányi idő is. 
Az öreg úgy érezte, illendő szóval tartania a mestert, ha már szí-
vességből megreparálja a kerékpárját. Elmesélte, hogyan kevere-
dett ide Erdélyből, ejtett néhány keserű mondatot a gyerekeiről, 
meg arról, miként gyengült le a felesége, akinek se jártányi ereje, 
se tébéigazolványa sincs. Erre kapott egy kéretlen tanácsot: miért 
nem megy az önkormányzathoz segítséget kérni?

– A hivatalba? – kérdezte az öreg, s úgy ejtette ki a szót, mintha 
csupa nagybetűből állna. – Hát vizsgázzon az állampolgárságért 
a fekete pákó! Templomba is csak kétszer megyek egy esztendőben: 
húsvétkor, meg karácsonykor. Még hogy a hivatalba…

Amikor a szerelő befejezte a javítást, helyrebillenni látta „a kínai 
hulladék” után a nap egyensúlyát. Nem is akarta srófolni az örö-
mét, a többi csak úgy jött.

Az öreget útnak indította, tolja haza a masinát, ő meg utánfu-
tóra pakolta az uszadékfát (meg a magának hasogatott rönkökből 
pár termeteset), s traktorával az öreget is megelőzve ért a házhoz. 
Fordult volna vissza, amikor beérte az ember.

– Meghálálnám – kezdett bele a mondatba amaz, s szélesre tárt 
karjával mutatta az irányt –, kerüljön beljebb!

Az avatott szemnek egy röpke pillantás is elég volt felmérni a há-
zat. A küszöbnél tenyérnyi rés, gurigába sodort pléd igyekezett út-
ját állni a huzatnak, az ablak kitört üvegét farostlemezzel pótolták, 
a jobb napokat látott eresz pedig – mintha ez lenne a dolga – meg-
ereszkedett. „Alaposan idetenyerelt a nyomor”, gondolta a mester, 
s szinte érezte, hogy szaga van a szegénységnek. El is fordította te-
kintetét, ami így a baromfiudvarra esett, ahol egy kacsa csipkedte 
reménytelenül a földet. A fején sötétzöld, hátán barna, szárnyain 
kék tollú madár szinte pompázott a sivárságtól szürke gangon, 
s a kontraszt nyilvánvalóvá tette: ez itt az egyetlen állat.

Mint akinek ezernyi dolga lett hirtelen, úgy vette sietősre a bú-
csút a mester. És meg sem állt a kocsmáig. Odabent ismerősök 
támasztották a pultot, látszott, mára fájrontot mondtak a munká-

„A fején sötétzöld, hátán barna, szárnyain kék tollú madár szinte pompázott 
a sivárságtól szürke gangon…” (A kilencéves Aczél Zoé illusztrációja)
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ra, de még úgy, koszos göncben jöttek legurítani egy sört. Szinte 
mindegyik járt már nála ezért-azért, s jobbára mindnek tett már 
szívességet. A mester megvárta, amíg kiürítik a korsókat, csak az-
tán adta elő jövetele okát.

– Volna egy kis munka – kezdte, aztán nem sokat teketóriázott, 
úgy mondta, ahogy látta a küszöböt, az ablakot, az ereszt, csupán 
annyit finomított a dolgon, nehogy akaratlanul is megsértse ínsé-
gében az öreget.

– És most kéne, mi? – adta meg a választ az egyik legény (akit 
rendes ruhában még nem láttak, mert az a fajta volt, aki hétfőn 
fölveszi az overált, vasárnap meg leveszi), s miközben lecsusszant 
a székről, kurta mondatokkal elsorolta a többieknek, ki hozzon 
fűrészt, lécet, szöget.

A mester hazaindult, s közben arra gondolt, „Menni fog!”, mert 
jól ismerte azt a valamit, amit magában csak Felsőbb Erőnek hí-
vott, s ami akaratától függetlenül elrendezi a dolgokat.

A műhely előtt – és ezen most valóban elcsodálkozott – Katica 
várta toporogva, a kistérségi egészségház bőbeszédű nővérkéje, 
aki gyakorta nézett be hozzá, hogy 
a kis Suzuki kerekeit felpumpáltas-
sa. Vagy másért? Ki tudja. A mes-
ter ezúttal nem tette meg a szokásos 
viccelődő kört („Ej, hát nincs férfi a 
háznál?”), hanem kerek-perec rákér-
dezett, hol tölti a szentestét, mert ha 
nem lenne elég vonzó a magányos 
üldögélés, ajánlana neki programot. És újfent elmesélte találko-
zását az öregemberrel, megint csak kínosan ügyelve rá, hogy ne a 
nyomorúságát színezze. 

– Ha szép történeteket akar hallani – mondta, miközben kikap-
csolta a sivító kompresszort –, látogassa meg az öreget.

Az asszony nem mondott sem igent, sem nemet, mert a falu-
barátok találkozójára igyekezett, hogy a polgármestertől elhozza 
az iskolásoknak szánt ajándékot. A mester amúgy sem várt vá-
laszt, mert a dolgok – jól tudja ő – elintézik magukat. Ezzel a re-
mek érzéssel zárta be a kaput, s baktatott haza: a műhely fölötti 
kis agglegénylakásba.

Egy hétig hírt sem kapott az öregről. Bár az ünnepek alatt is ki-
tárta a kóceráj vasajtaját, egy kezén meg tudta számolni, hányan 
kószáltak arra. Csak a rendíthetetlen kutyasétáltatók, meg az üdü-
lőtulajdonosok jöttek, esetleg a borházakhoz kanyarodtak az autó-
sok, hogy utánpótlást vigyenek. Katica is csak szilveszter délelőttjén 
ugrott be hozzá, de akkor annyira tele lett vele, meg a mondandójá-
val a műhely, hogy a mester szinte szédült belé. Az asszony ugyanis 
elment a falubarátokhoz, s „jól elbeszélgetett” a polgármesterrel, 
aki erre élelmiszerrel megtömött szatyrot küldetett az öreghez. Ka-
tica sem ment üres kézzel szenteste, süteménnyel és forral borral 
állított a házhoz, s oly jól telt az idő a házaspárnál (vagy oly erős-
re sikeredett az ital), hogy késő este könnyezve énekelte a székely 
himnuszt. Másnap egy orvost is elhívott magával, aki megvizsgálta 
az asszonyt, kacskaringós úton került neki infúzió (mert egy pá-
ciens hazakérte magát az ünnepekre a szanatóriumból, meghagyva 
gyógyszeradagját), amihez az ifjúsági klub rozoga fogasából barká-
csoltak infúziós állványt. A fiúk szép munkát végeztek, nincs már 
sem hideg, sem huzat, egyikük még egy régi rádióért is hazaszaladt, 
s úgy hírlik, valami mosógép-félét rendeznek az öregeknek. Katica 
magából kikelve mesélte, mire jutott a tébékártya ügyében, és hogy 
ez még csak a kezdet, mert „el lesz intézve minden”. 

„Megmondtam én” – gondolta a mester, de a szavaira vigyázott, 
nehogy megbántsa a tenni akarástól teljesen túlfűtött Katicát.

– És az öreg? – kérdezte szinte félénken, mert ismerte a ma-
kacs és büszke erdélyi emberek habitusát, akik röstellnek kérni, 
de még kapni is.

Katica a fejéhez kapott:
– Ha nem kérdi, eszembe sem jut! Hát üzente, hogy újév dél-

utánján látogassa meg, nem hálálkodni akar, de valami köszön-
tésen töri a fejét.

A mester másnap ünneplőbe öltözött, hóna alá csapott egy üveg 
bort, és elsétált az öregemberhez. A kapunál megállt egy pillanatra, 
s irigykedés nélkül állapította meg – már amennyire a sötétedés 
engedte –, hogy a kocsmabeli legények az idejükhöz képest való-
ban kitettek magukért, ha egy délután összeeszkábálták a házat. 
Lesz még rajta munka, de egyelőre megteszi.

Az öreg már várta. Terített asztallal, duruzsoló kályhával fogad-
ta vendégét, aki azon lepődött meg leginkább, hogy a házigazda 
felesége meleg takaróba csavarva a fotelben üldögél.

– Jobban vagyunk – mondta az öreg, így többes számban, és eb-
ben a két szóban benne volt az elmúlt napok megannyi történése. 
Nem részletezte, kitől mit kapott, ki hogyan segített, de ugyan, mi 
szükség lett volna rá? A vacsorára terelte a szót, és a főzőcskézés 
rejtelmeiről beszélt: nyaranta az ártéren gyűjti a gyógynövényeket, 
de még a ritka fűszereket is. 

– Én főztem magának, tiszteljen meg vele – mondta az öreg, 
és asztalhoz ültek. Elköltötték a húslevest, ami igazán finom volt, 
aztán tárkonyos ragu következett, amire a mester már nem talált 
jelzőt. Remek? Mesteri? Ízlelgette a szavakat, akár a falatokat, s rá-
jött, rokonságban lehetnek az öreggel, mert ez az ember úgy főz, 
ahogy ő a motorokhoz nyúl: szívvel.

Sokáig beszélgettek aznap, mindenféle szóba került, az öreg 
hetvenöt esztendeje, a rossz útra tért gyerekek, meg a világ dolgai. 
Ám a vacsoráról nem esett szó, pedig a mesternek fúrta az olda-
lát a kíváncsiság, honnan az ínyes étel. Csak a belé nevelt tisztelet 
okán nem kérdezte meg, mit evett.

Pedig megfejthette volna. Tudhatta volna, hogy az igazán tisztelt 
vendégnek azt szolgálják fel, amin megakad a szeme. Ha a pulykát 
nézi meg, akkor azt vágják le, ha a malacot szemeli ki, tort ülnek. 

Az öreg a sokat látott emberek érzékenységével fürkészte ki a gon-
dolatát. Huncut mosollyal a szemében csak annyit kérdezett:

– Ugye bizony jól láttam, hogy magának azon napon egy kacsá-
ra tévedt a tekintete?

Kitalálhatta volna! A mester mérgelődött: mi a ménkűnek kellett 
nézelődnie? A lelkiismeret is gyötörte, hogy kiette az egyetlen jó-
szágukból őket. Egy idő múlva – és megint csak bölcsebben – jött 
rá, hogy fordítva volt ez: az öregé a megtiszteltetés, mert adhatott. 
Utóbb aztán úgy látta, ama bizonyos erőnek lehet hálás a pompás 
vacsoráért, de még jócskán el kellett telnie az éveknek, mire rájött, 
hogy – a székely észjárás szerint legalábbis a vénember így mon-
daná – a hála biz’ a kacsát illeti.

Eltévedt tekintet
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– A szociális alapszolgáltatásoknak, amilyen például 
az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a rászorulók 
számára minden településen elérhetőeknek kell lenni-
ük. Hogyan dönthető el, hogy ki a rászoruló?

– A házi segítségnyújtáshoz a gondozási szükséglet 
vizsgálatát a kijelölt városi jegyző által működtetett 
bizottság végzi, amelynek tagjai az önkormányzat 
szociális szakemberei, és a az Országos Rehabilitá-
ciós és Szociális Szakértői Intézet(ORSZI) delegált-
ja. E bizottság egyik tagja az igénylő lakásán, a vele 
való személyes találkozás során méri fel a gondozási 
szükségletet és a szociális körülményeket. 

– Mennyi idő alatt kell a szakvéleményt elkészí-
teni?

– A kérelem beérkezésétől számított harminc nap 
alatt.

– Ki fedezi a vizsgálatok díjazását?
– A Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Az el-

látást kérő, a szociális intézmény és az önkormányzat 
számára a vizsgálat térítésmentes. 

– Milyen feladatok várnak ezen a területen az ön-
kormányzatokra?

– A szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a házi 
segítségnyújtás kiterjesztéséhez nem elég a kormány-
zati akarat, sem a többletforrások sora. Szükséges, 
hogy az önkormányzatok megszervezzék a szolgál-
tatásokat, segítve ezzel az időseket, és azokat a szo-
ciális gondozókat, akik így új munkalehetőséghez 
jutnak. Az állam a működtetés költségeit differenci-
ált és megemelt normatívával támogatja. Az alacso-
nyabb jövedelmű idősek ellátásához magasabb ösz-
szeggel járul hozzá. A rászorulók napi egyszeri meleg 
étellel való ellátása minden települési önkormányzat 
feladata. Az idei költségvetésben az öregségi nyugdíj-

minimumhoz arányosított nyugdíj összegétől függ 
a támogatási normatíva mértéke. Ugyanez vonatko-
zik a házi segítségnyújtás támogatására. Az idősek 
nappali ellátása minden háromezernél több lakosú 
településen az önkormányzat kötelező feladata.

– Igényjogosultság esetén ezek a szolgáltatások 
és a kapott támogatások összevonhatók?

– Igen, előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor 
például étkeztetést és házi segítségnyújtást is kell 
nyújtani a rászorulónak, hogy otthonában marad-
hasson, és önálló életvitelét fenntarthassa. 

– Krízishelyzetek elhárítására szolgálhat a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás. Itt talán nem a mű-
ködtetés, hanem a rendszer kiépítése jelenthet gondot. 
Ebben is tud a minisztérium segíteni?

– A tízezernél népesebb települések önkormány-
zatai számára kötelezően bevezetendő jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás az elmúlt három év folyamán 
dinamikusan fejlődött; ennek eredményeként az el-
látottak száma csaknam 47 ezerre nőtt. Meglátásom 
szerint nincs szükség arra, hogy a minisztérium kü-
lön pályázattal támogassa ennek a szolgáltatásnak 
a fejlesztését. Abban az esetben, ha a kötelezettség 
teljesítése az önkormányzatoknak problémát okoz, 
az alapszolgáltatások fejlesztésére EU-s források-
ból, a regionális operatív programok keretében lesz 
lehetőség..

– Összességében milyen fejlesztések valósulnak meg 
ebben az évben?

– Étkeztetés esetén az eddigi kilencvenezerről 
száztízezerre, házi segítségnyújtásban harmincné-
gyezerről negyvennégyezerre nőhet a szolgáltatást 
igénybevevők száma. Nagy eredmény lesz, ha a jel-
zett két alapszolgáltatás minden településen hozzá-
férhetővé válik. Ezzel nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi változásokat generálunk, és egyben hozzá-
járulunk ahhoz, hogy az idősek minél tovább a saját 
otthonukban önálló életet éljenek. Szociális ellátá-
sukról gondoskodva ily módon tehermentesítjük is 
az idősek bentlakásos otthonait.

Az idén január elsejével életbe lépett jogsza-
bály-módosítások jobbára az időskorúak, 
a gondozásra, ápolásra szoruló, alacsony jö-
vedelmű, érdekérvényesítésre nehezen ké-
pes emberek javát szolgálják. Az új lehető-
ségekről és kötelezettségekről Forgó György-
nét, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
szakállamtitkárát kérdezte munkatársunk, 
Hajós Anna.

IDÔSEK
JAVÁRA
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Görbeházán
A 270 0 la kosú Görbeházá n 
az idősek klubja köré szervező-
dik az öregek ellátása. Az ezért fe-
lelős integrált intézmény vezetője, 
Berkes Istvánné és hét munkatár-
sa látja el ezt a fontos feladatot. 
A klub nappali ellátó tevékenysé-
gével négyen foglalkoznak, az ét-
keztetéssel egy munkatárs, míg 
ketten a házigondozás feladatát 
látják el. Tevékenységük kiterjed 
a környező tanyákra is.

Az intézményvezetőtől tudjuk 
meg, hogy a legtöbben, mintegy 
70–80-an a szociális étkeztetést 
veszik igénybe. Nem mindegyi-
kük eszi az itteni kosztot egész hé-
ten. Többen például hétfőn nem 
jönnek, mert vasárnapról maradt 
étel a háznál. Szombaton meg ép-
pen azért, mert hétvégre főz vala-
mit magának, esetleg meleg ételt 
kap a családjától. Nem mindenki 
a klubban fogyasztja el az ebédet, 
van, aki hazaviszi, s olyan is akad, 
akinek házhoz szállítják az ételt.

Az idősek biztonságára koráb-
ban kihelyezett vészjelző rend-
szert működtetett egy hajdúná-
nási cég. Öten vették igénybe ezt 
a lehetőséget, de amióta Görbe-
háza egy másik kistérséghez ke-
rült, már nem illetékes erre. Talán 
majd akkor, ha a Polgár központú 
kistérség is megszervez hasonlót.

Az idősek ellátásának normatí-
vája nemigen követte az áremel-
kedéseket. De nem ez az igazi 
baj, hanem az, hogy csak az el-
látott napokra jár a normatíva. 
Ilyen szempontból a már említett 
70–80 ember legföljebb 30 ember-
nyi normatívát kap.

Az idősek klubjában majdnem 
mindig telt a ház. Van szabadidő 
program, lehet újságokat, folyóira-
tokat olvasni. Megünneplik az ide 
járók név- vagy születésnapját, 
olyankor az ünnepelt hoz magá-
val süteményt, ételt, italt. Néha-
néha ki is mozdulnak a klubtagok. 
Jobbára nem túl távoli kirándu-
lási helyeket céloznak meg, pél-
dául a Bükk hegységet. A Polgár 
határában nemrég épült régésze-
ti park még közelebb van Görbe-
házához, ott is jártak. Kialakult 

előírások tartalmaznak. Persze 
nincs ennyi pénzünk, úgy tervez-
tük, hogy megpályázzuk majd ezt 
az összeget, amihez az önrészt ne-
künk kell előteremteni. 

Mikepércsen 
A négyezer lakosú Mikepércs ön-
kormányzatának a tervei a sárán-
di elképzelésekhez hasonlítanak. 
Ők is létre akarják hozni az idősek 
napközi otthonát, nekik is csak 
pályázati pénzből telhet rá. Már 
ki is néztek egy, e célra megfelelő 
házat, amelyet majd átalakítanak 
az idősintézmény létrehozása ér-
dekében. Mindezt Vida Gáborné 
aljegyzőtől tudtuk meg, aki azt 
is elmondta, hogy a szociális ét-
keztetésben mintegy félszázan 
vesznek részt. Öt közülük bejár 
az ebédért, de a többinek kiszál-
lítják. Utóbbiak valamivel többet 
fizetnek ezért. A szociális gondo-
zás munkájában három főállású 
munkatárs szorgoskodik, egy pe-
dig közcélú munkát végző alkal-
mazott. Gőz József

Kétsopronyon
A Békés megyei szlovák nemzeti-
ségű településen az állandó népes-
ség 20 százaléka 60 év feletti. Két-
sopronyon 1988. február 15-én ad-
ták át az idősek klubját. A fenntar-
tó célja az alapellátás megteremté-
se volt, nevezetesen az étkeztetés, 
a házi segítségnyújtás és a nappali 
ellátás, ami 2004 novemberétől ta-
nyagondnoki szolgálattal bővült. 
A házi segítségnyújtás, mint szol-
gáltatás, már létezett, azonban na-
gyon kevesen éltek ezzel a lehe-
tőséggel. Ennek egyik lehetséges 
magyarázata, hogy az idős generá-
cióba tartozók gyermekei helyben 
laktak, ott szervezték az életüket és 
erősnek bizonyult a családi össze-
tartás, a másik pedig az, hogy jól 
működött az informális szektor. 
A leggyakoribb igény a bevásár-
lás, gyógyszer kiváltása és házhoz 
szállítása volt. Az igénylők száma 
növekedést mutat. Másfajta segít-
ségnyújtásra is szükségük van a je-
lenlegi ellátottaknak, mint például 
takarítás, ügyintézés, személyi hi-
giénében történő segítség adása.

a klub törzsgárdája, korelnökük 
Bözsi néni, aki már közelebb van 
a kilencvenhez, mint a nyolcvan-
hoz. Közel lakik, s naponta be-be-
sétál a klubba.

Nagyhegyesen 
A településen is az idősek háza 
az idősellátás központja. A ház 
vezetője, Darányi Erzsébet el-
mondta, hogy jelenleg tucatnyi-
an bentlakóként veszik igénybe 
ezt a szolgáltatást. Két és félmil-
lió forint a beugró s a nyugdíjuk 
60 százalékát fizetik az ellátottak. 
Az étkeztetést huszonhárman ve-
szik igénybe, a házi segítségnyúj-
tást pedig húszan. Aki házhoz ké-
ri az ebédet, annak kiszállítják. 
Nagyhegyesen volt idősek nap-
közije is, de mert kevesen vették 
igénybe, megszüntették.

sárándon 
Jó néhány éve igen aktív nyugdí-
jas-klub működik Sárándon. Akik 
ide eljárnak, mintegy harminc-
öten, még aligha szorulnak arra, 
hogy mások lássák el őket. De a 
rászorulók igénybe vehetik a há-
zi gondozást. Két szociális mun-
kás végzi ezt a tevékenységet a te-
lepülésen. Gyógyszert íratnak ki, 
elvégzik a kisebb nagyobb házi-
munkákat, eljárnak a gondozott 
helyett hivatalos ügyekben. Ko-
rábban nagy munkának számí-
tott, hogy reggelenként begyújt-
sanak az idősek portáján, de ami-
óta elterjedt a gáztüzelés, ez nem 
olyan nagy probléma, mint régen. 
Az ebédre is sokan befizetnek, zö-
mében házhoz viszik a meleg ételt, 
de van, aki bejár a központba ebé-
delni.

Ez a mai helyzet, azonban Nagy 
Józsefné Török Róza, aki negye-
dik cik lusban polgármestere 
a 2460 lakosú községnek, nagy 
terveket vázolt lapunknak:

– Meg akarjuk valósítani az idő-
sek napközi foglalkoztatóját, va-
lamikor, ebben a ciklusban. Már 
ki is néztük a 200 négyzetméte-
res épület helyét. Úgy gondoljuk, 
80 millió forintból megvalósítha-
tó. Ugyanis nagyon sok funkciót 
kell beépíteni, amit a különböző 
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– Az idősek klubja a saját ottho-
nukban élők részére nyújt lehető-
séget a napközbeni tartózkodás-
ra, étkezésre, társas kapcsolatok-
ra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére – mond-
ta Szász Tiborné intézményvezető. 
– A klub feladatai a teljesség igé-
nye nélkül: megfelelő és sokszí-
nű programok szervezése, utazás, 
előadás, művelődési lehetőségek 
(televízió, video, újság stb.) nyúj-
tása. A Fürge Ujjak című lapnak, 
ami a klubnyitás óta jár, a hímző 
szakkör tagjai veszik hasznát. 

Havi rendszerességgel látogatja 
meg a háziorvos a gondozottakat. 
A klub vezetője tartja a kapcso-
latot vele, a védőnővel, valamint 
az oktatási intézményekkel. Klu-
bunk a kétsopronyi képviselő-
testület határozata alapján 2007. 
április 1-jétől a Békéscsabai Kis-
térségi Egyesített Szociális Intéz-
mény telephelyévé vált, s bővül-
tek az idősek számára nyújtott 
ellátási lehetőségek. A kistérségi 
társulásban a kétsopronyi lako-
sok is igénybe vehetik a támogató 
szolgálat által nyújtott szállítási 
lehetőséget, amennyiben rendel-
keznek a megfelelő jogosultsággal, 
valamint a szakosított ellátási for-
mát nyújtó bennlakásos intézmé-
nyek lakóivá válhatnak.

Kétsopronyon társulásos for-
mában működik a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, amit négyen 
vesznek igénybe. Így teljesülnek 
a biztonságos életvitel feltételei, 
és krízishelyzetben gyors segít-
séget tudnak nyújtani az igény-
be vevő személynek. A szociális 
gondozó intézkedik a segítség-
nyújtás további formájáról (első-
segélynyújtás, háziorvos, ügyelet, 
mentő) is. 

Vésztôn
A város lakóinak száma 7 ezer 
817, s a 393 időskorú a helyi né-
pesség 18 százaléka. Köztük sok 
az egyedül élő, ők egészségi ál-
lapotuk romlásával előbb-utóbb 
valamilyen szociális támogatásra 
szorulnak. 

Két ápolást-gondozást nyújtó 
bentlakásos intézmény fogadja 

feletti vagy egyedül élő, súlyosan 
fogyatékos személy veheti igény-
be. Huszonnégy készüléket he-
lyeztek ki, amelyek segítségével 
fenntarthatók a biztonságos élet-
vitel feltételei. Krízishelyzetek-
ben lehetőséget nyújtanak a gyors 
megjelenésre és segítségnyújtás-
ra. A készülék hívógombja nyo-
másra jelez a központban, ahon-
nan azonnal riasztják az ügye-
letben lévő gondozónőt. Három 
szakképzett gondozónő vállalta 
az ügyeletet, s egyszerre ketten 
ügyelnek. Riasztás esetén a hely-
színre sietnek, és az adott helyzet-
től függően megteszik a szükséges 
intézkedést. Ez a készülék már éle-
tet is mentett. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásért az igénylő 
a nyugdíja két százalékát fizeti.

telekgerendáson
A Békéscsabához közel eső telepü-
lésen már két évvel az 1993. évi III. 
törvény hatályba lépése előtt lé-
tezett házi segítségnyújtás a gon-
dozási (2005-től 2007-ig alap-
szolgáltatási) központban, amely 
ma is működik. Az alapvető gon-
dozási, ápolási feladatokat szak-
képzett közalkalmazottak látják 
el. A házi segítségnyújtás mellé 
1997-ben társult a nappali ellátás 
(klub) és az étkeztetés is. A nap-
pali ellátásra vonatkozó szabályok 
módosulása elsősorban szemlélet-
beli változást jelentett. Az ellátás 
helye a szociális ellátórendszerben 
megváltozott, a korábban szak-
ellátásként definiált szolgáltatási 
forma az alapszolgáltatások kö-
zé került. A módosítás azt céloz-
za, hogy a nappali ellátás nyitott, 
a szükségletekre gyorsan reagáló 
és főként integráló szerepet betöl-
tő ellátási formává váljon. Az el-
látás lényegi eleme az önellátásra 
képes vagy részben képes idős ko-
rú személyek közösségben történő 
ellátása, foglalkoztatása.

– Az úgynevezett szociális in-
formációs szolgáltatást 2005-től 
kezdődően kellett megvalósítania 
az önkormányzatnak – mondta 
Medvegy Mihályné polgármester. 
– Sajnos 2006-ban a törvényal-
kotó hatályon kívül helyezte ezt 

azokat az időseket, akik betegsé-
gük miatt nem tudnak önmaguk-
ról gondoskodni. Önkormányzati 
fenntartással 2002. december else-
jén nyitotta meg kapuit harminc-
négy férőhellyel a Borostyánkő 
Idősek Otthona. Emellett a refor-
mátus egyházközség is tart fenn 
bentlakásos intézményt, és házi 
segítségnyújtást, szociális étkezte-
tést, családsegítést, támogató szol-
gáltatást, valamint otthonápolási 
szolgálatot is működtet.

Vésztőn évtizedek óta műkö-
dik az alapellátásban a házi segít-
ségnyújtás, a szociális étkeztetés, 
a nappali ellátás (idősek klubja), 
2007. május 17. óta a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás is. Az idő-
sek egészségi állapotuktól függő-
en vehetik igénybe a négy ellátá-
si formát. Az alap- és szakosított 
ellátásokat 2007. július elsejétől 
a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ménye működteti. A jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást a bé-
késcsabai SZOC-MED Szociális 
Szolgáltató Közhasznú Társaság 
látja el.

– A házi segítségnyújtást jelen-
leg harmincöt idős, szociálisan rá-
szoruló veszi igénybe – tájékoz-
tatott Dajka Andrásné, a Területi 
Szociális Gondozási Központ ve-
zetője. – Saját otthonukban nyúj-
tunk segítséget önálló életvitelük 
folytatására. Két hivatásos gon-
dozónő napi nyolc órában teljes 
gondozást végez. Az idősellátás-
ba három társadalmi gondozónő, 
valamint egy közhasznú munkás 
is besegít. Minden nap rendsze-
resen látogatják a gondozottakat, 
bevásárolnak, a gyógyszert ki-
íratják, kiváltják, szükség esetén 
orvost hívnak. Intézik a hivata-
los és egyéb ügyeket, takarítanak, 
mosnak, segítenek a személyi hi-
giéné megtartásában. Felolvas-
nak, levelet írnak, ezáltal segíte-
nek a családdal való kapcsolattar-
tásban is. Lakásra szállítják a főtt, 
meleg ételt annak, aki igényli. Szo-
ciális étkeztetésben huszonhatan 
részesülnek.

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást idős, egyedül élő 65 év 



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

Országos Szövetségének folyóirata

a szolgáltatási formát, ennek elle-
nére településünkön változatlan 
formában immáron harmadik éve 
tovább él. Az idei esztendő fontos 
változást hozott az alapszolgálta-
tó központ életében, 2008. január 
elseje óta a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Intézmény te-
lephelyeként működik. Képviselő-
testületünk döntése alapján a szo-
ciális szolgáltatások ellátása ettől 
az időponttól kezdődően kistérsé-
gi formában valósul meg. Remé-
nyeink szerint ez bővülő szolgál-
tatást és több lehetőségeket nyújt 
az intézmény számára.

Dányi László

Veszprémben
A nagy városban a jogszabá-
lyoknak megfelelő szervezett in-
tézményhálózat gondoskodik 
az időskorúakról. Három, külön-
böző szintű szolgáltatást nyújtó 
idősotthon is működik. A város-
ban 33 idősek klubja van, közöt-
tük a legnagyobb létszámú a fegy-
veres testületek nyugdíjasainak 
kétszáz személyes klubja. 

Fehér Tibor, a Nyugdíjasok Or-
szágos Képviselete megyei elnök-
ségének tagja, a veszprémi Idős-
ügyi Tanács társelnöke szerint 
a városban 14 ezer a nyugdíjasok 
száma (természetesen nem min-
denki töltötte be a 60. életévét), 
a klubok azonban csak mintegy 
két és félezer idős korú emberrel 
tartanak kapcsolatot. Sok az egye-
dül élő, idős ember, akikhez gyak-
ran nem ér el a segítő kéz. Tény 
az is, hogy a „friss” nyugdíjasok 
jelentős része sem keresi a kap-
csolatot a klubokkal, a gondosko-
dást nyújtó szervezetekkel. Pedig 
a klubvezetők a különböző ren-
dezvények megszervezése mellett 
számos kezdeményezéssel igye-
keznek fenntartani az időskorúak 
fizikai és szellemi állapotát, időn-
ként anyagi kihatással járó javas-
latokkal is fordulnak az önkor-
mányzathoz. 

Dr. Borsi Lőrinc nyugdíjas isko-
laigazgató 12 évvel ezelőtt szervez-
te meg a Nyugdíjas Szabadegyete-
met, egy-egy foglalkozáson akár 
kétszáz résztvevővel. Ugyancsak 

ebből kiderült, hogy 20 százalé-
kuk egyedül él, minden harma-
dik közülük beteg, 67 százalé-
kuk szed rendszeresen valami-
lyen gyógyszert. A klub vezetése 
ezekre a tapasztalatokra is alapoz-
va fogalmazta meg programját, 
az önkormányzat támogatásával. 
Nyugalmas és biztonságos öregkort 
elnevezéssel mozgalmat kezdemé-
nyeztek, amelynek célja az egye-
dül élő, magányos és beteg em-
berek folyamatos figyelése, velük 
való kapcsolatteremtés és foglal-
kozás. Bekapcsolódtak a Tízezer 
lépés az egészségért nevű akcióba, 
hetenként harmincan-negyvenen 
vesznek részt a gyalogtúrán, ki-
rándulásokat, színházlátogatáso-
kat szerveznek, énekkaruk rend-
szeres szereplője a községi ünne-
pi rendezvényeknek. Az általános 
iskola pedagógusainak és vég-
zős diákjainak közreműködésé-
vel az időskorúak is megismer-
kedhettek a számítógép haszná-
latával. Két éve az idősgondozás 
színvonalának és hatékonyságá-
nak növelése érdekében létrejött 
az Idősügyi Tanács, amely az ön-
kormányzat idősügyi politikájá-
nak kialakítását és annak meg-
valósítását segítő tanácsadó tes-
tület. Az önkormányzat és a klub 
együttműködését jelzi, hogy Amb-
rus Tibor polgármester kezdemé-
nyezésére a balatonfüredi kistér-

több éve az önkormányzat anyagi 
támogatásával kedvezményes he-
lyi járatos autóbuszbérletet vásá-
rolhatnak a 65 év alatti, a jövedel-
mi követelményeknek megfelelő 
nyugdíjasok. Fehér Tibor javasol-
ta, hogy az önkormányzat csök-
kentse az özvegyek, vagy egyedül 
élők kommunális adóját, illetve 
az időskorúak kapjanak parkolá-
si kedvezményt a fizető parkolók-
ban. Egyébként a nyugdíjasklubok 
pályázati úton kaphatnak támo-
gatást a működésükhöz, a külön-
böző rendezvényekhez. Szívesen 
részt vennének a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolásában is, de egy-
egy külföldi utazás, illetve a vi-
szont vendéglátás költségei meg-
haladja a klubtagok többségének 
anyagi lehetőségeit. 

Csopakon
Tíz év alatt háromszázzal gyara-
podott a lakosságszám Csopakon, 
főképpen azért, mert nyugdíjazá-
suk után sokan városi lakásukból 
korábban nyaralóként használt 
épületükbe költöztek. Az 1900-as 
lélekszámon belül egyre több, je-
lenleg 450 körüli a hatvan évnél 
idősebbek száma. Itt öt évvel ez-
előtt alakult meg a nyugdíjasklub, 
ma már több mint százan alkotják 
a szervezet aktív tagságát. Műkö-
désük elején kérdőíves felmérést 
végeztek az időskorúak körében, 

Egy esélyegyenlőségi szakmai egyesület – ifjúsági kortárs segítő kép-
zések hasznos tapasztalataira építve – Magyarországon eddig csak 
Székesfehérváron megvalósult programot igyekszik meghonosítani 
Veszprémben. A képzés szakmai céljait és úttörő jellegét elismerve, 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai és pénzügyi támo-
gatást nyújt hozzá. A februárban induló képzés célja a nyugdíjasok 
közösségeinek és civil szerveződéseinek fejlődését támogató program 
megvalósítása. Az új képzési formában főként nyugdíjasok vesznek 
részt, akik a jövőben önkéntesekként nyugdíjas társaik segítői, kö-
zösségeik kezdeményező-szervező kulcsemberei lehetnek. A felké-
szítő program során az egyes témák neves szakértői többek között 
az időskorúak jogvédelme, az idősellátás rendszere, a lelki egészség-
védelem, a változások az életciklusok mentén, a nyugdíjba vonulás 
kihívásai témakörökben tartanak foglalkozásokat. A képzésben ré-
szesültek professzionális szakemberek támogatása mellett segítenek 
például a mentálisan hanyatló idősek életviteli támogatásában, a gon-
dozásra szorulók hozzátartozóinak, az időseket érintő krízisek (pél-
dául a gyász) feldolgozásában, a korosztállyal szembeni jogtalansá-
gok, visszaélések korai felismerésében. J. F. 
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ség önkormányzatai egységesen 
döntöttek a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás fokozatos kiépí-
téséről. A költségeket az önkor-
mányzat vállalja. 

Balatonfûzfôn
A négy és félezer lakosú Balaton-
fűzfőn ezerkétszáz körüli a 60 év-
nél idősebbek száma. A különbö-
ző ellátási formák mellett kedvező 
az idősek számára is, hogy magán-
vállalkozásban – az önkormány-
zat által anyagilag is támogatott – 
szakorvosi rendelő működik, így 
nem kell a megyeszékhelyre utaz-
niuk. Ugyancsak fűzfői sajátos-
ság, amiről a kilencvenes években 
döntött a képviselő-testület, hogy 
karácsony előtt a 70 év felettiek 
részére a képviselők személyesen 
viszik el a néhány ezer forint ér-
tékű, édességet, kávét tartalma-
zó ajándékcsomagot. Ezek az al-
kalmak lehetőséget kínáltak ar-
ra, hogy a testület tagjai közvetle-
nül tájékozódjanak az időskorúak 
gondjairól, igényeiről, s meghall-
gassák javaslataikat. Balatonfűz-
főn egyébként településrészenként 
egy-egy, összesen három nyugdí-
jas klub működik, pályázhatnak 
önkormányzati támogatásra. Ki-
emelt rendezvényeik iránt nő az 
érdeklődés a város aktív lakossá-
ga részéről is. Két éve a településen 
a korábbi NIKE szálló átalakítá-
sával, külső befektetők és az ön-
kormányzat közös tulajdonában 
idősek otthona is működik, amely 
különböző szolgáltatásait a térség 
más településein élő időskorúak-
nak is kínálja.

tótvázsonyban
A mintegy 1200 lakosú Tótvá-
zsonyban százötvenkét 65 évnél 
idősebb ember él. 

A helyi nyugdíjasklub éves ren-
dezvényeit az önkormányzat pá-
lyázat útján támogatja, a 75 év fe-
lettieknek karácsonykor szerény 
értékű csomagot állítanak ösz-
sze. Minden évben egészségna-
pot szerveznek az időskorúak-
nak. Az itt élők a háziorvos kézi 
gyógyszertárából válthatják be 
a vényeiket. A szociális étkezte-

ális alapellátások közül házi se-
gítségnyújtást és étkeztetést is 
nyújt a település önkormányzata 
a szociálisan rászorulók számára. 
A szakosított ellátási formák mű-
ködtetése a községben nem köte-
lező, de a házigondozó szolgálat 
1986-tól működik, jelenleg öt fő-
állású gondozónő és négy tiszte-
letdíjas gondozónő látja el a napi 
munkát. Az öt gondozónő napon-
ta 10–12 gondozottat lát el, akik-
nél félórát töltenek. A szolgáltatá-
sért az igénybevevőknek nem kell 
térítési díjat fizetniük, bár a gon-
dozottak számára ez a fajta segít-
ségnyújtás valójában megfizethe-
tetlen, hiszen családtagként tekin-
tenek gondozónőikre, akik sok-
szor az egyetlen támaszt jelentik 
számukra.

A főállású gondozónők házi se-
gítségnyújtás keretében az aláb-
bi gondozási tevékenységeket lát-
ják el: segítő kapcsolat kialakítása 
és fenntartása az ellátottakkal; se-
gítségnyújtás a testi, személyi higi-
éné fenntartásában; segítségnyúj-
tás az ellátott háztartásában (mo-
sás, takarítás, fűtés, meleg étellel 
valóellátás, bevásárlás); segítség-
nyújtás az ellátást igénybe vevőt 
érintő veszélyhelyzet kialakulá-
sának megelőzésében, a veszély-
helyzet elhárításában; az ellátást 
igénybe vevő segítése a szociális 
ellátásokhoz való hozzájutásban; 
segítségnyújtás a hivatalos ügyek 

tés díja itt is a nyugdíjminimum-
hoz igazodik, kérésre az ebédet 
házhoz szállítják. Az idősgondo-
zást elsősorban az önkormányzat 
által létrehozott alapítvány végzi, 
ám többszöri próbálkozás ellené-
re sem sikerült megoldani a házi 
szociális gondozást. 

Nagyesztergáron
Az 1250 lakosú Nagyesztergá-
ron elsősorban a zirci családse-
gítő szolgálat a letéteményese az 
idősgondozásnak, az ő közremű-
ködésükkel valósult meg a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás is. 
A településen nincs külön közös-
sége a nyugdíjasoknak, néhányan 
a német nemzetiségi dalkörben 
szerepelnek. Egyre nagyobb az 
igény a szociális étkeztetés iránt, 
az idősek többségének az óvodá-
ból szállítják házhoz az ebédet. 
Az időseknek általában nem kell 
más településre utazniuk gyógy-
szerért, az orvosi rendelés idő-
tartama alatt a településen fiók-
gyógyszertár működik.

Juhász Ferenc

szajolon 
– A Szolnoktól 10 kilométerre fek-
vő Szajol községben 4024-en él-
nek, közülük 851-en 60 éven fe-
lüliek – mondta Szöllősi József 
polgármester. – A törvényi elő-
írásoknak megfelelően a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szoci-

Dunaföldvár önkormányzatának januári megkere-
sésére az ORSZI-tól február 13-án az a választ érke-
zett, hogy csak február végére tudnak a bizottságba 
szakértőt delegálni. A szekszárdi szociális igazgatási 
mintahelyen 2008. január 29-én tartott tájékozta-
tón a Regionális Közigazgatási Hivatal képviselői 
elmondták, hogy amíg a gondozási szükséglet iga-
zolása hiányzik – az új igénylő után az ellátás átme-
neti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítása idejére 
– a fenntartó nem kapja meg a 2008. évi költségve-
tési törvényben megállapított állami normatívát. 
Mindezek okán a fenntartókat önhibájukon kívül 
anyagi hátrány éri amiatt, hogy a jogszabály végre-
hajtására (a bizottságok működési-tárgyi-személyi 
feltételeinek megteremtésére) az érintett szerveze-
teknek a jogalkotó nem adott elég időt. Vagy, mert 
az ORSZI potenciális delegáltjainak nem kínált kü-
lön díjazást.  A. G.
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intézésében; segítségnyújtás az el-
látást igénybe vevőnek a környe-
zetével való kapcsolattartásban. 
A tiszteletdíjas gondozónők fel-
adata a napi egyszeri meleg étel 
házhozszállítása a gondozottak 
részére. Az étkeztetésért az igény-
bevevők térítési díjat fizetnek, en-
nek mértéke egy havi nettó jöve-
delmüktől függ. Jelenleg a tele-
pülésen házi gondozásban 54-en 
részesülnek, szociális étkeztetésre 
pedig 16-an jogosultak.

A törvényi előírásoknak megfe-
lelően az idősek nappali ellátását 
biztosítani kell a kétezernél több 
állandó lakosú településen, így 
Szajolban is. Jelenleg ez az ellátás 
nem működik. A községben 1987-
től 1996-ig működött az idősek 
klubja. A nappali klub igen nagy 
népszerűségnek örvendett, átla-
gosan 40-en vették igénybe ezt 
a szolgáltatást. Az idősek szeret-
tek a klubba járni, az étkezteté-
sük is megoldott volt, kevesebb 
ebédet kellett házhoz kihordani. 
A foglalkoztatásokkal, szabadidős 
programokkal és a kirándulások-
kal biztosított volt az idősek élet-
színvonalának megtartása, társas 
kapcsolataik fenntartása.

– Szajol önkormányzata szeret-
né bővíteni a szociális ellátáso-
kat a településen, ezért a tervek 
között szerepel, hogy idén létre-
hozzuk a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást – mondta Szöllősi 
József. 

A településen több civil szerve-
zet működik, ezek többségének 
idős korúak is tagjai. A fiatal ta-
gokat tömörítő szervezetek segítik 
az időseket a pályázati forrásokhoz 
való hozzájutásban, és rendezvé-
nyeik lebonyolításában. Az egye-
sületek a községi művelődési ház-
ban rendszeresen szerveznek idő-
sek és fiatalok bevonásával progra-
mokat. Az egészségügyi ellátások 
zavartalan működését háziorvo-
si szolgálat biztosítja. Mivel Sza-
jolban igen magas azon 60 éven 
felüliek aránya, akik mozgásuk-
ban korlátozva vannak, az orvo-
sok és asszisztenseik rendszeresen 
látogatják őket lakásukon. A kö-
zösségi ház és könyvtár tartalmas 

potuk és szociális helyzetük mi-
att rászoruló időskorú, vagy fo-
gyatékos személyek, illetve pszi-
chiátriai betegek vehetik igény-
be krízishelyzetben, akik képesek 
a segélyhívó készüléket önállóan 
használni. 
Szociálisan rászorultnak minő-
sül az egyedül élő 65 év feletti sze-
mély, illetve a kétszemélyes ház-
tartásban élő 65 év feletti, illetve 
súlyosan fogyatékos vagy pszichi-
átriai beteg személy, ha egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás 
folyamatos biztosítását. Ezt a szol-
gáltatást jelenleg hatvanan veszik 
igénybe, közülük tízen 80 évnél 
idősebbek. 

Az idősek klubjában 15 személy-
ről gondoskodnak, az ellátottak 
napi egyszeri meleg étkeztetésben 
részesülnek, és a mentális gondo-
zás mellett szabadidős programo-
kat szerveznek számukra. Házi 
segítségnyújtásban 12, szociális 
étkeztetésben 93 személy részesül, 
nagy részük idős ember. 

A Zagyva menti integrált köz-
pont együttműködik többek kö-
zött az idősek otthonával, az idő-
sek klubjával, a védőnői szolgá-

szabadidős tevékenységet kínál 
az idős korosztály számára is. Fi-
gyelnek arra, hogy az idősebbek 
is megtalálják a helyüket náluk. 
Évente legalább kétszer szervez-
nek színházjáratot Budapestre. 
Jelentős a könyvtár hagyomány-
őrző tevékenysége, amelybe szí-
vesen bekapcsolódnak az idősek 
is. A 2004-től gyűjtött régi fotók 
és képeslapok a könyvtár helytör-
téneti gyűjteményét gazdagítják. 
Az idősek munkáiból, alkotása-
iból is kiállításokat szerveznek. 
A 80 éven felüli időseket minden 
év karácsonyán ajándékcsomag-
gal köszönti az önkormányzat. 

Újszászon 
Tavaly október 1-jétől Újszász 
és Zagyvarékas ellátási terület-
tel jött létre az integrált központ, 
amely személyes gondoskodást 
nyújt a szociálisan rászorultak, 
így az idősek részére is. Farkas Jó-
zsefné igazgató elmondta, hogy 
a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás és a közösségi ellátás fel-
adatait 2007 júniusától az újszá-
szi központ látja el. Azok a saját 
otthonukban élő, egészségi álla-

A házi segítségnyújtás megszervezése kötelező valamennyi települé-
si önkormányzat számára. 

A települési önkormányzat képviselő-testületének a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fize-
tendő térítési díjakról rendeletet kell alkotnia. Az alapszolgáltatások 
megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szoci-
álisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben 
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik meg-
oldásában. 

Az önkormányzat dolga az étkeztetés, a családsegítés, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató 
szolgáltatás, az utcai szociális munka, az alapvető gondozási, ápolási 
feladatok elvégzésének megszervezése mellett az önálló életvitel fenn-
tartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok el-
látása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezde-
ményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 

Változás idén január elsejétől, hogy a házi segítségnyújtás igénybe-
vételét megelőzően nem a szociális rászorultságot, hanem a gondo-
zási szükségletet kell vizsgálni, s ezt a vizsgálatot a szolgáltatás iránti 
kérelem alapján az igénylővel szemben az intézményvezető, ennek 
hiányában a jegyző kezdeményezi. HE
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lattal, egészségügyi szervekkel, 
a települési önkormányzattal, 
és a civil szervezetekkel. A szoci-
ális szolgáltatásokban részesülők 
a kedvezőtlen szociális körülmé-
nyek között élők, főként az idősek, 
betegek, fogyatékosok, az etnikai 
kisebbséghez tartozók és a hajlék-
talanok közül kerülnek ki.

S. Cs. J.

Angyalföldön
– Az idősgondozás nem jótéte-
mény, és nem is kegy, vagy elha-
tározás kérdése – mondja Kará-
csonyi Magdolna, a XIII. kerüle-
ti polgármesteri hivatal szociális 
osztályának vezetője. – A szociális 
törvény előírja az alapszolgáltatá-
sokat, amelyekről részleteiben be-
szélni nem kell, mert törvényileg 
előírt, kötelező feladatokról van 
szó. Annál inkább érdemes szól-
ni azokról az önként vállalt plusz 
szolgáltatásokról, amelyeket az itt 
élő idősek érdekében teszünk. An-
gyalföld nem nevezhető kifejezet-
ten öreg kerületnek, 36 ezer nyug-
díjasunk van, a 62 éven felüli lako-
sok száma 25 ezer. De szerencsére 
sok a fiatal, szívesen költöznek az 
itt épülő házakba ifjú családok, 
így az arány kedvezően alakul.

Karácsonyi Magdolna sorolni 
is alig győzi, hogy mi mindent kí-
nálnak, hányféle lehetőséget nyúj-
tanak az itt élő időseknek.

– Híresek és kedveltek a nappa-
li klubjaink. Ezekben igen sokféle 
elfoglaltság közül választhatnak 
az érdeklődők. Többek között van 
internetoktatás, nyelvoktatás. Kü-
lönféle szakkörök épülnek a klub-
foglalkozásokra, így van tánckar, 
énekkar, sakkozási, kártyázási le-
hetőség, de van zeneterápia, kézi-
munka és irodalmi szakkör, sü-
tés-főzés, bowling. Aki idős, nem 
biztos, hogy csak otthon akar ülni 
a négy fal között, éppen azért ad-
juk meg a lehetőséget sok minden-
re, hogy kicsalogassuk otthonról, 
közösségben, társaságban oldód-
jon fel, legyen programja. Szakmai 
programként az egyes klubok tag-
jai egymást is látogatják, tapasz-
talatokat cserélnek, ismerkednek.  
Az Angyalföldi Szociális Egyesü-

szében, a 75 éven felüliek számá-
ra a közgyógyellátást nyújtunk 
még az érvényben lévő kedvez-
ménynél is méltányosabban, fűté-
si idényben térítjük jó néhányuk 
számláját, vagy hozzájárulunk a 
kifizetéséhez, és ezzel nagyjából 
a kötelező tennivalókat ki is pi-
pálhatnánk.

– De nem csak ezt teszik.
– Nem. Mert nekünk fontosak 

az itt élők, az életük alkonyán le-
vők, akik sok év munka után nyu-
galmat, védelmet, segítséget re-
mélnek. 

– Vannak-e még további ter-
veik?

– Természetesen. Egy új idősek 
klubjára van szükség a közeljövő-
ben és a távolabbiban az idősek 
igényei alapján egy bentlakásos 
intézményre is. Uniós pályázat ke-
retében pedig olyan önkéntes jel-
zőrendszert szervezünk, amelyben 
maguk az idősek vesznek részt, fi-
gyelik a közelükben élő társaikat, 
nincs-e szükségük bármilyen se-
gítségre, ez nagy biztonságot ad 
majd mindegyiküknek.

Nem jó megöregedni. De sok-
szor halljuk ezt idős emberektől. 
És igazuk van. Ám Angyalföldön 
talán néhányan másként véle-
kednek, hiszen az időseket nem 
hagyják kiszakadni a kerület kö-
zösségéből. Valószínűleg nem vé-
letlenül került hozzájuk két évvel 
ezelőtt, az önkormányzatok kö-
zül elsőként az „Idősbarát önkor-
mányzat” kitüntetés. leopold

Ópályin
A 3200 lakosú Ópályi polgármes-
tere, Erdélyi Miklós szerint a házi 
segítségnyújtás iránti igény növe-
kedőben van. A kistérségben belül 
– amelynek központja Mátészalka 
– működik a jelzőrendszeres há-
zigondozás. A polgármester ki-
emelte, hogy a szociális ellátásból 
a helyi iskola igencsak kiveszi a ré-
szét. Svéda István a település mű-
velődési központjának igazgatója 
lapunknak elmondta, hogy – mint 
több célú közoktatási intézmény-
nek – egyik kiegészítő feladatuk 
a házi segítségnyújtás és a szoci-
ális étkeztetés lebonyolítása. Na-

let négy szociális boltot működtet 
a kerületben, ahol az idősek ked-
vezményesen vásárolhatnak. A rá-
szorulók ingyenesen, mert utalvá-
nyokat adunk nekik. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által 
biztosított üdülési csekkek önré-
szét is kifizetjük jó néhány idős 
embernek. De veszünk uszoda-
bérletet is nekik, emellett kondi-
cionáló tornára járhatnak, van 
túra szakkör. Az idősek személyi 
biztonsága érdekében a rendőrség 
képviselője rendszeresen tart szá-
mukra áldozatvédelmi előadáso-
kat. A Velencei-tónál van egy nyá-
ri gyerektáborunk, ide is kedvez-
ményesen mehetnek el idős embe-
rek, ha igénylik. Havonta egyszer 
neves színészek közreműködésé-
vel központi rendezvény kereté-
ben előadást tartunk, hogy azok is 
eljussanak színházba, akik külön-
ben nem tudnának elmenni. Min-
den évben megrendezzük test-
vérvárosi öregjeinkkel közösen a 
szenior sportversenyeket. A Szabó 
Ervin Könyvtárral kötött megál-
lapodás alapján házhoz visszük az 
olvasnivalót azoknak, akik nehe-
zen mozdulnak ki otthonukból. 
Van egy „reprezentatív” minden 
igényt kielégítő kávézó klubunk is 
a Szent István körúton, ahol kár-
tyacsatákat vívhatnak, irodalmi 
esteket hallgathatnak, sokféle for-
mában tölthetik el tartalmasan, 
kellemesen az idejüket.

– Mindez sokba kerülhet.
– Higgye el, nem csak a pén-

zen múlik ez. Sokkal inkább aka-
rat, kreativitás, szervezés kérdé-
se. A költségvetésből 800 milliót 
fordítunk évente az itt élő idősek 
anyagi támogatására és egymil-
lió 300 ezer forintot intézeti el-
látásukra. A többit, ami pénzben 
nem fejezhető ki, hozzá tesszük 
jó szándékban, kezdeményező-
készségben. Szerencsére a polgár-
mester és az egész testület elköte-
lezett az itt élő idősek iránt. Hi-
szen mondhatnánk azt is, hogy 
adunk 2200 ebédet, közte diétásat 
is, teljesítünk 350–400 házi segít-
ségnyújtást, van csaknem kétszáz 
otthoni, orvosi jelzőrendszerünk, 
napközink a kerület minden ré-
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ponta harmincnégy személynek 
szállítják otthonába az ebédet. 
Körülbelül tíz pedig személyesen 
megy érte el a központba. A gon-
dozónők átlagosan öt embert lá-
togatnak, és napi másfél órában 
segítenek nekik, ha kell, utcát se-
perni, ha kell, mosogatni, bevásá-
rolni, gyógyszert íratni és kiválta-
ni, nyáron és ősszel gyümölcsöt 
szedni. Mindezek iránt nagyobb 
az igény a kielégíthetőnél, a köz-
ség részesül bizonyos normatív tá-
mogatásban, de az önkormányzat 
a szóban forgó feladatatok ellá-
tásához szükséges saját erőt csak 
részben tudja előteremteni. 

A házi segítségnyújtásra meg-
felelő végzettségű s munkanélkü-
liként regisztrált közcélú munká-
sokat foglalkoztatnak. Egyet ál-
landóan meg tudnak bízni efféle 
teendővel, a többieket pedig az ép-
pen rendelkezésre álló anyagiak 
szerint. Egyébként szokatlan, 
hogy egy oktatási intézményhez, 
általános művelődési központhoz 
tartozzon a házi segítségnyújtás 
ellátása. Előnyös, hogy integrálták 
a technikai személyzet tevékeny-
ségét és a gépjárműhasználatot. 

Dögén
Döge község önkormányzata 
a házi segítségnyújtást a Kisvár-
dai Kistérségi Társuláshoz csat-
lakozva oldja meg. Dr. Dienes 
Melinda jegyző elmondta, hogy 
a 2250 lelkes faluban huszonöt la-
kosnak tudnak majd különböző 
szolgáltatásokat nyújtani, például 
segíteni a bevásárlásban, gyógy-
szerkiváltásban, esetleg elmenni 
az orvoshoz beutalót kérni, támo-
gatást adni a hivatali ügyintézés-
hez és a ház körüli munkákhoz. 
A rászorulók korábban sem vol-
tak magukra hagyatva, például 
a hivatal munkatársa vásárolt be 
a számukra, s az ebédet évek óta 
folyamatosan szállítják az idős rá-
szorulóknak az óvoda 300 adagos 
konyhájáról. Működik a vészjelző 
rendszer is. Ehhez a témához kap-
csolódik, hogy a községben egy 
bejegyezett egyesület az öregek-
nek kulturális műsorokat, s ünne-
pi megemlékezéseket rendez. 

a városban megvásárolható áruról 
van szó. Természetesen a gondo-
zók az öregeknek segítenek a ház 
körül adódó kisebb munkák el-
végzésében is. A szolgáltatás nép-
szerű a gondozottak körében, hi-
szen így az öregeket a róluk való 
gondoskodás érdekében nem kell 
kiszakítani otthoni környezetük-
ből. Nábrádon és Kérsemjénben 
már működik a vészjelzőrendsze-
res szolgálat.  Cselényi György 

Balatonföldváron 
Mivel a Balatonföldvár környéki 
települések egy kissé megkésve je-
lezték szándékukat, hogy szívesen 
szövetkeznének a közös házi segít-
ségnyújtásra, így vélhetően csak 
2009-ben lesz erre lehetőségük. 

– Bálványoson és Balatonföld-
váron eddig is volt házi ápolás, 
de hatékonyabban, biztonságo-
sabban és hosszú távra tervezve 
kistérségi szinten, a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat keretén 
belül valósítható meg – mondja 
Bezeréti Katalin, a 2250 állandó 
lakosú, s nyaranta tovább 6 ezer 
lakójú Balatonföldvár polgár-
mestere. – Két éve azonban mind 
a 13 településen működik a jelző-
rendszeres szolgálat, amely már 
létrejöttekor életet mentett, és leg-
utóbb is segített egy idős személy-
nek, akinek eltört a gerince, de 
meg tudta nyomni a karján lévő 
gombot. Szerintem nagy szükség 
van a jelzőrendszerre, amelyet egy 
vállalkozó üzemeltet. Tavaly egy 
sérült embereket ellátó támoga-
tói szolgálatot is indítottunk. Ba-
latonföldváron működik nyugdí-
jas egyesület, de nappali ellátásra 
nincs igény. Annak viszont sokan 
örülnek, hogy van mód fizikote-
rápiás kezelésre. A polgármester-
asszonytól tudom, hogy bár nem 
kapnak hozzá támogatást, mégis 
működtetik. Fontos ez az önkor-
mányzatnak, mert sok a gyógyul-
ni váró beteg. 

– Mivel a tizenhárom település 
összlétszáma néhány ezerrel ke-
vesebb a kelleténél, ezért nem tu-
dunk járóbeteg-szakellátásra pá-
lyázni – mondja Bezeréti Kata-
lin. – Hiába érveltünk úgy, hogy a 

jándon
A 880 lelkes Jándon a házi segít-
ségnyújtást közcélú munkások 
foglalkoztatásával oldják meg, 
akiknek a munkabérét az állam 
megtéríti a helyi önkormányzat-
nak. Konczné Máthé Klára szociá-
lis főelőadó elmondta, hogy jelen-
leg öt szociális gondozó tevékeny-
kedik, akik a házaknál harminc–
harmincöt személyt gondoznak. 
Ezen kívül, a rászorulóknak ebé-
det visznek. A házi gondozás nagy 
részét a bevásárlás, a gyógyszerki-
váltás és a házkörüli munka képe-
zi. Az idősek a házi segítségnyúj-
tást szívesen veszik igénybe, azt 
egyre többen igénylik. Az önkor-
mányzat eddig eleget tudott ten-
ni az igényeknek. Amikor elfogy 
az erre tervezett pénz, akkor a te-
lepülés saját erőből végzi a házi 
segítségnyújtást, s pályázat révén 
igyekszik újabb anyagiakra szert 
tenni. Gond, hogy a falu lakos-
ságának nagy része elöregedett. 
Mivel a fiatalok tekintélyes része 
elköltözik, a házi segítségnyújtás 
iránti igény várhatóan tovább nö-
vekszik. Jándon a vészjelző rend-
szer még nincs, de még fel sem ve-
tődött annak kérdése, hogy ki len-
ne az arra igazán rászoruló. 

Nábrádon
Nábrád községben viszonylag ke-
vés az idős lakos, de a szomszédos 
Kérsemjén, Panyola és Olcsva la-
kossága meglehetősen elöregedett, 
a négy – összesen két és fél ezer 
lakosú – községben nyolcvanan 
részesülnek házi szociális gondo-
zásban, s a gondozás központja 
Nábrád. Dr. Varga Pál körjegyző 
elmondta, hogy az említett telepü-
lések önkormányzatai a segítség-
nyújtásra állami normatívát kap-
nak, s azt némi saját erővel meg-
toldva képesek ellátni az e téren 
adódó feladatokat. A pályázaton 
nyert mikrobusz jelentősen meg-
könnyíti a munkát. A rászoruló 
időseknek naponta egyszer me-
leg ételt visznek. A gyógyszertár-
ban kiváltják, s otthonukba ve-
szik a gyógyszereket, tovább se-
gédkeznek a kisebb beszerzések 
lebonyolításában, főként akkor, ha 
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nyári lakosságszámmal még meg 
is haladjuk a határt, ez senkit sem 
érdekelt.

A balatonföldvári kistérségre 
(is) illik a jelző: elöregedő. Ennek 
egyik oka az, hogy a parttól távol 
eső településeken még kevesebb a 
munkalehetőség, mint Földváron, 
s ezért a fiatalok, főleg a képzet-
tebbek elhagyják szülőfalujukat, 
a másik pedig az, hogy a betele-
pülők között többnyire nyugdíja-
sok vannak, akik azért költöznek 
a Balaton közelébe, hogy élvezzék 
hátralévő éveiket.

Kadarkúton 
Somogy megye legfiatalabb váro-
sában a lakosság 18–20 százalé-
ka idős, vagy ellátásra szorul. So-
kan igénylik az étkezést, és az idő-
sek napközije is népszerű. Verk-
man József polgármester elmond-
ta, hogy a 2800 lelkes településen 
még a várossá válás előtt létre-
hozták a szociális gondozói köz-
pontot, és Kadarkút gesztorságá-
val működik. A társulás korábbi 
tagjai Bárdudvarnok, Mike, Kő-
kút, Hencse, Hedrehelt és Visnye, 
az újak Kaposszerdahely, Szenna, 
Patca, Szilvásszentmárton és Zse-
lickisfalud önkrmányzatai. Szo-
ciális étkeztetés, házi gondozás, 
idősek napközije, családgondozó 
szolgálat és a gyermekvédelem al-
kotja a társulás profilját, és a hely-
beliek szerint jól is működik.

– Sok pozitív visszajelzést ka-
punk – jegyezte meg a polgár-
mester –, és örülök, hogy remek 
szakembergárdával tudjuk ellát-
ni a feladatokat. Ha kell, abban is 
segítünk, hogy szociális otthonba 
kerüljön a rászoruló. Szerencsére 
a közelben két ilyen intézmény is 
van. Az egyik nálunk, Vótapusz-
tán működik, a másik pedig Lad-
Gyöngyöspusztán. 

Sajnos, Kadarkútra és térségére 
is igaz, hogy stagnál vagy csökken 
a születésszám. Inkább a beköl-
töző családok gyarapították a la-
kosságott. Az önkormányzat ked-
vezményes telkekkel várja fiatal 
a családokat, és letelepedésüket 
anyagilag is segíti.

Lőrincz Sándor

nincs emeltszintű lakrész, az egész 
otthon átlagos szintű. Átlagosan 
8–10 a várakozók száma a helyi 
idősek körében. Az ebédet az is-
kolából kapják, s aki igényli, haza 
is viheti. Ha erre nem képes, ak-
kor a házi gondozónő átmenetileg 
házhoz szállítja neki. 

A házi gondozottaknak – hu-
szonnégy van belőlük – természe-
tesen kiviszik az ételt. Az idősek 
klubjának tagjai – átlagban tizen-
öten – helyben fogyasztják el. 

Működik a városban a Büki 
Nyugdíjas Baráti Kör, amely vál-
tozatos, tartalmas programokat 
szervez, és szolgáltatásokkal áll 
nyugdíjas tagjai rendelkezésére. 

egyházasrádócon
A Körmend és Szombathely kö-
zött elhelyezkedő, 1400 lakosú 
Egyházasrádóc önkormányzata 
példásan gondoskodik a község 
idős lakóiról. Sőre Zoltán polgár-
mester elmondta, hogy számá-
ra az öreg szó tiszteletet, megbe-
csülést sugall. Beszélt arról, hogy 
az általános iskolában lévő önkor-
mányzati konyháról minden arra 
igényt tartó idősnek házhoz szál-
lítják az ebédet, függetlenül at-
tól, hogy el tud-e menni érte, vagy 
sem. Az idősek klubjába – amely 
2006-ban volt 25 éves – is innen 
szállítják az ételt. Ez ideális intéz-
mény a nappali ellátásra. Az ön-
kormányzat odafigyel a karban-
tartására, fejlesztésére, a megfelelő 
felszereltségre. Egy olyan egyházi 
ingatlanról van szó, ami valami-
kor iskolaként működött. A kato-
likus egyházzal az önkormányzat 
tízévente újítja meg a szerződést, 
az épületet az egyház térítésmen-
tesen bocsátja az idősek rendelke-
zésére. Pummer Lászlóné, a klub 
megbízott vezetője azt mondta, 
hogy igyekeznek tartalmas prog-
ramokat, élménydús kiránduláso-
kat is szervezni. A nappali ellátot-
tak húszan vannak, negyvenhár-
man étkeznek itt, négyen része-
sülnek otthoni ellátásban. Min-
den év végén megrendezik az idő-
sek napját, amelyen a megjelen-
teket vendégül látják, s műsorral 
mulattatják.  Lendvai Emil

Celldömölkön
A csaknem 12 ezer lakosú Celldö-
mölk városában az önkormányzat 
által fenntartott Népjóléti Szolgá-
lat teljes körűen végzi az idősekkel 
kapcsolatos ellátási kötelezettsé-
geket. Az elmúlt évtizedekben fo-
lyamatos változás és fejlődés jel-
lemezte az intézményt. Amint azt 
Csizmaziáné Hubert Mária igaz-
gatótól megtudtuk, a három idő-
sek klubjában 170 férőhellyel ren-
delkeznek. Egyik telephelyükön 
működik az átmeneti elhelyezést 
kínáló gondozóház tíz férőhellyel, 
és a bentlakásos részleg, amelynek 
2–3 ágyas szobáiban tizennyolcan 
férnek el. Az idősek otthona végle-
ges elhelyezéssel teljes ellátást, éj-
jel-nappali felügyeletet, személyre 
szabott bánásmódot, a társas kap-
csolatok építésének lehetőségét kí-
nálja a rászorulóknak. A szolgálat 
házi segítségnyújtást is végez, de a 
házi szakápolás már nem az ő fel-
adatuk. A bentlakásosokon kívül 
igény szerint az időseknek egyszeri 
meleg ételt adnak a szociális kony-
háról, akik rászorulnak, azoknak 
ki is viszik az ételt. Jelzőrendsze-
res segítségkérés nem működik a 
városban, a kistérség önkormány-
zatai tervezik a kiépítését. 

Bükön
A több mint 3 ezer lakosú Bük 
nemrégen lett város. Horváthné 
Szabó Anikó aljegyző megnyugta-
tónak tartja az idősekről történő 
gondoskodást, bár a fürdőváros-
ban a sok fiatal betelepülő miatt 
nem nagy az arányuk. 

Létrehoztak egy intézményt, 
amely komplexen összefogja a fel-
adatokat. Fekete Lajosné, a városi 
alapszolgáltatási központ vezető-
je elmondta, hogy külön-külön 
feladatként kezelik az étkeztetést, 
a nappali ellátást és a házi segít-
ségnyújtást. Létezik egy úgyneve-
zett szociális információs szolgál-
tatásuk is, amelynek keretében tá-
jékoztatást adnak a hozzájuk for-
duló időseknek is, segítenek a hi-
vatalos ügyeik intézésében. A tar-
tós bentlakásra rendelkezésre áll 
az Idősek Otthona tizennégy férő-
hellyel. Idén január elsejétől már 
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Ipolyvecén
A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást Tóth József, a 880 lel-
kes Ipolyvece polgármestere – 
a 2006. második félévében történt 
bevezetése óta – hasznosnak látja. 
A településnek a szervezéssel sem-
mi gondja nincs, minden Balassa-
gyarmatról intéződik az együtt-
működő Megmentő Kht.-val kar-
öltve. A település idősei és betegei 
– összesen huszonketten – meg-
kapták a „karórát”, ami egy rá-
diós-telefonos, a központnak baj 
esetén jelző, kommunikációra ké-
pes készülék. A polgármester sze-
rint az eddigi változások az ön-
kormányzatnak pénzébe nem ke-
rültek, tehát csak haszonélvezője 
a rendszer bevezetésének. Ipoly-
vecén a szociális alapellátások egy 
részének kistérségi szintre eme-
lése után egyetlen embert foglal-
koztatnak házi szociális gondozás 
és ételkihordás céljából, akihez ti-
zenkét ellátott tartozik. Az ellátó 
személyéhez az idősek erősen kö-
tődnek, benne megbíznak. A csa-
ládsegítést végző Magyar Kolping 
Szövetség munkája kiterjed a rá-
szorulók kulturális igényeinek ki-
elégítésére is: rendszeres közössé-
gi-kulturális programokat, szín-
házlátogatásokat szerveznek szá-
mukra.

Az egységes kezelés alá kerü-
lő szociális szolgáltatásokról ön-
kormányzati társulási szociá-
lis szakmai program készítendő. 
A társulások által nehezen, vagy 
csak értelmetlenül nagy (anyagi) 
erőfeszítés árán megszervezhe-
tő feladatokra – amilyen a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, 
a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgálat – érdemes nem állami 
fenntartók együttműködéséért 
folyamodni. Ezek az egyes szo-
ciális alapszolgáltatásokra szako-
sodott szervezetek szaktudásuk-
kal, tapasztalatukkal és a legjobb 
szándékkal működnek együtt kis-
térségi társulásokkal a szociális 
szolgáltatások központosításának 
útvesztőjében.

A szolgáltatások életre hívá-
sához törvényben meghatáro-
zott irány- és arányszámok adják 

a mércét. Fogyatékossággal élők 
és szenvedélybetegek ellátására 
alkalmas központot, állami hoz-
zájárulással tízezer lakosonként 
lehet létrehozni. A mintegy negy-
venezer lakosú balassagyarmati 
kistérségben létrehozott három 
szociális ellátó központ – Balas-
sagyarmaton, Bercelen és Érsek-
vadkerten – mostanra kezdi elérni 
a létrehozásukkor becsült ellátot-
ti létszámot. A fogyatékossággal 
élőket és a szenvedélybetegeket 
ezekben a központokban hárman-
négyen látják el. A mozgássérül-
tek szállítását a Magyar Kolping 
Szövetség segítségével oldják meg. 
A szociális ellátó központok he-
lyeit a Dr. Kenessey Albert kórház 
addiktológiai osztályáról kapott 
információk alapján egy arányo-
sítással jelölték ki. 

A balassagyarmati kistérség-
ben, a fent említett két, nem álla-

A tavalyi év végéig szociálisan rászorultságuk folytán házi segítség-
nyújtásban részesített személyek gondozási szükségletét nem kell 
megvizsgálni, mert azt az egészségi állapotukról kiállított orvosi 
igazolás alapján – a következő felülvizsgálat időpontjáig – megálla-
pítottnak kell tekinteni. 

A kormányrendelet mellékletében kijelölt települések jegyzőinek 
feladata a háromtagú szakértői bizottság működtetése. A három tag 
az ORSZI illetékes kirendeltségének vezetője által delegált szakértő, 
a házi segítségnyújtást majdan szolgáltató intézmény vezetője által ki-
jelölt gondozási szakember, és a jegyző által megbízott szociális ügy-
intéző. Az esetenként tízezer forintos, az ügyvitelre, valamint a gondo-
zási szakember és a szociális ügyintéző díjazására fordítandó szakértői 
költség Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától ha-
vonta visszaigényelhető. Az ORSZI szakértőinek nem jár díjazás.

A szakértői bizottság kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gon-
dozási szükséglet időtartamáról. Amennyiben ez az időtartam négy 
óránál hosszabb, az igénylőt tájékozatni kell a bentlakásos ellátás lehe-
tőségéről. Amennyiben az igénylő egészségi állapota, vagy személyes 
környezete a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan igény-
bevételét teszi szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető 
döntése alapján legfeljebb háromhónapos időtartamra a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. 

A gondozási szükséglet alapján ellátásra jogosultak családjában 
a jegyző állapítja meg az egy személyre jutó jövedelmet, amiről – 
tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állít ki. Ha az igazolást 
a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazo-
lás étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylésekor a jövedelemvizsgálat 
során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható. 
A házi segítségnyújtás esetében megállapított személyi térítési díj 
nem haladhatja meg az egy személyre jutó jövedelem 20 százalékát, 
illetve – étkeztetés esetén – a 30 százalékát. Ha a családnak jövedel-
me nincs, az ellátás ingyenes.
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mi szolgáltató közreműködésével 
emelték kistérségi szintre közös-
ségi ellátások, valamint a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás 
rendszerét. 

Nehézséget jelentett a szenve-
délybeteg gondozottak számának 
becslése, a felsőfokú szociális vég-
zettséggel rendelkezők kistérség-
beli hiánya, s jelentős költségvon-
zata volt az irodák bérlésének, be-
rendezésének, továbbá a speciális, 
bármilyen fogyatékossággal élők 
szállítására alkalmas járműpark 
megteremtésének. 

Mostanra azonban kistérségi 
szinten képesek egy egészségügyi 
és szociális hálózat terveit elkészí-
teni, amelynek birtokában meg-
határozható további három súly-
ponti szociális otthon kialakítá-
sa Nógrádmarcalon, Hugyagon 
és Drégelypalánkon is.

Holp Judit
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n Berekesztették a cigánybált 
Nyíracsádon. A megyei közgyűlés 
etnikai tanácsnokának keretéből 
nyert támogatás segítségével szer-
vezett program a helyi óvodások 
bemutatójával kezdődött, majd 
az általános iskolás korú cigány 
fiatalok és fiatal zenésztehetségek 
verssel, dallal, tánccal, muzsiká-
val szórakoztatták a közönséget, 
később egészen este hét óráig tar-
tott gyermekdiscó. Mindezek után 
a felnőtteké volt a művelődési ház 
nagyterme, ahol táncos mulatsá-
got terveztek hajnalig. Mivel azon-
ban néhányan nem vették tudo-
másul a beltéri dohányzási tilal-
mat, a nagyobb baj elkerülése ér-
dekében maguk a szervezők vetet-
tek véget a bálnak még éjfél előtt.

n A csátaljai polgármester, Ko-
vács Antal kezdeményezésére is-
mét tanulhat magyarul írni-olvas-
ni és ismerkedhet a magyar kultú-
rával, történelemmel négy csángó 
gyerek abból a támogatásból, amit 
a Felső-bácskai Önkormányzatok 
Szövetségének közgyűlése meg-
szavazott a számukra. Az ötvenes 
években megszüntetett magyar-
oktatást pár éve részben felélesz-
tették a moldvai falvakban, s a Ke-
resztszülők a Moldvai Csángóma-
gyarokért Szövetség székelyföldi 
programjához a felső-bácskaiak 
évi 160 ezer forintos támogatást 
nyújtanak.
n Laktanyáik hasznosítására 
közösen pályázik a horvátorszá-
gi Krizevci, a szlovéniai Postojna 
és a magyarországi Nagyatád ön-
kormányzata. Mindhárom tele-
pülésen üzleti parkok létrehozását 
tervezik. Nagyatádon az egykori 
laktanya 14 hektáros területén sze-
retnének gazdasági szolgáltató ud-
vart kialakítani, ahol a helyi vállal-
kozások, az új, esetleg távolabbról 
érkező társaságok egyaránt helyet 
találnának majd. A tervek szerint 
műhelyek, irodák létesülnek a volt 
katonai területen, amelynek fel-
mérése, valamint a közművesítés 
terveinek elkészítése már megtör-
tént. A háromoldalú üzleti prog-
ram előkészítésére 26 millió forint 
támogatást már kaptak a résztve-
vők, ebből – a tervek kidolgozá-
sa mellett – tájékoztató anyago-
kat készítettek, s hamarosan közös 
honlapjuk is lesz.
n Ellenzéki nemekkel rekord-
összegű, nyolcmilliárd forintot 
meghaladó idei költségvetést fo-
gadott el a makói képviselő-tes-
tület. Buzás Péter polgármester 
a testületi ülésén kifejtette, hogy 
az egyenlegbe beleszámít a már 
korábban elfogadott kötvényki-
bocsátás, ami 2,5 milliárdos több-
letet jelent, a következő évek fej-
lesztéseihez szükséges saját erőt 
ebből a hitelformából merítik. En-
nek révén épülhet meg a 3,7 mil-
liárdos fürdőberuházás, illetve 
oldható meg az általános iskola 
és az óvoda rekonstrukciója, vala-
mint az ipari park bővítése. 

n Tájékoztatjuk tisztelt olvasó-
inkat, hogy lapunk 2008. janu-
ári számának Hírszóró rovatá-
ban Az MDF közleménye kezde-
tű hírünkben valótlanul állítot-
tuk, hogy az M. Henriknek neve-
zett Manger Henrik korábbi új-
hartyáni polgármesterre, jelen-
legi önkormányzati képviselőre 
és a Pest megyei közgyűlés tagjára 
a legutóbbi polgármester-válasz-
táson senki sem szavazott. A való-
ság az, hogy Manger Henrik, aki 
1991 és 2006 között megszakítás 
nélkül volt Újhartyán polgármes-
tere, a 2006. évi polgármester-vá-
lasztáson polgármester-jelöltként 
el sem indult. A valótlan állítá-
sért kérjük az érintettek szíves el-
nézését. 

Legutóbbi lapszámunkban Kezdő bért kapjanak-e az új polgár-
mesterek címmel adtunk helyet Seres Lajosné, Petőfiszállás ötö-
dik ciklusát töltő vezetője javaslatának, egyszersmind olvasóink-
tól a címbe foglalt kérdésre kértünk választ. Mindezt azonban 
feleslegesen tettük. A közigazgatásban 27. éve dolgozó Kiskutiné 

Cseri Mária, Acsa és Csővár települési önkormányzatok tavaly nyáron kinevezett 
körjegyzője levélben hívta fel a figyelmünket, hogy a jogszabály (A polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV törvény 4/A paragrafusának harmadik bekezdése) nem az új 
polgármesterek bérének elődjeik béréhez igazítását írja elő, mert a szabályba fog-
lalt követelmény csakis az újra megválasztott polgármesterek díjazására vonatko-
zik. E passzus szerint „a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást 
követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illet-
ménye, tiszteletdíja összegénél... nem lehet kevesebb”, azaz – ahogyan a mondat 
nyelvtani értelmezéséből világosan következik – a kikötés kizárólag a polgármesteri 
tisztséget korábban is betöltő megválasztottakra érvényes. Ezen álláspontot a Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatal a 2006. évi választáskor a jegyzők részére közvetí-
tette, nyilvánvalóvá téve számukra, hogy „az új polgármesterek bérét, tiszteletdí-
ját a választások utáni új képviselő-testület szabadon választja meg”. Ennek okán 
a szerkesztőségünknek címzett többi olvasói levél közül csak dr. gróf Bethlen Ist-
vánné délegyházi polgármesterééből tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy 2006-
ban új polgármesterként maga se találta illendőnek elődje fizetését elfogadni, így 
a megengedett minimumot kérte és kapta, a 2007-es jutalmát pedig teljes egészé-
ben a települése családi napközijének adta. „Nem minden új polgármester pénz-
éhes”, – tette hozzá mindehhez.
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n Batyusbált szervezett az ál-
talános iskola szülői munkakö-
zössége Nagyigmándon. A mű-
velődési házba süteménnyel, illa-
tozó háziborral, üditővel megra-
kott kosarakkal érkeztek a hely-
béliek. Fellépett a helyi női kórus, 
a tanárok pedig reneszánsz tánco-
sokként  vettek részt a műsorban. 
A mulatság hajnalig tartott.
n Féltik tópartjukat a balaton-
szemesiek. A lakosságnak nem 
tetszik, hogy a vitorláskikötő terü-
letét a Balatoni Hajózási Zrt. zárva 
tartja. Ráadásul nyárra új apart-
manház épül fel, és több szálloda 
létrehozását is megkezdik a beru-
házók. Köztük az SCD Holding is, 
amely csaknem 4 milliárdos fej-
lesztést igért 2010-re. Takács Jó-
zsef polgármester folyamatosan 
tárgyal az érdekeltekkel, hogy a tó 
megközelíthető maradjon.

n Önállóan pályázik a csator-
názására Szegvár önkormányza-
ta, nem közösködik Mindszenttel, 
ahogyan korábban tervezte. Gé-
mes László polgármester úgy szá-
mol, hogy a kétfordulós pályázat 
első fordulójában a kiviteli tervek 
elkészítésére a beruházási összeg 
hat százalékát elnyerik, a máso-
dik fordulóban pedig a teljes ösz-
szeg 50–85 százalékát. Az általa 
összehívott falugyűlés résztvevői 
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 
az önerőt – portánként negyed-
milliót – maguk teremtik elő. 
n Miniplázát építene Szentes 
központjában a magyarországi 
húsiparban érdekelt olasz üzlet-
ember, Piero Pini, aki ötezer négy-
zetméteres területért 81 millió fo-
rintot fizetett. Az épületben való-
színűleg mélygarázsok, üzletek, 
lakások és irodák lesznek. 

n A tervezett hiány mintegy 
90 millió forint a szabadszállási 
önkormányzat idei költségvetésé-
ben, ám a képviselők a pénzügyi 
terv mellett egy takarékossági in-
tézkedési tervet is megfogalmaz-
tak. Bíznak abban, hogy a tavaly-
hoz hasonlóan idén is legalább har-
madára faragható a hiány az intéz-
ményi kiadások csökkentésével. 
Létszámcsökkentést nem tervez-
nek sehol, és továbbra is vállalják 
az önkéntes feladatokat: ingyene-
sen kapják a diákok a tankönyve-
ket, akik ösztöndíjban is részesül-
nek, újabban pedig lakások kiuta-
lásával ösztönzik helyi szolgálat-
vállalásra a fiatal rendőröket.
n Bemutatták az ipari parkba 
tervezett innovációs központ ter-
veit Nagykanizsán. Ezek a ter-
vek az ipari és gazdasági kuta-
tást, a megújuló energiák hasz-
nosítását, az oktatást és szakmai 
fórumok rendezését szolgáló tu-
dásközpont kialakítását céloz-
zák. A beruházás ütemezve is ki-
vitelezhető, attól függően, hogy 
mekkora forrás áll rendelkezésre. 
Az egészében egymilliárd forint 
költségű beruházáshoz szükséges 
forrásokat elsősorban pályázati 
úton szeretné elnyerni az önkor-
mányzat, ezért a Norvég Alapnál, 
valamint a Nyugat-dunántúli Re-
gionális Operatív Programnál is 
szerepelnek az igényeik. 
n Veszélyben a magyarok bejö-
vetele. A Feszty-körképnek helyet 
adó ópusztaszeri épület beázik, 
a képet egy helyen már víz érte. 
A veszély elhárítása olyan sokba 
kerül, hogy azt a pénzt az intéz-
mény nem tudja egymaga előte-
remteni, ezért az emlékpark meg-
segítésére, a körkép megmentésére 
és további fejlesztésekre a megye-
beli települési önkormányzatok 
alapítványt hoztak létre. 
n Szélkerekek gazdagíthatják 
hamarosan Mihályháza határá-
ban a település önkormányzatát. 
A beruházás jelentős iparűzésia-
dó-bevétellel kecsegtet, a közvi-
lágítás ingyenes lehet, a későbbiek 
során pedig esetleg a helyiek ked-
vezményes áron juthatnak villa-
mosenergiához.

Polgármesterével találkozott nemrégiben Budapest V. kerületének 
több kutyatartója a Szabadság tér parkjában. Meglehetősen sokan 
voltak, ahhoz képest, hogy a belvárosi kutyások számát ezernél több-
re becsülik. 

Az önkormányzat által szétosztandó ezer eszközből egy-egy min-
denkinek jutott. Az eszközben a kutyaürülék felszedésére szolgáló 
zacskók tárolhatók. A pórázra szerelhető gyűjtők ajándékozásával 
egy kampány vette kezdetét. A kampány célja szokássá tenni a kutya-
piszok összeszedését. A pórázon tartva egyetlen ebtartó se felejtheti 
otthon sétáltatáskor a gyűjtőzacskót. A húsz zacskót tartalmazó té-
gely újratölthető, de a belvárosi közterület-felügyelet munkatársai is 
segítenek az utánpótlásban. Néhány hónapos türelmi időt követően 
a belvárosi közterület-felügyelők figyelmeztetik a kedvencük vég-
termékét az utcán felejtő ebtartókat, majd egy év múltán bírságolják 
– tízezer forintig terjedő összeggel – a szabálysértőket. A cél azonban 
nem a bírságolás, hanem, hogy minden belvárosi számára természe-
tessé váljon a kulturált ebtartás.

Jelenleg is több helyen van kutyapiszok-gyűjtő zacskóadagoló az 
V. kerületben, ám az elmúlt évek tapasztalatai szerint a zacskókból 
szinte állandó a hiány. A pórázra szerelhető mobilgyűjtők egyszerűb-
bek, bárki feltöltheti magának őket otthon. A most vásárolt gyűjtők-
höz egyébként a piaci árnál olcsóbban, egyenként 800 forintért jutott 
hozzá az önkormányzat. 

Mivel az V. kerületben nincs ebnyilvántartás (mint ahogy ebadó 
sincsen és Rogán Antal polgármester szerint nem is lesz), az állat-
orvosok adataiból következtetett a képviselő-testület a kutyatartók 
számára, s ennek ismeretében döntött arról is, hogy a jelenlegi ku-
tyafuttatók mellett megnyitja a Szabadság tér egy részét a kutyások 
előtt. Akik így a mostaninál elhatárolhatóbb módon sétáltathatják 
majd kedvenceiket, s nem zavarják a játszótéren lévő gyerekeket és a 
parkban időző időseket. A mobilgyűjtőt pedig valamennyi belvárosi 
kutyatulajdonos átveheti Belváros-Lipótváros Közterület-felügyele-
tének ügyfélszolgálati irodáján.  (a-bor)
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n Ingyen látogatható, felvilá-
gosító, önvédelmi, bűnmegelőzé-
si és kulturális előadásokat tart 
az Együtt a Kémes Körzet Gyer-
mekeiért Alapítvány a Siklósi 
Rendőrkapitányság együttműkö-
désével, havonta két alkalommal. 
Legutóbb dr. Czeizel Endre gene-
tikus volt a vendégük. Az ingye-
nes programsorozatra a Mi, ti, ők! 
Tegyünk értük! nevű pályázaton 
nyert támogatást a szervezet.
n Negyven új munkahely léte-
sülhet Siklóson, miután a végle-
gesített szerződést egy horvátor-
szági, hungarocell és gipszkarton 
gyártásával foglalkozó cég tulaj-
donosa és vezérigazgatója aláírta.   
n Lezárták a szomszéd falu-
val összekötő alsóbbrendű utat 
Babarcon, miután egy nagyjából 
kétszáz méteres szakaszon omla-
ni kezdett a partfal, s többmázsás 
agyagtömbök hullottak az aszfalt-
ra. A megfelelő támfal elkészíté-
se legalább tízmillió forintba ke-
rül. Az összeg előteremtése érde-
kében vis maior pályázatot nyújt 
be az önkormányzat.
n Több pályázati pénzt remél 
idén a bátaszéki roma kisebbsé-
gi önkormányzat, mivel a tavalyi 
hétszáznegyvenezer forint helyett 
idén csak ötszáznyolcvanezer fo-
rint állami támogatást kap. A pá-
lyázati pénz iroda működtetésre, 
gyerekek táboroztatására, kultu-
rális- és hagyományőrző progra-
mokra (például roma nap szerve-
zésére) szükségeltetik.
n Meglopták a polgármestert 
Tiszaalpáron. Az ismeretlen tet-
tes a titkárnő távollétében, Bodor 
Ferenc településvezető gazdát-
lan táskájában lévő pénztárcából 
emelt ki mintegy huszonegyezer 
forintot. 
n Fafaragó tábort szervez er-
re a nyárra Alsómocsolád ön-
kormányzata. Június 17. és júli-
us 1. között anyaországi, kárpát-
aljai és felvidéki fafaragó művé-
szek a számuka létrehozott alko-
tótáborban készítik el a település 
egységes arculatát tükröző köz-
téri szobrokat, utcabútorokat, in-
formációs és intézményjelző táb-
lákat. 

Egyszerre örülnek és bánkódnak a szlovén határ 
menti Rédicsen a schengeni csatlakozásnak. Stok-
ker Sándor polgármester szerint a határnyitás ked-
vező hozadéka, hogy sem a személy-, sem a teher-
forgalomnak nem kell várakozni, s így gyorsabb 
az átjutás Szlovéniába. Ennek okán eltűnt az a hosz-
szú kamionsor is, ami gyakran több kilométernyi 
hosszúságban, egészen a külsősárdi elágazóig, il-
letve annál is tovább feltorlódott. A kamionok-
tól azonban teljesen nem szabadultak meg. Most 
a benzinkút környékén alakul ki rendszeresen kao-
tikus helyzet, hiszen az országba belépő fuvarozók 
az úthasználati díjat ott fizetik be. A benzinkút te-
rülete kicsi, oda nem fér be az összes jármű. Egy 
parkoló ugyan van a szomszédban, de az fizetős, 
tehát azok nem veszik igénybe, akik csupán néhány 
percre állnak meg. Ezért várakoznak a járművek 
a tiltó tábla ellenére az út szélén egymás mögött. 
A rendőrség tehetetlen, hiszen amíg a helyszínen 
tartózkodnak a járőrök, addig betartják a rendet 
a járművezetők, de amint továbbmennek, megsze-
gik a szabályokat. 
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A dunaújvárosi önkormányzat képviselő-testülete legutóbb csaknem 
hárommillió forint plusz forrást szavazott meg a városi piac befedésé-
hez. A pénzből megerősítik a tetőszerkezetet, hogy a hóterhelésnek is 
ellenálljon. A korábbi tervdokumentációban ez nem szerepelt, a sta-
tikai vélemény viszont alátámasztotta, hogy szükség van rá. Az egyik 
közlekedőfolyosó fölé már felkerültek a nagyjából egyszer egyméteres 
zsaluszellőztetők, amelyek a jobb levegőáramlást segítik. A piac közepe 
felé eső másik részen is megkezdték ezek a felhelyezését. A kivitelezők 
optimisták, hiszen az elmúlt napokban zavartalanul tudtak dolgoz-
ni. A legkényesebb feladat ugyan még hátra van (a polikarbonát tető 
az összeszereléskor megrepedhet, ha az időjárás nem kellően meleg), 
de a munkával az építők legkésőbb március közepére végeznek.

Befedik a város piacát

A főként általános- és középiskolák informatikai fejlesztését célzó 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program március közepén meg-
nyíló pályázati keretéből remél pénzt Nagykanizsa önnkormányzata. 
A város oktatási intézményei egy közelmúltbeli felmérés alapján több 
mint 200 számítógépet és mintegy félszáz digitalizált tananyagokat 
és segédanyagokat tartalmazó tantermi csomagot igényeltek. A pá-
lyázati keretösszeg valamivel több mint 24 milliárd forint, ám az első 
körben – február 20-ától március 10-éig – kizárólag azon települések 
önkormányzatai adhatták, adhatják be igényeiket, amely települése-
ken a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 40 százalékot, 
illetve amelyekben csak egy iskola működik. Nagykanizsa a második 
fordulóban indulhat,  s jó esélyei vannak. A közelmúltban a városi ön-
kormányzat arról is döntött, hogy a korábbiakkal ellentétben a pályázat 
benyújtásához nem kíván igénybe venni szakértő céget, ami egyébként 
mintegy 8 millió forintba került volna. Az anyag elkészítését a pályá-
zati iroda és a művelődési osztály közösen végzi. 

Önállóan pályáznak



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

Országos Szövetségének folyóirata

Bővebb felvilágosítás a www.alma-rend.hu

ALMA-REND
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368
Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@vnet.hu
www.alma-rend.hu

::

::

:: K

::

::

:: V

:: F

:: Kőbútorok

:: Hulladékgyűjtők

utyaürüléktartók

:: Pad

Asztal

Kút

irágláda

:: Forgalomkorlátozók

:: Faveremrács

avédőrács

:: Kerékpártartók

Utasvárók

Információs rendszerek

Igényes
utcabútorok

QUALITY MACHINERI 

- MITCHUBITSHI,
CATERPILLAR
MOTORRAL

- 3 ÉV GARANCIÁVAL

- FÜLKÉVEL ÉS FÜLKE NÉLKÜL 
- 23 – 100 LE-IG

JINMA

- FÜLKÉVEL ÉS FÜLKE NÉLKÜL 
- 23 – 45 LE-IG

- TÖBB MINT 200 
REFERENCIA AZ 
ORSZÁGBAN

- 1 ÉV GARANCIÁVAL
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