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A pácini turulos emlékmű 
a három éve 
jogellenesen felállított budaitól 
a jogszerűsége mellett 
főképpen abban különbözik, 
hogy nem a második világháború 
helyi áldozataira, 
hanem Árpád nemzetségére 
emlékeztet.
Az árpádsávos zászló azonban 
újabb idők sajátja 
a Bodrogközben is.
Akárcsak a polgármester 
árpádsávos sálja, 
amelyet legutóbb 
magyargárdista egyenruhájához, 
a határsorompó 
végleges eltávolításakor viselt.
Az éhségsztrájkkal kiharcolt 
határátkelő című írásában 
a Népszabadság riportere 
az általa hősként bemutatott 
határnyitóról nem említi meg, 
amiről tudnia kellett, 
hogy tudniillik Barati Attila 
az egyetlen polgármester, 
aki tagja a Magyar Gárdának.
Minderről, 
és még sok minden másról 
Bodrogközi árpádsávok címmel
a 14–21. oldalon olvashatnak.

A TÖOSZ 2008. május 7-ei küldöttgyűlésének előkészítését is előkészítő polgármesteri 
fórumok meghatározó témája az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése. A koráb-
bi évekhez hasonlóan e rendezvényeken a TÖOSZ tagönkormányzatainak képviselői 
mellett ott voltak-vannak a nem tagokat képviselő polgármesterek is. A résztvevők 
száma azonban a korábbiakhoz képest megcsappant, s ennek okát a jelenlevők a tele-
pülési vezetők fásultságával, az önkormányzatok kilátástalan helyzetével magyaráz-
ták. A viszonylag kevés résztvevő viszont a korábbiaknál aktívabbaknak bizonyult 
mindenütt. A rendezvénysorozat félidején túl megállapítható, hogy valamennyi me-
gyei tanácskozáson értékes és érdekes vitát folytattak az egyes átalakítási kérdésekről. 
Sajnálatos, hogy az értékes és érdekes vita igen kevés publicitást kapott. Ehelyett a saj-
tóorgánumok túlnyomó többsége – a Nógrád megyei fórumról készített MTI-tudósí-
tás alapján – egyetlen egy részjavaslatra valósággal rácsapott. E javaslatelem lényege, 
hogy a TÖOSZ elnöksége megszüntetné az önkormányzati képviselők tiszteletdíját. 
A téma egészéről olvashatják Zongor Gábor főtitkár elemzését a 4–6. oldalon.
FEJLESZTÉSEK 9

Eleink építették elnevezésű sorozatunkban Megbékített erők címmel, a 9. oldalon 
ezúttal egy alig fél évszázados, de Európában egyedülálló hidrogeológia alkotásnak 
is helyet adtunk, amely egyszersmind az ország egyetlen fémszobrász alkotótelepe.
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POSTAPARTNER 
PROGRAM
Újabb négy megyében, il-
letve Budapesten folytat-
ja a Magyar Posta Posta-
partner Programját. Ba-
ranyában, Csongrádban, 
Fejérben és Veszprémben, 
illetve a fővárosban össze-
sen 218 posta üzemelteté-
sét hirdeti meg a társaság 
önkormányzatoknak, vál-
lalkozóknak, vállalkozá-
soknak. A pályázat márci-
ustól elérhető a www.pos-
ta.hu/postapartner webol-
dalon, illetve a Közbeszer-
zési Értesítőben. 

2007 októberében hir-
dette meg Postapartner 
Programját a Magyar Pos-
ta. Akkor Somogy, Komá-
rom-Esztergom, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Heves 

megye 291 postájára lehe-
tett pályázni. A program 
lényege, hogy a postai 
szolgáltatást vállalkozók-
ra bízza úgy, hogy közben 
annak színvonaláért a tár-
saság továbbra is felelőssé-
get vállal. 

Már a program első üte-
mében sokan érdeklődtek 
az új vállalkozási lehetőség 
iránt. A részvételi szakasz-
ban 132 pályázó 252 posta 
üzemeltetésére jelentke-
zett. Tekintve, hogy akad 
olyan vállalkozás, amely 
több helyet is működtet-
ne, összesen 448 jelentke-
zés érkezett. A közbeszer-
zési eljárás még folyik, leg-
hamarabb 2008 júliusától 
végzik az új postapartne-

rek a postai szolgáltatást. 
Azon posták vállalkozás-
ba adásáról sem mond le 
a társaság, amelyek most 
nem találtak gazdára, újra 
meghirdetik azokat. 

Sokan láthatóan azután 
kaptak kedvet a postapart-
nerré váláshoz, hogy rész-
letesen utánanéztek a hi-
tel- és egyéb támogatási 
lehetőségnek. A szaktárca 
ugyanis jelentős munka-
ügyi programot, a Magyar 
Fejlesztési Bank kedvező 
hitelkonstrukciókat dolgo-
zott ki a partnerségi prog-
ram támogatására. Segí-
tenek a kamarák és a KI-
SOSZ is, döntően a vállal-
kozóknak, illetve az ön-
kormányzati szövetségek a 

településeknek. A TÖOSZ 
tagjainak tanácsot is ad 
a pályázatíráshoz.

A Magyar Posta felett 
tulajdonosi jogokat gya-
korló Nemzeti Vagyongaz-
dálkodási Tanács március 
elején jóváhagyta a Posta-
partner Program orszá-
gos kiterjesztését. A Ma-
gyar Posta menedzsment-
je elemzi az első két ütem 
tapasztalatait, és ezek után 
dönt arról, hogyan folytat-
ja tovább a vállalkozásba 
adást. 

Már korábban is írtunk 
arról, hogy a megváltozott 
levelezési szokások miatt, 
i l letve a piacnyitás kö-
vetkeztében Európa több 
postája is hasonló módon 
átalakítja hálózatát. Leg-
utóbb március elején a né-
met posta jelentette be, 
hogy a következő években 
a teljes választékot kíná-
ló, klasszikus postáinak 
nagy részét kiskereskedel-
mi partnerkirendeltségek-
ké alakítja, vagyis a pos-
tai szolgáltatások ellátását 
például lottózókra, élelmi-
szer-boltokra bízza. A há-
rom évvel ezelőtt történt 
változások eredményeként 
ma már több ezer kisposta 
esetében külső partnerek 
végzik a postai szolgálta-
tásokat. 2011-ig 800 ilyen 
postából 700-at kívánnak 
vállalkozásba adni. -o- 
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Amennyire örvendetes, hogy 
a TÖOSZ-rendezvények sora 
és májusi küldöttgyűlése nagyhír-
telen országos téma lett, legalább 
annyira kellemetlen, hogy a megje-
lent írások és az e tárgyban folyta-
tott nyilvános beszélgetések megle-
hetősen leegyszerűsítik a képvise-
lő-testület létszámával, díjazásával 
és az önkormányzati képviselők 
összeférhetetlenségével összefüg-
gő problematikát. 

A küldöttgyűlés elé kerülő közös 
szövetségi állásponthoz – hason-
lóan a többi vitaponthoz, így ebben 
a kérdéskörhöz is – átfogó helyzet-
értékelés szükségeltetik. 

Elöljáróban szükséges tisztáz-
ni az önkormányzati képviselők 
szerepét. 

A helyi képviselők a települések, 
megyék választópolgárainak vé-
leményét, azaz az önkormányzati 

érdekeket kell, hogy megjelenítsék 
a testület munkájában. Az önkor-
mányzati képviselők a köz érde-
kében és a köz javáért tevékeny-
kednek. Felelősséggel a választó-
polgároknak, az önkormányzatok 
alanyainak tartoznak. A képviselő-
testületek szerepe döntő az önkor-
mányzatok stratégiájának megha-
tározásában, a konkrét döntések, 
kiemelten az önkormányzati ren-
deletek meghozatalában, a polgár-
mester, az önkormányzat vezetése 
tevékenységének kontrollálásában, 
a polgármesteri hivatal munkájá-
nak társadalmi ellenőrzésében 
és a választópolgárok által felve-
tett ügyek képviseletében.

Annak érdekében, hogy a kép-
viselő és a képviseltek közötti kap-
csolat folyamatos és érdemi legyen, 
a képviselők megválasztásának 
módja segít egy sajátos viszony-

rendszert kialakítani. A képvise-
lő-testületek létszámának megha-
tározásánál ezért elengedhetetlen 
ennek a viszonyrendszernek az át-
tekintése is. 

A jelenlegi választójogi szabályok 
alapján többféle módon választunk 
önkormányzati képviselőt. 

A tízezer lakos alatti települése-
ken úgynevezett kislistás választást 
kell tartani, vagyis az adott tele-
pülés lakosságszámának figyelem-
bevételével határozzák meg a kép-
viselő-testületek létszámát. A há-
romszáznál kevesebb lakosú tele-
püléseken három, míg az ötezer 
lakosnál népesebb településeken 
tizenhárom képviselőt választa-
nak. Háromnál kevesebb képvi-
selő választása nem indokolható, 
viszont szükséges vizsgálni, hogy 
hány tagú képviselő-testület szük-
séges a feladatok ellátásához. 

Az egyik megyei fórumon fel-
merült a jelöltek támogatottsági 
megoszlása vizsgálatának szük-
ségessége is. Az elmúlt öt válasz-
tás számszerű eredménye alapján 
meghatározható, hogy az egyes 
településeken hol húzódik meg 
a tényleges támogatottság határa. 
A választói akarat a legjobb szű-
rő, így kiderül, hogy hány jelölt 
kap meghatározó arányú támo-
gatottságot. Ezért érdemes lenne 
– amennyiben a vizsgálatok a kez-

A TÖOSZ 2008. május 7-ei küldöttgyűlésének előkészítését is előkészítő polgármesteri fórumok 
meghatározó témája az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése. A korábbi évekhez hasonlóan 
e rendezvényeken a TÖOSZ tagönkormányzatainak képviselői mellett ott voltak-vannak a nem ta-
gokat képviselő polgármesterek is. Az eddig megtartott fórumok többségében – hét esetben – a köz-
gyűlés alelnöke, három fórumon – Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyében – a közgyűlés 

elnöke, egy helyen pedig – Bács-Kiskun megyében – a főjegyző köszöntötte a résztvevőket. Csupán Jász-Nagykun-
Szolnok megyében maradt távol a házigazda. A megyei vezetők többnyire bekapcsolódtak az önkormányzati rend-
szer továbbfejlesztésének vitájába, kifejtve a megyei önkormányzatokkal kapcsolatos álláspontjukat. A résztvevők 
száma azonban a korábbiakhoz képest megcsappant – meglepően kevés polgármestert vonzott például a Községek, 
Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) és a TÖOSZ által közösen szervezett Ba-
ranya megyei fórum –, s ennek okát a jelenlevők a települési vezetők fásultságával, az önkormányzatok kilátástalan 
helyzetével magyarázták. A viszonylag kevés résztvevő viszont a korábbiaknál aktívabbaknak bizonyult mindenütt. 
A rendezvénysorozat félidején túl megállapítható, hogy valamennyi megyei tanácskozáson értékes és érdekes vitát 
folytattak az egyes átalakítási kérdésekről. Sajnálatos, hogy az értékes és érdekes vita igen kevés publicitást kapott. 
Ehelyett a sajtóorgánumok túlnyomó többsége – a Nógrád megyei fórumról készített MTI-tudósítás alapján – egyet-
len egy részjavaslatra valósággal rácsapott. E javaslatelem lényege, hogy a TÖOSZ elnöksége megszüntetné az ön-
kormányzati képviselők tiszteletdíját és csupán az igazolt költségeik megtérítését indítványozza.
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deményezést alátámasztják – a ta-
pasztalati tények alapján itt meg-
húzni a bekerülési küszöböt. Pél-
daként említhető, hogy egy tizen-
egy tagú testületben az évek során 
mindig heten kapnak kiemelten 
sok szavazatot, s a többiek támoga-
tottsága jelentősen kisebb mértékű, 
s hogy ebben az esetben indokolt 
lenne a képviselő-testület létszá-
mát hétre csökkenteni. 

A vita során az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy a kislistás választásra kö-
telezett települési önkormányzatok  
képviselő-testületében jelentős lét-
számcsökkentés nem indokolt.

Felmerült egy olyan vizsgálat 
szükséges volta is, amely arra irá-
nyulna, hogy az elkülönülő tele-
pülésrészekből – korábban önálló 
községekből – álló önkormányza-
tok esetében milyen módon lehet-
ne a testületben a kisebb telepü-
lésrész lakóinak képviseletét meg-
teremteni. 

A tízezer lakos feletti települése-
ken önkormányzati képviselőt köz-
vetlenül egyéni választókerületben 
választanak. Huszonötezer lakosig 
tizet, hetvenezer lakosig tizenha-
tot, a fölött tízezer lakosonként to-
vábbi egy képviselőt. A közvetlenül 
megválasztott képviselők mellett 
az egyéni választókerületben man-
dátumot nem szerző jelöltekre le-
adott töredékszavazatok alapján, 
úgynevezett kompenzációs listáról 
további képviselők is bekerülhetnek 
a testületbe. A kompenzációs listá-
ról közvetett módon mandátum-
hoz jutók száma mindössze eggyel 
kevesebb, mint az egyéni körzetben 
megválasztottaké. Ez utóbbi mó-
don megválasztott képviselők fe-
lelőssége jelentősen eltér az egyéni 
választókerületben megválasztot-
takétól, ugyanis mandátumszer-
zésük elsődlegesen a pártjuk (je-
lölő szervezetük) döntésén múlik. 
Ez utóbbiak legitimitása lényege-
sen gyengébb, mint az egyéni kör-
zetben megválasztott társaiké, mi-
közben azonos jogosítvánnyal ren-
delkeznek. Ezért a listás képviselők 
száma jelentősen, akár teljes mér-
tékben is csökkenthető. (Tekintettel 
a pártelvű választás rendszerére eb-
ben a körben a kompenzációs lista 

megszüntetése adott esetben lehe-
tővé tenné az „egypárti” képviselő-
testület létrejöttét, amelyet viszont 
szintén el kellene kerülni.)

Teljesen sajátos a megyei önkor-
mányzati képviselők választásának 
a módja. Bár az alkalmazott párt-
listás szisztéma elvileg közvetlen 
választásnak minősül, gyakorlati-
lag nincsen érdemi kapcsolat a me-
gyegyűlési képviselő és az őt meg-
választók között.

A megyei önkormányzat az ön-
kormányzati törvény meghatáro-
zása szerint területi önkormány-
zat, viszont a testület választásá-
nak módja – tízezer lakos alatti, 
illetve feletti települések alkotta 
virtuális választókerületben tör-
ténő listás választás – nem terüle-
ti, hanem kifejezetten pártszem-
pontokat (esetleg társadalmi szer-
vezeti szempontokat) jelenít meg. 
Miközben a településközi együtt-
működés színtere a kistérség, ezt a 
tényt a választás rendje figyelmen 
kívül hagyja. A legkevesebb 40 ta-
gú megyei testület képviselői el-
sődlegesen az őket jelölő és meg-
felelő listás helyet szerző pártok ér-
dekei szerint, nem pedig a nehezen 
elérhető és véleményt nyilvánító 
lakosság érdekeit képviselve tevé-
kenykednek.

A megyei közgyűlési képvise-
lők mandátumszerzésének módját 
mindenképpen szükséges a területi 
szempontok, a kistérségi együtt-
működések figyelembevételével 
meghatározni. Az átlagosnál na-
gyobb lakosságszámú kistérsé-
gekben több mandátumos egyé-
ni választókerületet indokolt ki-
alakítani, annak érdekében, hogy 
érvényesüljön az egyenlőség elve. 
A (kistérségi) területi elvű válasz-
tás esetén a megyegyűlési képvi-
selői létszám jelentősen csökkent-
hető. Természetesen számításokat 
szükséges végezni, hogy a csök-
kentett számú megyei közgyűlé-
sekben a képviselők választása so-
rán az egyenlőség és arányosság is 
érvényesüljön.

Az esetleg képviselői létszám-
csökkenés önmagában nem ala-
pozza meg, hogy ne vizsgáljuk 
a képviselői tiszteletdíjak kérdését. 

A jelenleg hatályos törvény a la-
kosság száma szerint kategorizálva 
határozza meg az önkormányzati 
képviselők lehetséges tiszteletdí-
jának felső határát. A képviselői 
tiszteletdíj (alapdíj) a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap (je-
lenleg 38 650 Ft) meghatározott 
szorzóval számított értéke. (A két 
végpont: az ezernél kevesebb la-
kosú településeken 1,2 szorzóval 
számolva 46 380 Ft/hó, míg a fő-
városi önkormányzat esetében 
3,8 szorzóval számolva 146 870 
Ft/hó.) Míg zömében kistelepülé-
seken a képviselők „hagyományo-
san” nem veszik fel a tiszteletdí-
jat, aközben a nagyobb települése-
ken az alapdíj kiegészül bizottsági 
tagsággal összefüggő pótlékkal is. 
Ennek következtében, miközben 
az önkormányzati képviselők jo-
gosítványai azonosak, lehetőségeik 
és juttatásaik jelentősen eltérnek 
egymástól. 

A kistelepüléseken jellemző ön-
mérséklet és példamutatás alap-
ján indokoltnak látszik a képviselői 
tiszteletdíjak eltörlése valamennyi 
helyi önkormányzatnál, és hogy 
a képviselők kizárólag az igazolt 
költségeik megtérítésére legyenek 
jogosultak.

A tiszteletdíj megvonása a te-
lepülési önkormányzatok képvi-
selő-testületeiben értelemszerűen 
maga után vonná a helyi megélhe-
tési politikusok visszaszorulását, 
amely kategória ma már nem csu-
pán az „elpártosult” nagyvárosok-
ra és megyékre jellemző, hanem 
egyre jobban terjed a kistelepülése-
ken is. Sőt, újabban előfordul, főleg 
az aprófalvakban, hogy a képvise-
lőtestületek többségét egy-egy csa-
lád alkotja, így a maguk számára 
meghatározott tiszteletdíj kiegészí-
ti, vagy éppen megteremti a család 
megélhetését.

Tudom jól, hogy a TÖOSZ el-
nökségének a tiszteletdíj megvo-
nására irányuló javaslata sokak 
érdekét sérti, sértheti és a politi-
kai pártok támogatását nehéz lesz 
megnyerni ehhez a javaslathoz, mi-
vel az önkormányzati képviselőség 
egyfajta juttatás a pártok klientú-
rájának. 
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A tiszteletdíj eltörlése, vagy mér-
tékének csökkentése talán a helyi 
közéleti munka becsületének visz-
szaállítását segítené, mert így fő-
ként azok indulnának a választá-
sokon, akik valóban a közért kí-
vánnak cselekedni.

Az önkormányzati képviselőség 
kérdéskörének áttekintése szük-
ségessé teszi az összeférhetetlen-
ségi szabályok felülvizsgálatát is. 
A TÖOSZ küldöttgyűlése koráb-
ban kinyilvánította, hogy az ön-
kormányzati képviselő összeférhe-
tetlen, amennyiben tartós foglal-
koztatási, munkajogi és gazdasági 
jogviszonyban áll az adott önkor-
mányzattal. Egy ilyen szigorú sza-
bály gyakorlatilag kizárná a képvi-
selő-testületekből az önkormány-
zat által foglalkoztatott közalkal-
mazottakat, a vállalkozó orvoso-
kat, az önkormányzati gazdasági 
társaságok vezetőit. A szabálymó-
dosítás révén elkerülhetővé válna, 
hogy a képviselő saját egyéb mun-
káltatói joggyakorlójának a „főnö-
ke” legyen, vagy hogy az intézmé-
nyi érdekek az átfogó települési ér-
dekek fölé kerüljenek.

Az elnökség támogatott egy má-
sik összeférhetetlenségi szabályt 
is, amely szerint az önkormány-
zati választást megelőzően min-
denkinek döntenie kellene, hogy 
polgármesteri, vagy önkormány-
zati képviselői mandátumért indul 
a választáson. A jelenleg hatályos 
szabályozás ugyanis lehetővé te-
szi, hogy a testület tagjai legyenek 
a volt polgármesterjelöltek, aminek 
következtében az egyes testületek-
ben folyamatossá válhat a működé-
si zavar. A jelenlegi politikai kultú-
ra állapota miatt a kettős funkció 
betöltésének lehetőségét indokolt 
lenne törvénnyel korlátozni. 

E sorok írója tisztában van azzal, 
hogy az önkormányzati rendszer 
átalakítása a kifejtetteknél jóval 
fontosabb kérdésekre is válaszo-
kat igénylő folyamat. De talán sike-
rült szemléltetnie, hogy mennyire 
körültekintően lehetséges csak ki-
alakítani az érdemi ajánlásokhoz 
szükséges döntéseket.

Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára

A színesfémlopások visszaszorítására eddig tett intézke-
dések hatástalanoknak bizonyultak, az esetek száma nem 
hogy csökkent volna, de mára soha nem látott méreteket 
öltött, s a károk elérték a tízmilliárdos nagyságrendet. A fo-
lyamatnak útjelző táblák, transzformátorok, vasúti sínsza-

kaszok, villamos és távközlési vezetékek, kábelek, esőcsatornák, szobrok, 
harangok esnek áldozatul, emellett igen jelentős a veszélyeztetés, az üzem-
kiesés és a pótlás miatt bekövetkező kár. A színesfémtolvajlás főképpen 
a közművállalatokat sújtja, de károsítja az önkormányzatokat is. Mind-
ezek okán egy alapos és részletesen kidolgozott javaslatsorral  rukkolt elő 
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a színesfémlopás vissza-
szorítása érdekében. A kezdeményezést legutóbbi, március 18-ai ülésén 
teljes egészében támogatta a TÖOSZ elnöksége.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
javasolta, hogy a színesfémhulladékkal 
kapcsolatos tevékenységet ne kereskedel-
mi tevékenységnek, hanem hulladékkeze-
lésnek minősítse a jogszabály. 

Indítványozta többek között a telep-
helyengedély kiadásának megszigorítását, 
a színesfém-értékesítés telephelyre való 
korlátozását, a mozgó értékesítés, házalás 
megtiltását, a telephely adatainak nyil-
vánosságra hozását, szigorú, rendszeres 
ellenőrzését, a telephely minősítésének 
előírását, a telephelyengedélyhez kaució 
letételét, a telephely-engedélyesnek a kö-
telező kamarai tagság előírását, az illegá-
lis átvevőhelyek felkutatását és megszün-
tetését, az ott talált eszközök elkobzását, 
a színesfém-feldolgozás eszközeinek szi-
gorú nyilvántartását, ellenőrzését és sza-
bályozását.

Szükségesnek tartja az átvett hulladék 
azonosítását, nyilvántartásba vételét, vi-
deofelvétel készítését, a hulladék és a fel-
vétel meghatározott ideig történő tárolá-
sát, továbbá a háztartási mennyiség defi-
niálását, bizonyos, a lopást alapos okkal 
feltételezhető anyagok – például égetett 
rézkábel, szobor, harangtöredék – átvé-
telének a megtagadását, a beszállító gép-
kocsi rendszámának rögzítését, az átvé-
tel folyamatáról videofelvétel készítését, 
a készpénzforgalom megszüntetését, ban-
ki átutalással való fizetést, a nyilvántar-
tás alapján a rendszeres színesfémeladók 

anyagi helyzetének ellenőrzését, adó- 
és vagyonosodás-vizsgálatát.

A MÖSZ a visszaélések megakadályo-
zása érdekében szorgalmazza a Btk. mó-
dosítását, a színesfémlopások kiemelt ke-
zelését, a színesfémlopáshoz kapcsolódó 
büntetési tételek növelését, a nyomozati, 
az ügyészi és a bírósági eljárás szigorítását. 
Javasolja az illegális cselekmények gyanú-
járól ingyenes, zöld számon bejelentési 
lehetőség megteremtését, a bejelentések 
kivizsgálását, a bejelentők és a nyomozati 
munkákat végzők anyagi javadalmazását, 
a színesfém ügyek egységesítését, egysé-
ges kezelését országos szinten.

Megfontolandónak tartja a színesfém 
jövedéki termékké nyilvánítását, állami 
monopólium körébe sorolását, árszabá-
lyozás bevezetését, a színesfémtermelés, 
-felhasználás és -kereskedelem, továbbá 
az -export folyamatos figyelését, elemzé-
sét, értékelését.

A MÖSZ javasolja még a rendőrségen 
belül, a társhatóságokkal együttműköd-
ve egy színesfémlopás-felderítő csoport 
létrehozását, amelynek fenntartásához 
az eredmények függvényében a poten-
ciális károsultak is hozzájárulhatnak, 
az érdekelt szakmai, hatósági és egyéb 
szervezetek összefogását, a tapasztalatok 
rendszeres kicserélését, valamint munka-
bizottság felállítását az érintett szerveze-
tek képviselőiből a jogszabályok kidolgo-
zása céljából.

JAVASLATOK 
FÉMLOPáS ELLEN
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A záhonyi térség különleges gaz-
dasági övezete komplex gazdaság-
fejlesztési programjának végre-
hajtásáról szóló kormányhatáro-
zat elsősorban a térség belső inf-
rastruktúrájának, az itt műkö-
dő és sokaknak munkát adó kis- 
és középvállalatoknak fejlesztését 
alapozza meg, emellett a leendő 
ipari és vámszabad terület ugyan-
csak munkát kínáló befektetőket 
csábíthat ide. 

Azért ide, mert a térség logisz-
tikai adottságának meghatározó 
eleme, hogy itt találkozik a FÁK-
országokban létező széles nyom-
táv és az európai normál vasúti 
nyomtáv, ami miatt az árunak 
meg kell állnia. 

Záhonyban már több mint öt-
ven éve végzik az áruk vasúti át-
rakását. A térség fejlesztésének 
alapgondolata, hogy a megállí-
tott áruhoz kapcsolódóan – annak 
továbbítása előtt – többletértéket 
kell nyújtani. Erre egyrészt áruel-
osztó bázisok fejlesztése (a Kelet–
Nyugat és Nyugat–Kelet irányban 
mozgó áruk számára), másrészt 
a Keletről Nyugatra haladó nyers-
anyagok, félkész termékek helyi 
feldolgozása kínálhat esélyt.

A program részeként Fényes-
litke és Komoró területén egy in-
termodiális közforgalmú ipari-lo-
gisztikai terület kialakítását kez-
dik el az idei harmadik negyed-
évben. 

A kiemelt projekt gazdája a Re-
gionális Fejlesztési Holding Zrt. 

A beruházás teljes költsége csak-
nem 4,5 milliárd forint. Az elő-
készítés már folyik. 

A beruházást a holding ötven 
százalékban önerőből, ötven szá-
zalékban pedig az Észak-alföldi 
Regionális Operatív Program tá-
mogatásából tervezi megvalósí-
tani. Az önerő előteremtéséhez 
csaknem kétmilliárd forint ér-
tékben tőkét emelt a csoportjához 
tartozó Záhony és Térsége Fejlesz-
tési Kft.-ben.

A projekt-előkészítés első fel-
adataként már kijelölték, és – Fé-
nyeslitke önkormányzatának köz-
reműködésével – megvásárolták, 
egyesítették, a mezőgazdasági 
művelésből kivonták, belterület-
be vonták a beruházáshoz szük-
séges földterületet. A közvetlenül 
érintett tizenhat település együt-
tesére elkészült a térség gazdasági 
fejlesztését megalapozó térszer-
kezeti terv programja. A holding 
finanszírozásával megvásárolták 
a települések digitális kataszteri 
térképét, amelynek tervezési alap-
térképpé fejlesztése révén részint 
az önkormányzatok építési-ható-
sági tevékenységéhez korlátlanul 
felhasználható, részint a fejlesz-
téshez is hasznosítható. 

Az előkészítés második felada-
tát – a vasúti kiszolgálás engedé-
lyes tervének készítéséhez szüksé-
ges dokumentáció összeállítását, 
a tervezés részelemeinek definiá-
lását – ezekben napokban végzik-
végezték el.

A kormány tavaly decemberben hozott hatá-
rozatot a Záhony és térsége komplex gazda-
ságfejlesztési programjának végrehajtásáról. 
Ezzel jó néhány elvesztegetett esztendő után, 
egy új szakasz nyílt meg a régió, s különösen 

tizenhat település lakóinak életében, amelynek révén Záhony 
európai jelentőségű áruátrakó központtá válhat.

ZáHONY LEHET 
EURÓPA KAPUJA

Minderre a beruházási költség 
hat százalékát fordíthatták.

A záhonyi térségben megindult 
programnak gazdaságdiplomá-
ciai támogatásra is szüksége lesz. 
A kormányra vár a feladat, hogy 
lobbizzon azért: az V. számú eu-
rópai közlekedési korridor ukrán, 
orosz, szlovén és olasz áruforgal-
mában érdekelt tulajdonosok 
és szállítók a lehető legnagyobb 
mértékben támaszkodjanak a ma-
gyarországi logisztikai bázis szol-
gáltatásaira.

Ahhoz, hogy Záhony jelentős 
áruátrakó központtá váljék, elen-
gedhetetlen az orosz–ukrán–ma-
gyar áruforgalmi együttműködé-
sek szorosabbá fűzése.

A kormány zászlóshajóprog-
ramjainak egyikeként jegyzett 
terv keretösszegének jelentős há-
nyadát a hazánkba belépő széles 
nyomtávú vasúti szakaszok rend-
betételére fordítják. Az Eperjes-
ke, Záhony és Komoró közti nagy 
teherbírású pálya ugyanis rossz 
állapotban van, a vonatok helyen-
ként csak húsz kilométeres sebes-
séggel közlekedhetnek. 

A program másik fontos eleme 
a logisztikai bázis külső közúti 
kapcsolatainak fejlesztése. A ter-
vek szerint a terület kiszolgálása 
a vasútvonal keleti oldalán a 4-es 
főútra támaszkodhatna.

A magyar kormány támogatási 
struktúrája alapján az uniós tá-
mogatással együtt 2013-ig több 
mint 32 milliárd forint jut majd 
komplex fejlesztésre, amelyből 
csak a vágányhálózat felújításá-
ra 20 milliárd, a belső közút fej-
lesztésére pedig 8 milliárd forin-
tot szánnak.

Nyolcvanöt milliméter a kü-
lönbség az Európai Unió tagál-
lamainak normál, illetve a volt 
Szovjetunió utódállamaiban mű-
ködő széles nyomtávú vasút sín-
párjainak távolsága között. Ma-
gyarországnak azonban ennél lé-
nyegesen nagyobb távolságot kell 
áthidalnia, hogy ne szoruljon ki 
Délnyugat-Európa és Ukrajna, il-
letve Oroszország közötti – ezen 
belül a gyarapodó kínai – vasúti 
áruforgalomból. (ag)
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ekAz önkormányzat felelős a közüzemi szolgáltatás megszervezéséért, felelős a lakosság teljes 

körű és biztonságos ellátásáért, és környezetének megóvásáért. Nagyon fontos, hogy az ön-
kormányzati döntéshozó milyen szervezetre bízza a közüzemi szolgáltatást. Fontos továb-
bá, hogy mit hallott a várhatóan 2008-ban megjelenő új és egységes víziközmű-törvényről; 
hogy halott-e a 2010-ben életbe lépő vízkeret-irányelvben (VKI) vállalt kötelezettségeinkről; 

hogy tudja-e, milyen állapotban van a tulajdonában lévő a föld alatti csőhálózat, s hogy a következő évti-
zedek egyik nagy kihívása a biztonságos vízszolgáltatás szinten tartása, az elöregedett csatornahálózat fel-
újítása. Meg hogy ismeri-e a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket és meglévő forrásokat. És gondolt-e 
arra, hogy a településrehabilitáció során, az úthálózatok felújításánál a föld alatt lévő közműhálózatok ál-
lapotát is figyelembe vegye.

A fent felsorolt kérdésekre ismerünk 
megnyugtató és elfogadható megoldá-
sokat! 

A megfelelő szervezeti struktúra ki-
alakításának alapfeltétele, hogy a köz-
üzemi szolgáltatást végző szervezet 
csakis önálló gazdasági társaságként 
üzemelhet. A szervezetnek átlátható-
nak és elszámoltathatónak kell lennie. 
Működésének alapvető kritériuma a ha-
tékonyság és a gazdaságosság, amellett, 
hogy a hatósági előírásoknak maximá-
lisan meg kell felelnie.

További stabilitást ígér az ágazatban, 
hogy az új víziközmű-törvény rendezni 
hivatott az önkormányzatok és az üze-
meltetők kapcsolatát a víziközmű-va-
gyon tekintetében. Az eddig érvényben 
lévő és alkalmazott bérleti szerződéses 
konstrukciót felválthatja a hosszabb tá-
von biztonságosabb garanciát nyújtó 
vagyonkezelés, illetve koncessziós konst-
rukció. A jelentőségük mindkét esetben 
abban rejlik, hogy a vagyontárgy valódi 
értékén alapszik az üzemeltetésbe adás 
feltétele. 

Mind a vagyonkezelés és mind a kon-
cesszió esetén elengedhetetlen az üze-
meltetésbe átadott vagyontárgyak va-
lódi értékének és műszaki állapotának 
meghatározása, ezzel garantálva az ön-
kormányzatok vagyonvesztésének elke-
rülését is.

Garancia a vagyonvesztés elkerülésére 
a 2010-ben életbe lépő VKI, amely elő-
írja, hogy a működés során alkalmaz-
ni kell a teljes költség-megtérülés elvét. 

A szolgáltatási díjakban teljes mérték-
ben érvényesíteni kell nemcsak az üze-
meltetés költségét, hanem a közműva-
gyon pótlásának, rekonstrukciójának 
érdekében az évenként képződő, meg-
állapítandó amortizációs alapot is.

Az amortizációs alapok és kulcsok op-
timális megállapításához elengedhetet-
len annak felmérése, hogy a víziközmű-
vagyon milyen műszaki állapotban és 
értékben van nyilvántartva. 

Fontos, hogy a tulajdonos önkor-
mányzat hozzáértő és hiteles szakértői 
munka során kapjon kellő tájékozta-
tást a tulajdonában lévő, összességében 
nagy értéket képező víziközmű-vagyon 
műszaki állapotáról, várható élettarta-
máról, és ezek birtokában az értékéről, 
amihez nyilvántartási rendszereket kell 
kialakítani.

Ennek alapján megállapítható a köz-
művagyon valódi értéke, s elkerülvhető 
a vagyon alul-, illetve felülértékelése. 
A vagyonértékelés jelentősen befolyá-
solja a szolgáltatási díjakat mind pozitív, 
mind negatív irányban.

A következő évtizedek nagy kihívá-
sa az üzemeltetők és a tulajdonos ön-
kormányzatok számára az elöregedett 
víz- és csatornahálózatok pótlása, re-
konstrukciója a biztonságos és egészsé-
ges ivóvízellátás, és a közegészségügyi-
környezetvédelmi szempontból is meg-
felelő szennyvízelvezetés és -kezelés. 

A feladatok a megoldása hosszú távon 
úgy lehetséges, ha a következő feltételek 
fennállnak:

•  stabil, megfelelő szervezeti struktú-
ra,

•  differenciált élettartamnak megfelelő 
amortizációs modell működtetése,

•  megfelelő díjképzési modell kialakí-
tása,

•  tervezett rekonstrukciós ütemterv 
megléte.
Mindezek együttesen teszik lehető-

vé az önkormányzat és az üzemeltető 
kapcsolatrendszerében, hogy az elkövet-
kező időszak pótlási és rekonstrukciós 
feladataira megfelelő pénzügyi forrás 
képződjön az adott területen. A felté-
telrendszer minden elemének együttes 
működése garantálja a hosszú távú stabil 
és jövedelmező pénzügyi helyzetet.

A jövőben az önkormányzatoknak 
meg kell oldani más területfejlesztési 
– csatornahálózat-bővítés, belterületi 
vízelvezetés, csapadékvíz-gazdálkodás, 
úthálózat felújítás stb. – feladatokat is. 
Ezen beruházások előkészítése során, 
illetve összefüggésében is célszerű a ví-
ziközmű-hálózatok pótlási, rekonstruk-
ciós feladatait előre megtervezni. Az át-
gondolt komplex tervezési szemlélettel 
mind a műszaki, mind a pénzügyi for-
rások optimálisabb felhasználása válik 
lehetővé. 

Csak akkor garantálható a jövőben 
a biztonságos és egészséges ivóvíz-szol-
gáltatás és az élhető környezet, ha a fent 
felsorolt fenntartható vagyongazdál-
kodási/vagyonkezelési szempontokat 
az önkormányzatok döntéseik során ér-
vényesítik.

A MA GONDOSSáGA
A JÖVÔ BIZTONSáGA
Lehetôségek az önkormányzati víziközmû-vagyon értékének megôrzésére és növelésére
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Megbékített erôk
Akinek megadatik a lehetőség, hogy hajózzon a Dunán, 
az 1577-es folyamkilométernél szokatlan látvány tárul a sze-
me elé. Itt a part mintha óriások játékszere lett volna, akik 
kétméteres lépcsőzetű teraszokat formáltak a tájba, északi 
és déli végét lankákba simították, amelyek lejtősen húzódnak 
hosszan, követve a folyó vonalát. A lenyűgöző kép hatására 
a turisták előkapják fényképezőgépeiket, bár sosem tudják 
meg, hogy egy nemzetközileg is számon tartott, s Európában 
egyedülálló hidrogeológiai művet fotóznak.

A méltatlanul kevéssé ismert dunai védmű Dunaújvárost 
óvja, nehogy a laza szerkezetű talaj miatt a Dunába omoljon. 
Az egykoron Dunapentelén lakók elbeszéléseiből tudható, 
hogy a part mindig is meg-megrogyott, meg-megcsúszott, 
omlott. A város egy pleisztocén kori lösztáblára épült, egy 
sasbércnek nevezett, alul pannonkori agyaggal, felül homo-
kos, iszapos, majd löszös képződménnyé alakuló dilatációs 
törés mentén. A Duna alámosása miatt a magaspart – a szak-
emberek szóhasználatával – suvadásra hajlamos. 

És negyvennégy éve, február 29-én, reggel hat óra körül 
1300 méter hosszan, 300 méter szélességben leszakadt a part. 
Az oda telepített szivattyútelep 35 méternyit csúszott a Du-
na felé, több kisebb épület is a mélybe zuhant, a közművei-
vel együtt. A magaspart hátrarágódásának mértéke (vagyis 
amekkora rész eltűnt) húsz méter volt. Egy év múlva két másik 
szakasz omlása emberéleteket veszélyeztetett. 

Ez idő tájt hihetetlenül gyorsan megépítettek egy komp-
lex védelmi rendszert, a partszakasz stabilizálására. A tájat 
szó szerint átrajzolták, monumentális lépcsőket alakítottak 

ki, hihetetlen mennyiségű földet mozgattak meg. Az erózió 
miatti omlást egyrészt a rézsűs terep, másrészt a mintegy 
260 kilométer hosszú, a kommunális csatornarendszertől 
független, felszíni és föld alatti csatornák gátolják. A legya-
lult löszrézsűre biológiai védelmet nyújtó, arborétum értékű 
növényzetet telepítettek. 

A sétautakkal átszőtt, ligetes parton, a helyi adottságokat 
kihasználva kelt életre 1974-ben – a Dunai Vasmű tevékeny-
ségére alapozva – az ország egyetlen fémszobrász művésztele-
pe, az Acélszobrász Alkotótelep. A kétévenként megrendezett 
kurzusokon a meghívott művészek a kisplasztikák mellett 
nagyméretű szobrok elkészítésére is lehetőséget kaptak, ezek 
többségét a Duna-parton helyezték el, így a gyűjtemény folya-
matosan bővült. Az 1983-tól nemzetközi alkotótáborokban 
finn, orosz, kínai, amerikai, perui, osztrák, bolgár, német, 
angol, skót, ír, belga és holland művészek dolgoztak, s vala-

ELEINK ÉPÍTETTÉK
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mennyien itt hagyták egy-egy munkájukat. Három évtized 
alatt a felső és alsó Duna-partra került 58 nagyméretű vas- 
és acélszobor. Az itt dolgozó művészek közül mára huszon-
egyen Munkácsy-, illetve Kossuth-díjasok. 

A gazdag gyűjtemény gondozására alakult meg 1990-ben 
a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány, amely az egykori 
Dunai Vasmű – mai nevén Dunaferr – és az egykori Városi 
Tanács feladatát is átvállalva, ma az egyedüli gazdája az al-
kotótelepnek és a szoborparknak. Amiről a gyárkomplexum 
privatizációjának bonyolult folyamatában szó szerint meg-
feledkeztek. Pedig a kuratórium 2000-ben végeztetett érték-
becslése szerint a vas-acél műalkotások értéke 670 millió 
forint volt, ami mai árakon megközelíti az egymilliárdot. 
A műalkotások művészeti értéke vitathatatlan, mindegyik 
a Képzőművészeti Lektorátus által jegyzett, zsűrizett mű. 
Ám felbecsülhetetlen értékű esztétikai élmény a Duna-par-
ti és a rendezett botanikai környezethez harmonikus kötő-
déssel illeszkedő alkotások óegyüttese. Nem véletlen, hogy 
az Európai Unió felé felmutatható dunaújvárosi hozomány 
első helyén a szoborpark szerepel. 

Állagmegóvásra a kurátorok a múlt hónapban kezdemé-
nyezték a szobrok feletti védnökségvállalást. Elsők között 
a városi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza fogadott 
örökbe szobrokat. A József Attila Könyvtár Cimbora klub-
jának tagjai védnökségük alá vették Móder Rezső Guruló 
kozmoszát. A Dunaújvárosi Kulturális Egyesület pedig Péter 
Ágnes Közösség című munkáját vigyázza és gondozza.

Az elmúlt év őszén Dunaújvárosban tartott képzőművészeti 
találkozón csillant remény újabb alkotótelepek megtartására: 
a helybéli főiskola idővel egyetemi rangra emelkedő intézmé-
nyében képzőművészeti szakot indítva, a hallgatók gyakorló 
helye lehetne itt.

A rendíthetetlen pályázati kedvnek köszönhetően hamaro-
san megkezdődhet a dunaújvárosi magaspart védelmi rend-
szerének rekonstrukciója, korszerűsítése: állami támogatást 
nyert a kőtár alatti partfalszakasz megerősítése: a 284 millió 
forintnyi támogatás az első ütemre elég, de az önkormányzat 
által nyújtott önrésszel együtt kialakítható lesz a kőtár alatti 
víztelenítő rendszer, eltömíthetik a talajvíz miatt keletkezett 
üregeket, elvégezhetik a négy legnagyobb hozamú csápos 
kút rekonstrukcióját, s rendbe hozhatják a hét talajvízészle-
lő kutat is. A tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárás után 
leghamarabb az év második felében kezdődhet el a munka. 
Amiből a Dunáról szemlélődő aligha vesz észre valamit: csak 
a tereplépcsőket látja, a gazdag parkot, és a messziről kicsinek 
látszó alkotásokat. Jakab Klára

A Hatvany-emlékhely Hatvanban
Hatvan belvárosának 
rekonstrukciója ke-
retében új korzót ala-
kítottak ki a főtéren, 
és megújult a telepü-
lés központját ura-
ló copf-stílusba hajló 
késő barokk műem-

lékkastély homlokzata és udvara. Még az Európai Unió Pha-
re-programjának támogatása nyomán 1,25 millió eurót, vagy-

is 320 millió forintot használtak fel a fejlesztésre, a 30 millió 
forintos önrész egyharmadát pedig a kastély vagyonkezelő-
je, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság állta, így a település ön-
kormányzatának 20 millió forintjába került a részfelújítás. 
Helyreállították a város egykori korzójának 150 méteres sza-
kaszát, és díszburkolattal, utcabútorokkal látták el, továbbá 
felújították a gróf Grassalkovich Antal által 1754 és 1763 kö-
zött a helyi vár romjainak felhasználásával építtetett kastély 
belső udvarát, a homlokzatot, a főtér felé eső kertrészt és ke-
rítést, valamint díszkivilágítást kapott az épület.

Érsek Zsolt, a 25 ezer lakosú Heves megyei település polgár-
mestere szerint a fejlesztés csak első lépése a főtér és kastély 
teljes rekonstrukciójának. 

Az egyemeletes főépület 8+3+8 tengelyes. Hatvankét mé-
ter hosszú homlokzatán, a gazdagon kiképzett kosáríves ka-
pu felett, a középrizalitban korinthoszi oszlopok és félalakos 
atlaszok tartják a baluszteres erkélyt. Az oromzat közepén, 
az ablak felett látható a Grassalkovich család kőbe vésett cí-
mere. Felette zsindellyel fedett kupola van. Az emeleten lévő 
díszterem négyzetes alaprajzú, stukkós mennyezettel, repre-
zentatív kifestése is az 1841-ben kihalt Grassalkovich család 
nevéhez fűződik. Mégsem miattuk vált nevezetessé.

A 32 szobás hatvani kastélyt (meg a 3000 holdas birtokot) 
1867-ben, a kiegyezés esztendejében egy belga banktól vette 
meg Deutsch Ignác, aki – fia Deutsch Bernát  kezdeménye-
zésére – Hatvanban létesített cukorgyárat, s építtetett egy 
gőzmalmot is. Unokái Deutsch Sándor, József és Béla hozat-
ták helyre a földszintjén magtárnak használt kastélyt (a mai 
stukkódíszítéshez a görög mitológiából vették a témát). Ők 
hárman nagyapjuk cukorgyárát Európa legnagyobb édes-
ségipari cégévé növelték, s más vállalatokkal bővítve hozzá-
csatolták az ország egész cukoriparát. A hatvani cukornak 
Monarchia-szerte tekintélye volt, és jelentősen hozzájárult 
az egész magyar gazdaság fejlődéséhez. Ezért 1908-ban egy 
királyi adománylevél az unokatestvéreket bárói rangra emel-
te, családnevük elé kapták a „hatvani” nemesi előnevet. Ha-
marosan családnevüket is erre magyarosították, s minthogy 
már nemesek voltak, az „i”-re végződő vezetéknevet „y”-nal 
írhatták. Fiaik és leányaik így lettek Hatvanyak. 

A nagy szervező és üzletember Sándor legidősebb fia volt 
Hatvany Lajos, aki nélkül a múlt század magyar irodalma 
nem születhetett volna meg. Egyik öccse, Hatvany Ferenc 
egyéni képzeletű festőművészként alkotott, s mellékesen a kor 
egyik jelentékeny műgyűjtője és művészeti szakértője lett. 
Másik öccse, Hatvany Bertalan a nagy cég irányító gazdasá-
gi szakembere, emellett nemzetközi hírű orientalista, a keleti 
kultúrák, nyelvek és néprajzi ismeretek tudósa volt, és bátyjá-
val versengve tanáccsal és pénzzel támogatta a modern ma-
gyar költészetet. Hármuk unokahúga, Hatvany Lili (József 
leánya) egy időben méltán nagyon népszerű író-újságíró volt, 
akinek első színdarabját, a Noé bárkáját, Bárdos Artúr az ál-
tala alapított Belvárosi Színház nyitó előadásán mutatta be. 

Az utolsó mecénásnak nevezett Hatvany Lajos írói, kritiku-
si, irodalomtörténészi, államférfiúi, irodalomszervezői és iro-
dalompártolói életét ez a családi háttér keretezte. A német-
országi Freiburgban végezte el az egyetemet, a nyelvészet tu-
dósává és az akkor népszerű filozófiák alapos ismerőjévé vált, 
miközben a modern irodalom francia és angol tűzhelyeinél 
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is időzött. Mindemellett a magyar költészet volt a szívügye, 
doktorálni jött haza. Bizalmába fogadta őt a Petőfi-korszak 
végső képviselője, a konzervatív és roppant kulturált kriti-
kus-irodalomtörténész Gyulai Pál, aki színrelépésekor felis-
merte Ady Endrében a nagy költőt, akkor, amikor a maradi 
világ indulatosan, felháborodottan tiltakozott ellene. Hat-
vany Lajos megtalálta az összhangot Petőfi emléke, Gyulai 
hagyományőrzése és Ady újdonsága, s az újdonságon belül 
költői nagysága között. Az utóbbival összebarátkozva az új 
magyar irodalom ösztönzője, szervezője és anyagi támogató-
ja lett. Ő volt a lelke és anyagi támasza a megalakuló Nyugat 
című folyóiratnak. Az első világháború éveiben Ady mellett 
ő képviselte a leghangzatosabban az eljövendő demokratikus 
forradalom igényét. Az őszirózsás forradalom egyik vezér-
alakja volt Károlyi Mihály mellett, de a tanácsköztársaság 
világa emigrációra késztette. Külföldön élte át Trianon gyá-
szát, és indulatos könyvben tiltakozott ellene, mint ahogy 
Horthy ellenforradalma ellen is tiltakozott. Újságíróként, 
magyarul, németül, angolul. Itthon forradalmi múltját bűn-
cselekménynek minősítették, 1927-ben mégis hazajött, ön-
ként állt bíróság elé, elítélték, egy év után, külföldi nyomásra 
kegyelmet kapott. Szabadulásakor fedezte fel magának József 
Attilát; tudta, hogy vele kezdődik költészetünk új fejezete. 
A fasizmus fertőzése elől Párizsba, majd Oxfordba menekült, 
a háború után hazatérve egyetemi tanár lett, később a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, 1959-ben Kossuth-díjat 
kapott, 1961-ben, nyolcvanegy évesen hunyt el. Annak idején 
hatvani kastélyában látta vendégül Thomas Mannt (aki ma-
gyarul is kiadott naplójában írt hatvani látogatásáról), Ady 
Endrét, Bajor Gizit, Bródy Sándort, Hunyadi Sándort, József 
Attilát, s rokonát, Lesznai Annát. Az öccse, Ferenc tartózko-
dott a legtöbbet a hatvani épületben, modelljei között számos 
hatvani volt, ő is hívott a kastélyba művészbarátokat: Czóbel 
Bélát, Csók Istvánt, Stróbl Zsigmondot, Szmrecsányi Ödönt 
és másokat.

A második világháború elején a kastélyban tucatnyinál 
több lengyel menekültet szállásolt el és látott vendégül Hat-
vany Irén. Ma a városban utcája van, s tavaly előtt szobrot 
állítottak az emlékére a kastély udvarán. Amikor a zsidók 
gazdasági tevékenységét korlátozó 1939-es törvény alapján 

meg kellett állapítani, 
hogy az igazgatóság 
tagjainak és a részvé-
nyek tulajdonosainak 
hány százaléka zsidó, 
s a Hatvani Cukor-
gyár Rt. azért nem 
minősült zsidó cég-
nek, mert a többi kö-
zött Hatvany Endre 
ügyvezető, valamint 
Hatvany Károly igaz-
gatósági tag római ka-
tolikusnak bizonyult, 
a család legtöbb tagja 
jónak látta az emigrá-
ciót választani. Ezt jól 
tette, mert nem sok-

kal később – amikor a hatvani kastélyban a Gestapó ütött 
tanyát – a kijelölt kényszerlakhelyekről a cukorgyári gyűj-
tőtáborba, majd vasúti teherkocsikban a magyar csendőrök 
haláltáborokba „költöztették” a zsidó családokat. 

A háború 1944-ben érte el Hatvant. Szeptember 20-án 
az angol–amerikai repülőgépek porrá bombázták a pálya-
udvart és környékét, harctérré vált a város, amelyet a német 
katonaság – a  lakosságot a nyilasok által közmunkára kény-
szerítve – egészen november végéig igyekezett megtartani, 
közben a mozgatható értékeket, a kastélybeli műkincseket 
is elhurcolta.

Egy évvel később Dobi István földművelésügyi minisz-
ter a „br. Hatvan-Deutsch-féle a kastélyt és melléképületeit, 
valamint a hozzátartozó mintegy 34 kh. kiterjedésű parkot 
a 2400/1945. FM. sz. rendelet 12. §-a alapján a Hevesvárme-
gyei Földbirtokrendező Tanács által később megállapítandó 
kiterjedésben és telekkönyvi megjelöléssel kórház céljára 
a népjóléti minisztérium részére” kijelölte. A kórházi igények 
kielégítésébe a kastély utóbb belerokkant. Rendelőintézetként 
működött, amikor 1969-ben a Hatvani Múzeumnak is he-
lyet szorítottak benne, ám mielőtt az utóbbi intézmény fel-
vette Hatvany Lajos nevét, ki kellett költöznie. Jó okkal, mert 
a mecénás özvegyétől kapott számos festménnyel, könyv-
vel, a Hatvanyak baráti körének néhány értékes alkotásával, 
relikviájával, New Yorkból Lesznai Anna – Hatvany Lajos 
unokatestvérének – és férjének, Gergely Tibornak értékes 
hagyatékával gyarapodó a gyűjtemény a lepusztult kastély-
ban nem fért volna el. 

Ebben az épületében volt vegyipari technikum, majd le-
ánygimnázium, nyugati szárnyában 1986-tól a városi műve-
lődési központ kapott helyet, 1996 és 2001 között megtörtént 
a főhomlokzat, valamint a tetőszerkezet rekonstrukciója, leg-
utóbb külsőleg helyreállították, azonban a belső terek máig 
romosak. Számítások szerint a kastély teljes felújítása mintegy 
kétmilliárd forintba kerülne. 

Talán megérné az árát. A. G., T. Á.

Kóruskastély Pomázon

Pomáz avatás előtt áll: április közepén ünnepélyes, kórus-
találkozóval egybekötött megnyitón kezdheti meg hivata-
los működését a háromcsillagos besorolású kastélyszálloda. 
Az eredetileg 1771–73 között barokk stílusban épült Teleki–
Watthay-kastély kertjében működik a település zeneiskolája; 

Hatvany Irén szobra

Kastélyudvar
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ez és az élénk helyi zenei élet adta az ötletet, hogy magát a fő-
épületet kóruskastéllyá alakítsák, tehát, hogy a hazai és a kül-
földi kórusok, zenekarok alkotóműhelye legyen. 

– Az átépítéshez a szükséges összegnek mintegy 90 szá-
zalékát még az EU-csatlakozás előtti Phare-pályázat révén 
szereztük, a többit az önkormányzat állta – mondta Vicsi 
László, Pomáz polgármestere. – Ez összesen 400 millió forint 
volt, de utána a városnak még 150 milliót hozzá kellett tenni, 
hogy a létesítmény működőképessé váljon. Tavaly fejeződtek 
be a munkálatok, idén januártól funkcionál a ház. A terv az, 
hogy európai kórusközponttá fejlődjön. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a kultúra soha nem lesz nyereséges, és magára 
a működésre évi 12 milliót kell az önkormányzatnak évente 
fordítani. De az önkormányzat többségi tulajdonában lévő 
üzemeltető, a Zenekastély Kht. szerint két–három éven be-
lül a nullszaldót el fogjuk érni. Folyamatosan pörög máris 
a program, minden héten tartanak valamilyen rendezvényt, 
farsangot, színházi előadást, zeneestet. 

A felújítás után az árkádsoros földszintes épület tetőterében 
16 vendégszobát alakítottak ki, a földszinten három kisebb 
konferenciaterem, az alagsorban egy száz személyes nagyte-
rem, valamint étterem kapott helyet. A konferenciák megtar-
tására is alkalmas kastély kertjében – kellő akusztikai beren-
dezésekkel – megépült az a kétszáz személyes koncertterem, 
amely a zenei események színhelye lehet. A helyi kórusok, 
jazzegyüttesek is lehetőséget kaphatnak a fellépésre. 

Az önkormányzat idén arra pályázik, hogy a kastélykertet 
is eredeti barokk formájában tudják helyreállítani, valamint, 
hogy az épület alatti második pinceszinten konditerem, szau-
na létesülhessen. Hajós Anna

Egy krónikás

Ötcsillagos lesz a patinás hotel
Szentes városában né-
mi megütközést kel-
tett, hogy a Petőfi ne-
vét viselő patinás, de 
lepusztult hotelt, nem 
négy-, hanem ötcsil-
lagos szállodává ala-
kítják. 

Az épület Komor 
Marcell első jelentős 
munkái közül való, 
magán viseli a lechne-
ri-iskola minden jel-
legzetes jegyét, a tör-
ténelmi stílusoktól 
független, sajátos tér- 

és tömegképzést, a népi építészet formaelemeinek alapján álló 
architektúrát, az új építőanyagok (kerámia, nyerstégla, ková-
csoltvas) használatát. Oromzatos kupoláinak míves bádogdí-
szei, csipkézett, balluszteres erkélyei, homlokzati tulipános 
városcímer-díszei, udvarának téglaszalag-díszes megoldása, 
áttört, pártás kőfaragványai a korábbi századforduló magyar 
építészetének jelentős alkotásává tették. 

Egyelőre nehéz megbecsülni, összesen mennyibe fog ke-
rülni az át-, illetve visszaalakítás, mivel napról napra többet 
tudnak meg a falak és tartószerkezetek állapotáról. A csak-
nem ötezer négyzetméteres épületben a munkák tavaly má-
jusban kezdődtek, az építész szakemberek, restaurátorok fél 
évig kutatták, hogy hol álltak eredetileg a falak, milyen volt 
a szobák, helyiségek kialakítása, az épület díszítése. Azzal már 
korábban számoltak, hogy az eredeti konstrukcióhoz hozzá-
épített elemek eltávolítása sokba kerül, de az például csak ké-
sőbb derült ki, hogy a korszerűsítéshez teljes egészében el kell 
bontani a tetőzetet. Ha a kiadások pontos összegét még nem 
is, a megtérülés idejét már kiszámították: tíz–tizenkét év kell 
hozzá. Ennek feltétele, hogy a vízilabdabázisra és nemzetkö-
zi sportrendezvényekre épülő sportturizmus mellett a kon-
ferencia- és tréningszervezés, valamint a vadásztatás kellő 
vendégforgalmat vonzzon. 

A szállodában törökfürdő, edzőterem, fallabdapálya, lég-
puskalőtér is lesz, a színházterem pedig eredeti funkciójá-
nak megőrzése mellett konferenciák és kiállítások helyszíne 
lehet. Vonzerőt nyújthat még a termálvíz, ami nem csupán 
a turizmust szolgálhatja, hanem az üzemeltetés költségeit is 
csökkentheti. 

Szirbik Imre polgármester szerint a hotel kávéháza és an-
nak kiülő terasza remek hangulatot varázsolhat a város köz-
pontjába.  

A rekonstrukcióra a szentesi önkormányzat közös projekt-
céget hozott létre egy magántulajdonban lévő ingatlanfejlesz-
tő társasággal. Az önkormányzat apportja az épület maga, 
a beruházó pedig független értékbecslés alapján nyújt részint 
saját forrásból, részint hitelből az apporttal arányos mérté-
kű tőkét a vállalkozáshoz. Az átadáskor az önkormányzat 
és az ingatlanfejlesztő cég a piaci viszonyokat figyelembe vé-
ve dönt arról, hogy a projekttársaság üzemelteti-e a szállodát, 
vagy pedig bérbe adja.  A. G., H. A.

Immár sorszámozott kiadásai is vannak a másfél évtizedes kutatómunka 
eredményeként megszületett Vas megye kastélyai és kúriái című köteteknek, 
amelyek az értékmegőrzés elhivatott sárvári krónikásának, Katafai-Németh 
József munkái. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb kultúrtörténeti mun-
káját alkotta meg nagyjából tizenöt évnyi kutatással a Sárváron élő nyugal-
mazott iskolaigazgató. Az első, 2003-ban megjelent kötetben 81 vasi település 
113 kastélya és kúriája, a második, 2005-ben megjelent kötetben  46 település 
77 kastélya és kúriája, valamint néhány középülete szerepel az azoknak helyet 
adó települések történetével, a családfákkal, címerekkel együtt. A szerző azt 
tervezi, hogy a következő kötetben a megye fontosabb középületeit, épületeit 
mutatja be. Az érintett települések önkormányzatainak döntő többsége tagja 
a TÖOSZ-nak. A két kötetet a sárvári önkormányzat adta ki, pontosabban a 
második kötetbe besegített a Vas megyei önkormányzat is. 

Kép és szöveg: Lendvai Emil 
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har
cok Több polgármester is meghívott résztvevője 

volt egy tudományos konferenciának, amelyet 
a Párbeszéd a vidékért Egyesület és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Stratégiai Ta-
nulmányok Programbizottsága szervezett. 

A házigazda Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Társadalom-
kutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke volt. Az elő-
adók – Kovács Katalin, G. Fekete Éva, Hamar Anna, Vára-
di Monika Mária és Virág Tünde, valamennyien az MTA 
Regionális Kutatási Központjának munkatársai, továbbá 
Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára – elsősorban az aprófal-
vakban végzett kutatások tapasztalatairól számoltak be, de 
– ahogyan erre a moderátor Csatári Bálint, az MTA RKK 
Alföldi Intézetének igazgatója, a rendező egyesület alelnöke 
összefoglalójában utalt, az aprófalvakban észlelt romlás a na-
gyobb településekre is kiterjed, hatása országos, ezért a get-
tósodás mérséklése legfőbb közérdekünk.

pedig erősödik. A gazdasági akti-
vitás csökken, olykor a nullához 
közelít. Egész generációk nőnek fel 
iskolázatlanul és munkátlanul.

Ahogyan azt a konferencia mo-
derátora összefoglalta: a tanácsko-
zás előadói és résztvevői felhívták 
a figyelmet arra, hogy
 a magyarországi falvak, s kü-
lönösen az aprófalvas vidékek ve-
szélyben vannak, további pusz-
tulásuk, szélsőséges társadalmi 
polarizációjuk folytatódhat, s ez 
a körülmény gátolhatja az ország 
jelentős tájainak a jövő számá-
ra fenntartható értékekként való 
hasznosulását;. 
 a jelenlegi települési és térségi, 
agrár- és vidékfejlesztési támoga-
tási és pályázati rendszerek nem 
alkalmasak sem e területek tartós 
felzárkóztatására, sem a regionális 
tekintetben is igen differenciált vi-
dék-problémák megoldására;

A kilencvenes évek elejétől drasz-
tikusan csökkenő foglalkoztatott-
ság folytán némely falvakba sze-
gény, kvalifikálatlan, többségében 
cigány népesség költözött. Ezeken 
a településeken szinte a lakosság 
egésze a munkaerőpiactól távol, 
a mobilitás lehetőségétől elzárva, 
az iskoláztatásból kirekesztve él, 
s olyan szociális, etnikai és térbeli 
hátrányok sújtják, amelyek ellehe-
tetlenítenek bármilyen kitörést.

A gettósodó aprófalvakhoz kö-
zeli, a körzetesítésből korábban 
profitáló népesebb települések 
e folyamatnak egyre inkább szen-
vedő alanyai. Virág Tünde megfo-
galmazása szerint Magyarország 
eddigi történetének teljesen új for-
mája a gettósodó térség. 

Ezeken a területeken nem fogy 
a lakosság, hanem gyarapodik. 
És fiatalodik, mert egyre több 
a gyerek. Az etnikai koncentráció 

 a magyar vidék felzárkózta-
tó fejlesztése integrált szemléletet, 
gondos és finom módszereket igé-
nyel, a nemzeti és az európai terve-
zési és fejlesztési lehetőségek a je-
lenleginél sokkal ésszerűbb és ha-
tékonyabb összehangolásával.

A közeljövőt illetően a döntés-
hozóknak ajánlotta, hogy a támo-
gatási és pályázati rendszerekben 
a vidéki térségek és települések 
preferenciáit ne csökkentsék, se 
arányaiban, se a területi lefedett-
ségükben; hogy a vidék elérhető-
ségét, közlekedési feltártságát to-
vább javítsák, tegyék alkalmassá 
az új urbánus igények befogadá-
sára és kielégítésére is. 

Ajánlotta továbbá a vidéki terü-
letek eltartó képességének javítá-
sának első feltételeként a földkér-
dés sürgős megoldását, ezen be-
lül a sajátos, lokális elképzelések 
támogatását, különös tekintettel 
a közhasznot hajtó, tájfenntartó 
agrárkörnyezet-védelmi lehető-
ségekre. 

Szorgalmazta, hogy a vidéki fa-
lusi iskolahálózat jövőjét a másik 
olyan kulcskérdésnek tekintsék, 
amelyet lokális közösségekre, egy-
szersmind az egész magyar társa-
dalom szolidaritására építve lehet 
érdemben megoldani. 

Rendkívüli fontosságot tulaj-
donított annak, hogy az arra ille-
tékesek sürgősen lássanak hozzá 
az aprófalvak és térségeik gettóso-
dásának a mérsékléséhez. Kiemel-
te, hogy a  háromszáz súlyos vál-
sággal küszködő vidéki település 
között már nemcsak aprófalvak, 
hanem nagyközségek és kisváro-
sok is vannak. 

Olyan politikát tartott szüksé-
gesnek, amely felvállalja a konf-
liktusokat és szinergiát is nyújt-
va vidéki célprogramok sokaságát 
indítja el a szegregáció mérsék-
lésére. 

Elengedhetetlennek vélelmezte, 
hogy az önkormányzati működés 
és működtetés reformját ne halasz-
szák tovább, s hozzá tette, hogy 
ennek a reformnak a lokális vidéki 
közösségek megújulását, újjászer-
veződését is szolgálnia kellene. 

A. G.

GETTÓSODÓ
TÉRSÉGEK
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Az emlékmű Álmos vezér anyjá-
nak, Emesének az álmát testesíti 
meg. Az állat által álomban tör-
ténő megtermékenyítés a belső-
ázsiai és szibériai törzsek monda-
világának szokásos aktusa. Eme-
se – Anonymusnak A magyarok 
cselekedetei című, a XIII. század 
elején kelt krónikája szerint – azt 
álmodta, hogy egy madár teszi 
terhessé, majd méhéből forrás fa-
kad, amelyből dicsőséges királyok 
származnak, akik azonban nem 
saját földjükön nemzzék utódjai-
kat. Az emlékmű egyetlen fából 
van kifaragva. Az Emesére szálló 
– kerecsensólyomra emlékeztető 
– madarat, alattuk Álmost és Ár-
pádot láttatja. Tíz falubeli – a pol-
gármester, három mesterember 
hat cigány segédletével – hét na-
pon át ingyen dolgozott a felállí-
tásán. Tavaly, az illetékes minisz-
térium által „az Árpád Fejedelem 
Emlékév megtartását” figyelmen 
kívül hagyó esztendő nyarán, a ti-
zenkettedik Bodrogközi Napokon 

mét a helyi focipálya mellett a sá-
rospataki fafaragó felfedezte, s a le-
endő turulos emlékműt meglátta 
benne. Az árpádsávok értelmezé-
sére pedig az első megválasztása-
kor is vállalkozott volna, csakhogy 
akkor még erre nem lehetett oka. 

A pácini turulos emlékmű a há-
rom éve jogellenesen felállított bu-
daitól a jogszerűsége mellett fő-
képpen abban különbözik, hogy 
nem a második világháború helyi 
áldozataira, hanem Árpád nem-
zetségére emlékeztet, az árpád-
sávos zászló azonban újabb idők 
sajátja a Bodrogközben is.

Akárcsak a polgármester ár-
pádsávos sálja, amelyet legutóbb 
a meleg bekecs által takart, két-
hónapos magyargárdista egyen-
ruhájához, a tavaly december 21-
ei hideg éjszakán, a határsorompó 
végleges eltávolításakor viselt.

Az éhségsztrájkkal kiharcolt ha-
tárátkelő címmel a Népszabadság 
2007. december 27-ei számában 
megjelent írás Barati Attilát egy-
fajta hősként mutatja be (aki nél-
kül a pácini átkelőhely 1995-ben 
nem nyílt volna meg, s az eltelt 
tizenkét év alatt nem jött volna 
létre testvértelepülési kapcsolat 
a Bodrogköz határral elvágott fal-
vainak önkormányzatai között), 
de a riporter nem említi, amiről 
tudnia kellett, hogy tudniillik Pá-
cin polgármestere a Magyar Gár-
da tagja lett. 

avatták. Az árpádsávos lobogót 
egy pácini születésű zászlókészítő 
vállalkozó ajándékozta hozzá.

A lobogó helyénvalóságát Barati 
Attila szerintem már akkor képes 
lett volna indokolni, amikor a vi-
har által kidöntött őskőrisfa tete-

Van egy polgármester, aki tagja a Magyar Gárdának. És attól tar-
tok, hogy az első: ragadós lehet a példája. Köllner Ferenc, a TÖOSZ 
első főtitkára megfordulna a sírjában, ha minderről tudomást sze-
rezhetne. Barati Attila ugyanis az ő tanítványa volt, s a szövetség 
alakulásakor a titkári feladatokat látta el, fizetés nélküli szabad-

ságolása idején választották meg szülőfalujában a település első emberének. Azóta 
is betölti Pácinban ezt a tisztséget, amelyet kétszer függetlenként, háromszor a MI-
ÉP jelöltjeként (ez is kuriózum) nyert el, s a TÖOSZ küldöttgyűlésében mindmáig 
a bodrogközi kistérség tagönkormányzatait képviseli. Úgy hozta a sors, hogy azon 
a napon, amelyiken meglátogattam, Pesten a honfoglaló magyar vezérek lovas szob-
rai előtt árpádsávos zászlókat lengetett egy meglehetősen népes társaság, a fővá-
ros háborús rettenetét meghosszabbító, az ostromgyűrűből kitörő német fasiszták 
és magyar nyilasok bátorságára emlékeztető rendezvényen. Barati Attila erről nem 
tudott, és büszkén mutatta meg nekem a honfoglaló magyaroknak a rájuk támadó 
német sereg elleni 907-es, győzedelmes pozsonyi csatája, és Árpád fejedelem halála 
1100. évfordulójára emelt emlékművet, amelyen árpádsávos zászló lobogott. 

Az emlékműavatáson négy gitáros – egy rimaszombati cigány fiú, egy nagykövesdi lány 
és két székelyföldi fiatal – együtt énekelte a Himnuszt.

BODROGKÖZI 
áRPáDSáVOK
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Odaát azonban egy nagykövesdi 
vesebeteg kisfiú miatt honvédségi 
lánctalpas tolólappal sikerült utat 
törni, s így Bodrogszerdahelyről 
kenyér is érkezhetett. Nekem te-
lefonált testvértelepülésünk pol-
gármestere, ha érte tudunk men-
ni, háromszáz kenyeret mi is kap-
hatunk. A rendkívüli helyzetben 
helyi védelmi parancsnokként 
kerestem és találtam nem részeg 
önkénteseket, akikkel, zsákokkal 

Az Európa úton
Sem a sálról, sem az egyenruháról 
nem esett szó közöttünk, miköz-
ben az 1991-ben, az Európa Par-
lament képviseletében ünnepélye-
sen határsértő Habsburg Ottó ál-
tal felavatott, Pácint és a határon 
túli Nagykövesdet összekötő Eu-
rópa úton haladtunk (ebédelni au-
tóztunk egy szlovákiai étterembe). 
Ez az út az, amelyen a pácini pol-
gármester annak idején különfé-
le módon és eszközökkel (illegális 
határátlépéssel, petíciókkal, éh-
ségsztrájkkal, a nagykövesdi pol-
gármester túlparti terített asztalá-
hoz hatvan kilométeres kerülővel 
fuvarozott ebéddel) másfél évtize-
de kierőszakolta az ideiglenes ha-
tárnyitást, majd, hogy az út hídja 
hivatalos átkelőhely legyen. Barati 
Attilát azonban ez az út most egy 
viszonylag frissebb, 1999. februári 
határsértésre emlékeztette. 

Tomboló tél volt, mesélte. Mí-
nusz húsz–huszonöt fok, orkán-
szerű széllel. A szomszédos Kar-
csából próbáltunk kenyérhez jut-
ni, de az általam felkért vállalko-
zók a hótorlaszokat áttörni egy-
máshoz kapcsolt traktorjaikkal se 
voltak képesek. A hóvihar miatt 
Pácint, és a többi bodrogközi te-
lepülést helikopterrel se lehetett 
megközelíteni. Az itteni határát-
kelőhely zárva volt, mert a vámo-
sok egyik oldalról se tudták elérni. 

a kezünkben este hatkor léptük át 
a határt. Tizenhárman voltunk. 
Szemben a viharral három órát 
tartott az alig két kilométeres út. 
Este kilenckor borral, harapniva-
lóval fogadtak bennünket, ittunk, 
ettünk, s tíz körül, mindkét ke-
zünkben kenyeres zsákokkal in-
dultunk vissza Pácinba, ahová az 
erősebbek éjjel egy körül, a gyen-
gébbek, akikért vissza kellett for-
dulni, két óra körül érkeztek meg. 
A kenyereket a boltokba arányo-
san szétosztottuk, de tizenhárom 
kenyeret mi, a határsértők vittünk 
haza. 

Az eurorégiós díjazott
A bodrogközi magyaroknak volt 
szerepük abban, hogy korábbi ke-
leti blokk állampolgárainak ha-
tár menti együttműködését első-
ként ezen a tájon foglalták keret-
be. A másfél évtizede Debrecenben 
megalakult Kárpátok Eurorégió 
kassai koordinációs testületének 
(amely elsősorban helyi közösségi 
kezdeményezéseket támogat) vél-
hetően jó oka volt tízezer dollárral 
díjazni 1999-ben a magyarországi 
települési önkormányzatok közül 
éppen a pácinit. A Kárpátok Euro-
régió legjobb önkormányzati inno-

A schengeni határnyitás. A két országot elválasztó sorompót az árpádsávos sálat viselő 
Barati Attila negyedmagával véglegesen távolította el.

Az 1993. augusztus 20-ai ideiglenes határnyitás. A két országot elválasztó határon a fehéröltönyös Barati At-
tila virággal köszönti a Pácinba érkező nagykövesdi kisfiút. 
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vatív gyakorlatainak elismerésére 
és népszerűsítésére szolgáló díjat az 
indoklás szerint Pácin önkormány-
zata azért kapta meg, mert megtör-
ve elszigeteltségét, a szomszédos 
közösségekkel, főként a szlovákiai 
Nagykövesd lakóival való együtt-
működés révén kivívta egy új ha-
tárátkelőhely megnyitását, bizo-
nyítván, hogy kistelepülések egye-
sített erejének nemzetközi szinten 
is lehetnek eredményei. 

A tározó töltésén
Pácin igaza volt a címe a 2005. 
novemberi lapszámunkban kö-
zölt írásnak, amelyben valósá-
gos csodának minősítettük, hogy 
a parlament környezetvédelmi 
bizottságának valamennyi tag-
ja a Vásárhelyi-tervvel összefüg-
gő infrastrukturális beruházások 
ügyében egyöntetűen szavazott. 
A meghívott bodrogközi polgár-
mesterek egyike Barati Attila volt, 
s a meghívottak igaza mellett de-
monstrált jelenlétével a TÖOSZ 
főtitkára is, de ezzel együtt csoda-
számba ment, hogy a terv üteme-

víz, a csatornázatlan falvak lakói 
drágállják majd a beruházást, ha 
pedig jön a nagy árvíz, az irdat-
lan vízmennyiséget befogadó táro-
zók tövében élők nem fogják tole-
rálni, hogy feltör a belvíz és elönti 
őket a szar.”

Egy esztendővel később Barati 
Atilla a Pácinért Emlékérem el-
nevezésű kitüntetéssel lepte meg 
a környezetvédelmi minisztert, 
aki őt korábban zsarolónak ti-
tulálta majd perrel fenyegette. 
Ez az után történt, hogy az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Tanács döntött a 2006. évi de-
centralizált Terület- és Régiófej-
lesztési Célelőirányzat (TRFC) 
Vásárhelyi Terv Továbbfejleszté-
se szakmai program támogatására 
benyújtott pályázatokról, s ennek 
alapján Cigánd, Pácin és Tisza-
karád települések 3 milliárd 550 
millió 184 ezer forint szennyvíz-
közmű-beruházási támogatásban 
részesültek. Ez az összeg lehetővé 
tette, hogy lakossági teherviselés 
nélkül, 100 százalékos állami tá-
mogatással épüljön ki a rendszer, 

zett és maradéktalan végrehajtá-
sát az ülés résztvevői pártfüggetle-
nül tartották szükségesnek. Talán 
ennek a döntésnek, talán Barati 
Attila éhségsztrájkjának, talán a 
Tiszavölgyi tározókhoz tartozó 
települések demonstráló polgár-
mestereinek is volt szerepe abban, 
hogy utóbb lényegében az ÖNkor-
mányzatban közölt megoldásaján-
lat bekövetkezett. „A maradvány-
milliárdokat – írtuk volt – fordít-
suk csatornaépítésre, s a víztáro-
zók létesítését ütemezzük későbbre. 
Ez nem nagy kockázat, ha száz-
évenként valóban csak egyszer-két-
szer lesz igazán szükség rájuk. Ha 
nincsenek készen a tározók a ritka 
nagy árvíz idején, az katasztrófa, 
s kétségkívül enyhe vigasz, hogy 
csatornázottak a településeink. Ha 
nincsenek készen a tározók és nem 
jön az ár (ez a valószínűbb), örül-
hetünk, hogy hasznosabban költöt-
tük el a pénzünket, mert csatorná-
zottak a településeink. Ha minden 
tározónk elkészül, de nem csator-
názottak a településeink, az a rosz-
szabb. Mert ha nem jön a nagy ár-
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A határsáv taván
A víztározó – a belvízelvezetés 
megvalósításával egyetemben – 
segíthet itt a természettel együtt-
működő gazdálkodást kialakí-
tani. Ez egy jó tíz éve elkezdett 
program, amely mára a megvaló-
sítás előtti fázisába jutott. 

Barati Attilának egy, a Vásár-
helyi-terv továbbfejlesztését cél-
zó tanulmányúton tavaly tavasz-
szal Nagy-Britannia legnagyobb 
védett vizes élőhelyén volt alkal-
ma látni, hogy az ott élők miként 
állították meg a természetpusztí-
tást, s indították el a rehabilitációt. 
Ez a Broads-vidék, ahol korábban 
a leglátványosabban megmutatko-
zott az intenzívvé váló mezőgaz-
dálkodás minden káros következ-
ménye. A gazdák a nedves terüle-
teket lecsapolták és felszántották, 
megváltoztatván a táj képét. De 
ma itt húzódik Európa egyik leg-
népszerűbb vízi útja, amely évente 
kétmillió látogatót vonz. Az itt si-
kerrel alkalmazott tájhelyreállító 
program alapján fejlesztették ki 
Angliában a Környezetileg Érzé-

míg a ricsei és nagyrozvágyi lako-
soknak 5 éven keresztül portán-
ként havi 1500 forint közműfej-
lesztési hozzájárulást kell fizetni-
ük ugyanezért, amit önkormány-
zataik egy tíz százaléknyi önrész 
vállalását feltételező pályázaton 
nyertek meg.

Mindezt a pácini polgármester 
a már elkészült árapasztó táro-
zó bicikliutas töltésén mondta el 
nekem. Hozzá tette, hogy a zsilip 
idén augusztusban várható átadá-
sáig, a második Nemzeti Fejlesz-
tési Terv részeként, a Tisza-térség 
integrált területfejlesztési, vidék-
fejlesztési és környezetgazdálko-
dási programja keretében további 
700 millió forint jut Pácin község 
teljes belterületének csapadékvíz-
elvezetésére is. Meg hogy emellett 
ebben az évben újabb, 1,5 milli-
árd forintos beruházási költséggel, 
a kanyarokat átvágó vonalvezetés-
sel és a tiszakarádi főcsatornán 
átívelő közúti híd megépítésével 
elkészül végre a Pácint és Cigán-
dot összekötő, nyolc méternél szé-
lesebb útszakasz.

keny Területek (Environmentaly 
Sensitive Area: ESA) rendszerét. 

A Broads-vidéken szerzett ta-
pasztalatairól Pácin polgármeste-
re a helyi horgászegyesület lapjá-
nak idei februári számában rész-
letesen tájékoztatta az olvasókat. 
És a horgászújság mellékleteként 
jelentetett meg egy terjedelmesebb 
– vízjogi engedélyezési terv alap-
ján készített – tanulmányt, amely 
a Bodrogközben a víz visszatartá-
sára épülő vízgazdálkodási rend-
szer kialakítására irányul. 

A Broads-vidék az itt sikerrel alkalmazott tájhelyreállító program 
következtében jelenleg évente kétmillió látogatót vonz.
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Cikkében megemlítette, hogy 
a grandiózus tervet egy ma-
gyar–szlovák projekt keretében 
szeretnék megvalósítani. Ami-
re a brüsszeli jóváhagyásra váró 
Európai Területi Együttműködés 
(ETE) programjában szerepelte-
tett, 2013-ig elnyerhető mintegy 
200 millió eurónyi pályázati pénz 
kínál esélyt.

Pácinnak van egy térképen nem 
látható – a határsáv által eltakart – 
tava. Alig száz–száztíz méter szé-
les, de csaknem négy kilométer 
a hossza. Mintegy 40 hektárnyi 
vízfelületével a hazai tavak sorá-

ban a tizenötödik. Négyszer ak-
kora, mint a Hámori-tó. 

Leginkább a belvíz tárolására 
szolgál, élővilága gazdag, horgász-
nak belőle és strandolnak benne, 
üdülnek a partján. Legfőbb víz-
pótlója az áradó Bodrog, noha 
attól egy holtág választja el, ami 
azonban szlovák oldalról feltölt-
hető. Kaphat vizet legújabban 
az új tározó révén a Tiszából is, 
de mindennek előfeltétele, hogy 
a környező települések képesek 
legyenek tűrni a magas tározási 
szintet. 

A pácini Karcsa-tó rehabilitá-
ciójához elsősorban a főcsatorna 
vízszállító képességét kell kot-
rással javítani, ami azért nehéz, 
mert a medre természetvédelmi-
leg értékes növényzettel van tele. 
Ez a kolokán, amiért Barati Atti-
lát irigyelték Angliában, ahol je-
lenleg e növény termesztésével kí-
sérleteznek. A vízben búvárként 
viselkedő – télen víz alá süllye-
dő, a vegetációs időben a felszí-
nen lebegő – kolokán küllemre 
leginkább aloéra emlékeztet (in-
nen a tudományos neve: stratiotes 

Amit Barati Atillától irigyeltek Angliában: az akváriumokba 
és kerti tavakba szálanként vásárolt kolokán.

A pácini Karcsa-tó, amely a szlovák oldalon Nagykövestől Őrös községig húzódik, de a ha-
társáv takarása miatt térképen nem látható. 
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aloides), igen ritka növény, de ahol 
előfordul, ott tömeges. Akváriu-
mokba, kerti tavakba vásárolják, 
szála Magyarországon 350–600 
forint. E növény védelme érdeké-
ben a csatorna kotrását a meder 
közepén a szlovák partról lehet 
csak elvégezni. 

A főcsatornából így kiemelendő 
2000 köbméternyi, továbbá a Kar-
csa-tóból hidraulikus működte-
tésű kotróhajóval kiemelendő 
18 ezer köbméternyi iszap szán-
tóföldi elhelyezése és beforgatása 
növeli majd a talaj tápanyagtartal-
mát, s javítja a vízháztartását. Egy 
földáttöltés elbontásával és egy 
szakaszoló zsilip építésével kielé-
gíthető az a szlovákiai igény, hogy 
a pácini híd alatti patak duzzasz-
tott legyen akkor is, ha tóban sok 
és a főcsatornában kevés a víz.

Mindennek beruházási költsé-
ge a magyar oldalon mintegy fél-
milliárd, a szlovák oldalon két-
milliárd forint. A megállapodás 
szerint a közös pályázatot azonnal 
benyújtják, mihelyst lehet.

Oktatási esélyelemzés
Egy, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség honlapján szerepeltetett 
pályázat célja a magyar közokta-
tásban az esélyegyenlőség érvé-
nyesülését segíteni és megerősí-
teni az iskolarendszer esélyterem-
tő szerepét a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók körében. 
A kiírás szerint azok a fenntar-
tók, amelyek intézkedési tervük-
ben helyzetelemzés alapján körvo-
nalazzák a problémákat, e konst-
rukció keretében támogatást kap-
hatnak az esélyegyenlőségi tervük 
megvalósításához. Ennek a köz-

oktatási esélyegyenlőségi hely-
zetelemzésnek pácini elkészítését 
támogatta, s az elemzést vélemé-
nyezte, majd elfogadta az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium 
szakértője.

Az elemzés szerint az önkor-
mányzat elmaradott, jelentős ará-
nyú munkanélküliséggel sújtott 
településen működik, s évek óta 
jelentős forráshiánnyal küszködik. 
Jelen helyzetét súlyosbítja, hogy 
a napokban indult felszámolási 
eljárás a félszáz helyi lakost fog-
lalkoztató varroda ellen. Így ma 
az aktív korú lakosság negyede 
munkanélküli. A helyzeten – ami 
a lakosság egyharmadát kitevő ci-
gány népesség csaknem egészét 
sújtja – a helyi önkormányzat a ci-
gány kisebbségi önkormányzat-
tal együttműködve, közhasznú 
és közcélú munkák szervezésével 
próbál enyhíteni. Rendkívül fon-
tos feladatának tartja a település 
elmaradottságának felszámolását, 
a korszerűtlen intézmények fejlesz-
tését. Az általános iskola és óvoda 
felújításának, bővítésének tervei 
még az előző uniós ciklusban elké-
szültek, de a kiírás szabályai miatt 
csak az egyik intézményre lehetett 
pályázatot benyújtani. Az önkor-
mányzat az óvoda mellett döntött, 
pályázata megfelelt a követelmé-
nyeknek, de előbb tartaléklistára 
került, majd forráshiány miatt tá-
mogatásban nem részesült.

Márpedig az elmaradottság 
kulcsfontosságú momentuma, 
hogy a település lakossága fogy, 
miközben fiatalodik. Ez úgy kö-
vetkezhetett be, hogy bizonyos 
személyek és csoportok a viszony-
lag olcsón megvásárolható telkek-

re állami támogatást igénybe vé-
ve lakásokat építettek, amelyeket 
máshonnan érkező sokgyerekes 
cigány családoknak adtak bérbe. 

Így az egyébként is zsúfolt, hat-
vankét gyereket befogadó, ötven 
férőhelyes óvodában (amelyből 
hiányzik a tornaszoba, a logopé-
diai foglalkoztató, a vezetői iro-
da, az elkülönítő, kicsi a konyha, 
szűk az öltöző, cserére szorul a bú-
torzat, nincs textiltároló szekrény 
meg számítógép, az udvari játékok 
elavultak, balesetveszélyesek) ha-
marosan férőhelyhiány is várható. 
Az általános iskolai tanulók szá-
ma jobban gyarapodik, de még 
jobban a hátrányos helyzetű tanu-
lóké, s különösen a halmozottan 
hátrányos helyzetűeké (az előbbi-
ek száma 169, s közülük 134 tarto-
zik az utóbbiak, s 93 a legutóbbiak 
közé). Ezek lányok és fiúk főként 
cigányok, akik a kevés idejű óvo-
dába járás következményeként 
az alsó tagozatban külön foglal-
kozást igényelnek ahhoz, hogy is-
kolaérettek legyenek. Erre szolgál 
az iskolaotthonos foglalkoztatá-
si rendszer, amelyet utóbb a har-
madik osztályra is kiterjesztettek, 
s a jövőben – fejlesztő pedagógu-
sok közreműködésével – növelik 
a felzárkóztató program időkere-
tét. Az épület bővítésre szorul.

Az elemzést a helyi önkor-
mányzat a minőségi oktatás fel-
tételeinek megteremtése érdeké-
ben az óvoda- és iskola-felújítás 
megvalósíthatósági tanulmányá-
val egészítette ki. Ebben egyebek 
között megjelölte, hogy a projekt 
miképpen illeszkedik az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv ope-
ratív programjaihoz. 

Az óvoda makettje: ilyen lesz felújítás és bővítés után Az iskola makettje: ilyen lesz felújítás és bővítés után



Ö N k o r m á n y z a t �0
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Az idei költségvetés
Három meghatározó tényezője 
van az 1539 lelkes Pácin idei költ-
ségvetésének.

A normatív támogatások stag-
nálnak, néhol csökkennek, összes-
ségében reálértéken a tavalyinál 
kevesebb pénz származik belőlük. 
A működéshez szükséges összeg 
a forráshiányt és a hitelállományt 
növeli. Növekedhet azonban a pá-
lyázati úton elnyerhető fejlesztési 
források összege.

Az idei költségvetés legfőbb 
célja megőrizni az önkormány-
zat működőképességét, és az el-
nyerhető pályázati források révén 
jelentős mértékben fejleszteni a te-
lepülés infrastruktúráját. A máso-
dik cél elérése esetén csökkennek 
a működési kiadások is. Alapvető 
követelmény, hogy minden beru-
házás tartalmi fejlesztést eredmé-
nyezzen. 

A sokféle beruházás közül 
az említettek mellett felújítanak 
belterületi utakat, járdákat, bőví-
tik a ravatalozót, s hozzálátnak – 
konzorciumi megállapodás alap-
ján – Karos község önkormány-
zatával, a karcsai református egy-
házzal és a megyei múzeum igaz-
gatóságával együtt a Bodrogköz 
öröksége – Karos–Karcsa–Pácin 
mikrotérség turisztikai célú fej-
lesztése elnevezésű projekt meg-
valósításához. Ebben benne van 
a honfoglaló magyarság közpon-
ti szálláshelyén, Karoson egy ré-
gészeti emlékpark kialakítása, 
Karcsán az Árpád-kori templom 
és környezetének rendbehozatala, 
Pácinban pedig a Mágóchy-vár-
kastély fűtéskorszerűsítése, térsé-
gi turisztikai központtá alakítása, 
az épületben egy kávézó létreho-
zása, a kastély parkjának revita-
lizációja, sétányainak szépítése, 
parkbeli színpadjának felújítása, 
befedése. A projekt vitathatatla-
nul tartalmi fejlesztésre irányul. 
Méghozzá nem csupán három te-
lepülés idegenforgalmi verseny-
képessége, hanem a Bodrogköz 
mellett az egész zempléni turisz-
tikai régió kínálatának növelését 
célozza. Erre hivatkozva nyilvá-
nította ki a konzorciummal való 

A kiadványban kicsiny fény-
képek illusztrálnak tavalyi fontos 
települési eseményeket. Amilyen 
például Pácinban volt a tizenket-
tedik bodrogközi napok rendez-
vénysorozata. 

Ezt – akár a korábbiakat – 
a Mágóchy-várkastély környékén 
tartották, amiként itt tartják idén 
a tizenharmadikat is.

chachipe a kastélyban 
Nem túlzás azt állítani, hogy Ba-
rati Attila valósággal ráharapott 
a TÖOSZ által felajánlott fotó-
kiállítás megrendezésének lehe-
tőségére. Miután megjegyeztem, 
hogy a tárlat neve roma nyelven 
csácsipe, ami igazságot, valóságot, 
s újabban jogot is jelent, boldog-
nak mondta magát, amiért az idei 
bodrogközi napokat ez a bemuta-
tó különösen fontossá teheti. 

És nem sokkal később a TÖOSZ 
titkárságára megérkezett a leve-
le. 

Megírta, hogy a helyi cigány 
önkormányzat elnökével is egyez-
tetve a pácini képviselő-testület 
az idén tizenharmadik alkalom-
mal megrendezendő Bodrogközi 
Napok elnevezésű kistérségi fesz-
tiválon a Roma Integráció Évti-
zede Program keretében öröm-
mel adna helyet Chachipe-fotó-
kiállítás számára, s hogy a sajtó-
tájékoztatóval, kulturális műsor-
ral, svédasztalos állófogadással 
egybekötött tárlatot 2008. július 
4-én (pénteken) délelőtt 11 órai 
kezdettel tervezik ünnepélyesen 
megnyitni a Mágóchy-várkastély 
épületében.  

Kétféle cigányok
Rossz kifejezés, hogy Barati Attila 
mentegette magát előttem, ő csu-
pán szükségesnek tartotta tudatni 
velem: avatása óta egyetlen gárdis-
ta rendezvényen se vett részt, no-
ha hívták, s bár maga az elnök un-
szolta, nem lépett be a Jobbikba.

Pácin polgármestere nem a ci-
gánybűnözés ellenfeleként, hanem 
a bűnöző cigányok elriasztása, 
a falujától való távoltartása érde-
kében lett tagja a Magyar Gárdá-
nak. Ez nagy különbség. 

együttműködési szándékát – idén 
februárban kelt nyilatkozatában – 
a Tokaji Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elnökeként, a világörökség 
részének számon tartott Tokaj vá-
ros polgármestere. 

Sok minden más mellett lehe-
tőség nyílhat idén Pácinban az e-
Magyarországpont fejlesztésére, 
egy köztéri játszótér és a sportöl-
töző bővítésére.

Egy kalendárium
Egy idei kalendáriumban Magyar-
országról Barati Attila, a Bodrog-
közi Többcélú Kistérségi Társu-
lás elnökhelyetteseként köszön-
tötte a térség hazai és szlovákiai 
polgárait. A kiadvány a schengeni 
egyezmény kiterjesztésének térsé-
gi jelentőségét tükrözi, bemutat-
ván Bodrogköz és az Ung-vidék 
valamennyi polgármesterének fo-
tóját, ismertetvén az 54 település 
elérhetőségét, önkormányzati ve-
zetőinek nevét.

„Nincs többé a magyart a ma-
gyartól elválasztó fizikai korlát, 
mely évtizedeken át megbénította 
egy jobb sorsra érdemes kistérség 
társadalmi és gazdasági kapcso-
latainak kiteljesedését”, írja kö-
szöntőjében a pácini polgármes-
ter. „Mehetünk, amerre a sze-
münk lát”,  teszi hozzá, hogy az-
tán megkérdezhesse: „de vajon mit 
lát a szemünk az egykori határ két 
oldalán?” 

És amit lát, az bizony, sok öröm-
re nem ad okot. Barati Attila leír-
ja, hogy a lakosság életszínvonalá-
nak jelentős javítása nélkül, a napi 
megélhetésért folytatott küzde-
lemben még nem nyílhattak fel 
a lelki sorompók, a települések ön-
kormányzatainak többsége megy 
a saját feje után, s erre a normatíva 
hiánya kényszeríti őket. 

Nem vehető zokon, hogy Alsó- 
és Felső-Bodrogköz minden te-
lepülése élni akar. A bodrogközi 
„nagyszínházban”, ahol félszáznál 
több település van a színpadon, 
szerinte ezért az a legfontosabb, 
hogy mindenki érezze-tudja: egy 
közös színdarab részeseként nél-
küle a produkció nem bemutat-
ható.
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A nem helybéli tolvajoktól 
a Karcsa-tó strandját még képes 
volt megóvatni egy önkormány-
zati rendelettel. Ebben kétezer 
forintos belépési díjat szabatott 
ki, amelyet azonban a pácini la-
kosoknak – cigányoknak és nem 
cigányoknak – nem kell megfi-
zetni. 

Cigányok lakásmaff iájával 
szemben volt tehetetlen. Ez a bűn-
szövetkezet úgy működik, hogy 
valakik felveszik a cigányoknak 
szánt szociális lakásépítési támo-
gatást, a felvett összeg kisebb há-
nyadából olcsó telket vásárolnak 
(a pácini romák Kiskirálynak ne-
vezik az általuk nemigen kedvelt 
felhajtójukat), vityillót építtetnek 
rá, amit bérbe adnak egy valahon-
nan máshonnan kiutált-kiebrudalt 
sokgyerekes családnak. Pácinban 
hét vagy nyolc ilyen család gya-
rapította a lélekszámot az utóbbi 
esztendőben. Hiába van jogszabály 
arra, hogy a támogatásból épített 
lakást tilos bérbe adni, a dolog 
megtörtént, s amikor a beköltözés 
megakadályozásáról döntött a pá-
cini képviselő-testület, a miniszté-
riumi roma jogvédő (az igazság-
ügyi tárca Roma Antidiszkrimi-
nációs Ügyfélszolgálati Hálózata 
által megbízott ügyvéd) perrel fe-
nyegette meg. Barati Attilla nagy-
dobra vert gárdatagsága az ilyen 
beköltözéseknek vetett véget.

Ez jó negyedévvel az előtt tör-
tént, hogy Dancs Mihályt, a me-
gyei cigány önkormányzat volt 
vezetőjét, az Országos Cigány 
Önkormányzat elnökhelyettesét 
szociális lakások építésével össze-
függő csalásért első fokon – nem 
jogerősen – három és fél éves letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélte a Sá-
toraljaújhelyi Városi Bíróság.

De mit szóltak Barati Attlila fe-
kete egyenruhájához, árpádsávos 
sáljához és gárdista megnyilvánu-
lásaihoz a helyi cigányok?

Kérdezd meg tőlük, mondta ne-
kem, és már tárcsázta is a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat 
elnökének telefonszámát. 

Ne hívd fel, állítottam le.
Szia Zolikám, nyújtott kezet 

az elnöknek, miután váratlanul 

bekopogtunk. Megpuszilta a fe-
leségét, aki nagy sietve pakolta el 
a szobában használt húsdarálót. 
Nem töltött paprika készül, ha-
nem húsos tészta, válaszolt a pol-
gármester kérdésére, aztán ki-
ment.

Góré Zoltán egyetlen szóval sem 
ellenezte Barati Attila gárdatagsá-
gát. Nem állítható, hogy örült ne-
ki, de elismerte, hogy ezzel a trük-
kel az itteni cigányok által is ellen-
zett létszámgyarapodást sikerült 
megállítani.

Barati Attila autóval vitt az új-
helyi vasútállomásra. A cigányok 
lakta utcában még megjegyezte, 
hogy a szennyvízcsatornát itt épí-
tették ki legelőbb.

Út közben tülkölt egy foci-
csapatnak. A srácok felismerték 
és integettek neki. Kiderült, hogy 
ő a sportkör elnöke, aki a szom-
széd községben bérli óránként 
háromezer forintért a műfüves 
pályát a kizárólag cigány ifiknek, 
mert a pácini pálya mély talaját 
használhatatlanná túrták a gilisz-
tára vadászó vakondokok. 

Az utazás
Olvasom a vonaton a polgármes-
ter leírt beszédét, amit önigazolá-
sul nekem adott.

A mondatokat, amelyeket el-
mondott gárdistává avatásakor 
a Hősök terén, és amelyeket meg-
ismételt a schengeni egyezmény 
kiterjesztésének bodrogközi ün-
nepnapján.

Bábkormányról beszélt, meg 
az általa pusztulásra ítélt ősi ma-
gyar falvakról.

Erre néhány órával korábban 
rákérdeztem. Megesküdött rá, 
hogy nem Tel-Avivra gondolt, 
amikor ezt írta és mondta, mert 
szerinte az eladósodott ország 
kormánya a nemzetközi tőke báb-
jaként cselekszik.

Elhessegetem magamtól Semp-
runnak annak idején a világot 
megrázó, azóta elhíresült állás-
pontját, amely szerint a fasisztát 
nem kell megérteni, hanem ki kell 
irtani. A pácini polgármester, akit 
érteni vélek, nem fasiszta. Ha-
nem egy nemzeti mítosz és egy-

fajta szociális elvárás foglya. Aki 
a jelenlegi végrehajtó hatalom őt 
nyilván lefasisztázó képviselői he-
lyett talán a nép felemelkedését 
ígérő nemzetvezetőt is szívesen 
támogatna. És nincsen egyedül. 
Azt mondta, hogy tucatnyi kör-
nyékbeli polgármester egyetértett 
vele, amikor a Magyar Gárda tag-
ja lett, s hogy követői is lesznek. 
Félek, igazat mondott. Az egyik 
bodrogközi faluban – nem írom 
le, hogy melyikben – a polgármes-
ter, akivel beszéltem, székházat is 
adna a gárdistáknak.

A Kabaré című film szárnyaló 
dalát hallom meg hirtelen, amit 
egy szőke, kékszemű, nyakken-
dős fiú énekel, de amely dal foko-
zatosan hátborzongató vendéglői 
kórussá lényegül.

Aztán egy újabb musical jut 
az eszembe.

Pontosabban az én táncos fiam, 
aki Szabó Magda Abigél című re-
gényének musicalváltozatában 
próbál mostanában, és bár azt se 
tudja tán, hogy negyedszázaddal 
az ő születése előtt elpusztított 
nagyanyját melyik koncentrációs 
táborban ölték meg, de elképzel-
vén a majdani előadást a nézőtér-
ről látó édesanyja érzéseit, a náci 
tiszt szerepét nem vállalta el. Fa-
sisztának látszani is rühell. 

Aczél Gábor

A reneszánsz Mágóchy-kastélyban kap helyet a Chachipe-tárlat
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– Milyen pályázatok segíthetnek felújítani vagy éppen 
megvalósítani művelődési házakat? 

– Az elmúlt három évben a Közkincs-pályázat 
révén a kistelepülések számára nyújtott 25 éves ki-
futású, kedvezményes hitelkonstrukció. Tizedik éve 
él az önkormányzatok közművelődési érdekeltség-
növelő pályázati támogatása, amely a helyben rá-
fordított összeggel arányosan nyújt támogatást esz-
közfejlesztésre, bútorzat-felújítására. Az Új Magyar-
ország fejlesztési programban a TIOP (Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program) és a TÁMOP 
(Társadalmi Megújulás Operatív Program) kere-
tében komplex közművelődés-fejlesztési források 
nyílnak meg. Megjelennek a támogatási lehetőségek 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban is, 
amelyek elsősorban a falvak művelődési házainak 
a felújításra adnak lehetőséget. 

– Tehát van pályázati lehetőség a művelődési há-
zak állagára, felszereltségének javítására és külön 
a programokra is?

– Igen, de csak együtt lesz jó tartalma az egésznek. 
Ezek a pályázatok éppen azért jók, mert komplexek, 
egymásra épülnek, és egymást kiegészítik. A Köz-
kincs-program keretében jelentős összeg fordítható 
a kistérségi rendezvények megvalósítására; az utób-
bi három évben a hét régió 217 pályázatára összesen 
450,5 millió forint támogatást ítéltek meg. A Fókusz-
program a nyolcezernél kevesebb lalosú, hátrányos 
helyzetű települések terveinek a megvalósulásához 
nyújt segítséget. Ebben a nagy rendszerben a napi 
problémákra is van megoldás, és lehetőséget kap 
mindenki arra, hogy megtervezze, végiggondolja, 
hogy saját településükön, kistérségükben milyen 
közösségi fejlesztésre van szükség. 

– Mennyi a pályázati pénzek átfutási ideje?

– A nemzeti fejlesztési programban megvalósuló 
pályázatoknak legalább két év, a Közkincs-pályá-
zatnál egy év a meghirdetés és a kifizetés közötti 
idő. A most meghirdetetteknél legkésőbb májusban 
eredményhirdetés lesz. Minden pályázati kiírás segí-
ti annak elgondolását, hogy milyen irányban fejlesz-
szenek a helyi önkormányzatok. Egyúttal feltételezi 
az elbíráló, hogy az adott tevékenység fenntartható 
lesz, a program két–három évig biztosan működik. 
Tehát, ha vesznek tíz számítógépet az internetszol-
gáltatáshoz, az nemcsak az adott évben, hanem egé-
szen az amortizációig szolgálni fogja a közösséget.

– Az önkormányzatok által eltervezett kulturális 
és idegenforgalmi eseményeket már előző évben rek-
lámozni kellene. Ezt azonban éppen a fent említett 
átfutási idő nem teszi lehetővé, illetve nehéz helyzetbe, 
lépéshátrányba hozza a nem tőkeerős települést.

– Valóban így van, a tárgyévi költségvetésben 
meghirdetett pályázatok az önkormányzatoknak 
nem teszik minden esetben lehetővé az előre ter-
vezést. De már vannak a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Szakmai Kollégiumánál olyan pá-
lyázatok, amelyeknél „keresztfélévvel” pályáztatják 
a nagyobb rendezvényeket. Így tudhatták már tavaly 
novemberben, hogy az idei fesztiválokra, nagy ren-
dezvényekre mennyi támogatást nyertek. 

– Hogyan oszlik meg 2013-ig az elnyerhető 36 mil-
liárd forint?

– Kétévenként hirdetik meg az összegeket; az első 
alkalommal a legtöbbet, azután mérséklődve. Az inf-
rastrukturális fejlesztéseket most kell elindítani, 
hiszen ezek megvalósulása hosszabb időt kívánhat. 
A mostani pályázatok között szerepel olyan is, amely 
egy-egy szakember egyéves bérére vonatkozik, hogy 
ki lehessen nyitni a közösségi tereket és ott tartalmas 
programokat szervezzenek, rendezzenek. 

– Ön milyen tanácsot adna egy működő és egy 
nem, vagy csak alig működő kistelepülési művelő-
dési háznak?

– Tanácsot adni kívülállóként a legnehezebb. Min-
denütt végig kell gondolni, mi az, ami még hiányzik, 
illetve azt, hogy miben értek el sikert, eredményt, 
hiszen az visz tovább, hogy büszkék lehetnek va-
lamire. Mindenképpen hasznos megkeresni a me-
gyei közművelődési feladatot ellátó szakembereket, 
akikkel együttműködve könnyebb megfogalmazni 
a fejlesztéseket. Ahol a lehetőségek szerények, ott is 
maguknak kell tudni elhatározni, milyen a vízió-
juk a saját településükről, és ehhez mit adhat hozzá 
a közösség. 

A KÖZ
TEREI

Elkészült az a közművelődési stratégia, amely az ország minden településén ösztönzött kul-
turális alapú fejlesztéssel kívánja elérni, hogy a régiók, illetve térségek közötti különbségek 
mérséklődjenek. A terv szerint 2013-ig 36 milliárd forint állami támogatás segít abban, hogy 
ez a cél elérhetővé váljon. Hogy ez az összeg milyen szervezeti keretek között, milyen megosz-
tásban, milyen pályázati formában kerülhet a közösségekhez, erről kérdezte Borbáth Erikát, 

a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatóját munkatársunk, Hajós Anna.
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Porcsalmán
A közösségi ház, ami ifjúsági ház-
ként is működik, bővítésre szorul-
na Porcsalmán, tudtuk meg Ka-
nyó Imre polgármestertől. Egy-
szerre körülbelül százötvenen fér-
nek el a termében. Az igény ennél 
jóval nagyobb. Ha az épületet szé-
lesítenék, akkor a tetőszerkezetet 
át kellene építeni, ami igen magas 
költséggel járna. Ennek megvaló-
sítására a polgármester nem na-
gyon látott pályázati lehetőséget, 
anélkül pedig kilátás sincs a meg-
oldásra. A csengeri kistérségbe 
tartozó település önkormányza-
tának ehhez nincs elég bevétele, 
pedig ha a közösségi házat bővít-
hetnék, akkor a most külön épü-
letben működő könyvtár is helyet 
kaphatna benne. 

Vámosatyán
A csaknem hatszáz lakosú Vá-
mosatyán a művelődési házat pró-
bálták felújítani, de még a működ-
tetéséhez sincsenek meg az anya-
gi éls személyi feltételek, mondta 
érdelődésünkre dr. Deák Ferenc 
körjegyző. A faluban nincs olyan 
személy, aki olyan programokat 
szervezne, hogy a művelődési ház 
megteljen emberrel. Néha az ön-
kormányzat igénybe veszi, nyug-
díjasnapot, vagy közmeghallga-
tást tart ott, de tulajdonképpen 
ezzel kifújt. Pedig ennél mozgal-
masabb közösségi életre bizonyo-
san lenne igény. 

Timáron
A másfélezer lakosú Timáron 
a kulturális eseményeket, ren-
dezvényeket az iskolában tart-
ják. Az oktatási intézményben 
van könyvtár is, amelyet a tanu-
lókon kívül a község felnőtt lako-
sai is használnak, igaz, egyre rit-
kábban. A könyvtárat fejlesztik, új 
könyveket szereznek be. A telepü-
lésnek művelődési háza nincs, de 
különösebb igény sincs rá. Leg-
alábbis Kozák József jegyző sze-
rint, aki úgy véli, hogy legfeljebb 
a szomszéd településekkel össze-
fogva lehetne, esetleg 2013-ig egy 
ilyen épületet kialakítani. 

Cs.Gy.

lő-testület Újkígyós hivatalos ün-
nepévé tette az augusztus 19–20-ai 
programokat, amelyek költségeit 
az intézmény költségvetésébe épí-
tette be. Az önkormányzat tavaly 
nyolcmillió forinttal járult hoz-
zá a működéshez, csaknem hat-
millió forintot tett ki az állami 
normatíva, a bevétel négymillió-
négyszázötvenegyezer, a kiadás 
tizennyolcmillió-háromszázöt-
venezer forint volt. Ebben az év-
ben huszonhárommillió forint ki-
adással számolunk, mivel többek 
között hozzánk rendelték a ha-
zaváró rendezvényt és az önkor-
mányzati értesítő szerkesztését. 
A március 15-ei, a május elsejei, 
a gyermeknapi nagyrendezvénye-
ket, az október 6-ai és az október 
23-ai ünnepségeket is mi szervez-
zük.

Részletek az idei, igen sokré-
tű programsorozatból: A Kom-
munizmus Áldozatainak Emlék-
napján Balczó András öttusázó 
olimpiai és világbajnok tartott 
előadást. Március 19-én A Ci-
gányság Világnapja alkalmából 
a nagyközség szülöttjével, Rostás-
Farkas György József Attila-díjas 
budapesti költővel, íróval, a Ket-
hano Drom (Közös Út) című roma 
magazin főszerkesztőjével e sorok 
írója beszélgetett. Június 30-án 
pedig Nyemcsok Lászlót, a Békés 
Megyei Hírlap békéscsabai szer-
kesztőjét Kovács Attila, az RTL 
Klub Újkígyóson élő riportere 
kérdezi Elengedtem magam… cí-
mű könyvéről.

Dobozon
A dobozi Kulich Gyula Művelő-
dési Ház 1974-ben nyitotta meg 
kapuit. Van nagyterme, 70 négy-
zetméteres színpada, egy klubszo-
bája, 1989-ben előadóteremmel, 
aulával és emeleti klubszobával 
gazdagodott az intézmény. Ama-
tőr művészeti csoportok, szak-
körök, klubok, körök, játszóhá-
zak működnek benne. A külön-
féle rendezvények, ismeretterjesz-
tő és színházi előadások, műsor-
szolgáltatás, tanfolyamok, kiállí-
tások és nyári táborok szervezése, 
rendezése folyamatos. Helytör-

Újkígyóson
Az újkígyósi Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár szol-
gáltatásait elsősorban a nagyköz-
ség lakosai, a településen műkö-
dő civil szervezetek és az ott tar-
tózkodó vendégek veszik igénybe. 
Helyszínt ad a kulturális rendez-
vényeknek, részt vállal az állami 
és társadalmi ünnepek és egyéb 
események szervezésében, lebo-
nyolításában, valamint a települé-
si önkormányzat által vállalt köz-
művelődési feladatok ellátásában. 
Tavaly augusztus 19-én Leader + 
Kertészek Földje Akciócsoportos 
EU-támogatással rendezték meg 
az Újkígyósi Galiba Napokat. A 
libamáj-sütőverseny sikeres voltát 
bizonyítja, hogy felmerült e ver-
sengés jogvédelem alá helyezésé-
nek szükségessége.

A civil szervezetek az intézmény 
szolgáltatásait (terem, internet, pá-
lyázatfigyelés, szövegszerkesztés, 
közös programok szervezése ese-
tén telefon- és faxköltségek, nyom-
tatás, fénymásolás, költségek egy 
részének átvállalása) is igénybe ve-
hetik térítésmentesen. Helyszínéül 
szolgál egyebek között a csontrit-
kulás-megelőző tornának, a jóga- 
és az aerobik-foglalkozásoknak. 
A képviselő-testület határoza-
ta értelmében ugyancsak ingyen 
próbálhatnak a moderntánc-cso-
portok. A falugazdász 2005-től a 
művelődési házban tartja a foga-
dóóráit, az elmúlt évtől kezdve ezt 
teszi a Békés Megyei Agrárkamara 
szakembere is. A polgármesteri 
hivatal által megpályázott megyei 
munkaügyi központos támogatás 
révén szeptember és december kö-
zött foglalkoztatási információs 
pont segítette az álláskeresők el-
helyezkedését. A közművelődé-
si és közgyűjteményi intézmény 
igazgatója, Szamosvári Zsolt ír-
ja és szerkeszti az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítőt. Ezen felül 
jó néhány esetben vállalta a kul-
túrház a különféle nagyközségi, 
intézményi és egyéb szervezetek 
programjai, rendezvényei meg-
hívóinak a tervezését, szerkesz-
tését és elkészítését. Az igazgató 
elmondta, hogy az előző képvise-
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téneti vetélkedőknek, rajzverse-
nyeknek, civil szervezetek rendez-
vényeinek ad helyet. A feladato-
kat három főállású alkalmazott 
(igazgató, sportszervező, takarító) 
és egy közcélú technikai alkalma-
zott látja el.

– Mindig fontos szerepet ját-
szott a hagyományápolás az intéz-
mény életében – mondta Hidvégi 
Julianna igazgató, önkormányza-
ti képviselő. – Jelenleg is műkö-
dik néptánccsoport, népdalkör, 
agyagos kör és népi kézműves cso-
port. A kézműves mesterségeket 
nemcsak az idős mesterektől sa-
játíthatják el a nagyközség lakói, 
hanem egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően felnőttképzés ke-
retében is. Az idén huszonegyen 
szereznek szakképesítést, közülük 
már többen népi játszóházi foglal-
kozásokat vezethetnek, és vannak, 
akik egyes szakmák oktatásához 
is megszerezték a megfelelő vég-
zettséget. Célunk egy népi kézmű-
ves alkotóház létrehozása. A mű-
velődési házban működő csopor-
tok közül az aerobikosok sikereket 
érnek el országos amatőrbajnok-
ságokon. Felnőtt kondicionáló 
torna és az asztaliteniszezés kínál 
a házban testedzési lehetőséget. 
Sok-sok fiatalnak nyújt hasznos 
elfoglaltságot, közösségi élményt 
a társastánc és a modern tánc ta-
nulása. Az évek során kiderült, 
hogy mennyi tehetséges táncos 
van Dobozon, akikre méltán le-
hetünk büszkék, amikor a verse-
nyekről jó helyezésekkel, díjakkal 
hazatérnek. Az ifjúsági klubban és 
a mesekuckóban a gyerekek, fiata-
lok kötetlenül, de felügyelet mel-
lett szórakozhatnak. 

D. L.

Hajdúszoboszlón
Fogalom a fürdővárosban a Ko-
vács Máté Művelődési Ház és 
Könyvtár neve. Az önkormány-
zat által fenntartott intézménynek 
fürdőidényben nemcsak a húsz-
ezer hajdúszoboszlói, hanem leg-
alább ennyi fürdővendég kulturá-
lis igényét kell kielégítenie. Az el-
múlt évben 125 millió forint volt 
a költségvetése, s több rendezvé-

gyobb rendezvényekben se szen-
vedjen hiányt a lakosság. Az in-
tézmény gazdálkodására a szigorú 
takarékosság jellemző. Az elmúlt 
évi, 23 millió forintos költségve-
tést év közben több alkalommal 
csökkenteni kényszerültek a fenn-
tartó önkormányzat nehéz anyagi 
helyzete miatt. A kieső összege-
ket pályázati forrásokból sikerült 
pótolni, több mint hárommillió 
forint került a számlájukra sike-
res pályázatokból. Rendszeresen 
működik, immár harminckét 
éve a népdalkör, amely többszö-
rös aranyminősítéssel rendelke-
zik. A gyermekek részére a tűzzo-
mánc- és az ügyeskezek-szakkör 
mellett két néptánccsoport is mű-
ködik. A fiatalok modern táncot 
tanulhatnak, s közösségfejlesztés-
ben is részt vehetnek. A nyugdí-
jasklub és a kézimunkakör tag-
jai is a művelődési házban tart-
ják foglalkozásaikat. A könyvtár 
mindig zsúfolt. Internetes szolgál-
tatás, fénymásolás, faxolás, szken-
nelés is lehetséges a kölcsönzés 
és folyóiratolvasás, könyvtárkö-
zi kölcsönzés mellett. A moziban 
hetente egy vetítést tartanak, de 
sokszor külön vetítéseket is szer-
veznek az óvodás és általános is-
kolás gyerekek részére. Az idén 
tizenhetedik alkalommal rende-
zik meg a képzőművészeti alko-
tótábort, amelyre a határon túl-
ról is érkeznek művészek. Veze-
tője Fátyol Zoltán Vámospércsről 
elszármazott művész. Működik 
a női alkotók és a gyermekek al-
kotótábora is, abban a tájházban, 
amelynek egyik szobáját tájszo-
bának rendezték be. Vámospércs 
körzete a határon átnyúló Ér-
mellék nyúlványának tekinthető, 
amely tájegységnek megvan a ma-
ga homoki borkultúrája (sőt, bor-
vidéki bora is, a bakator). A mű-
velődési házat a vámospércsiek 
is kinőtték, az épületet kikezdte 
az idő vasfoga. A kultúra számá-
ra nagyobb, korszerűbb otthont. 
Ezen fáradozik most a képvise-
lő-testület, remélhetőleg sikerrel. 
szeretnének felépíteni, amely mél-
tó a XXI. századhoz. 

Gőz József

nye ma már elmaradhatatlan tar-
tozéka Hajdúszoboszló kulturális 
életének. Dixieland- és folklór-
fesztiválja nemcsak országos, ha-
nem külföldi hírnévnek is örvend. 
Kulturális folyóirata, a Kibeszé-
lő már a tizenkettedik.éve jelenik 
meg, s a kultúra szoboszlói bará-
tai nélkülözhetetlennek tartják. 
Berényiné Szilaj Ilona igazgató el-
mondta, hogy gazdag tevékenysé-
gük miatt már-már kezdik kinő-
ni a házat. Majorette-csoportjuk 
tagjai már nem is férnek el „ott-
hon”, hanem egy tornateremben 
tanulják be a nyári fesztiválon elő-
adandó gyakorlataikat. A többiek 
szűkösen, de elférnek a régi épü-
letben. Van olyan nap, amelyiken 
három rendezvénynek is otthont 
adnak. Egyre időszerűbb azon-
ban a művelődés házának bőví-
tése, korszerűsítése. Annál is in-
kább, mivel a Hajdú-Bihar megyei 
Népművészeti Egyesület bázisá-
nak is számítanak. Ilyen körülmé-
nyek között már az is siker, hogy 
fenntartják és továbbfejlesztik te-
vékenységeiket. De előre is tekin-
getnek. Talán a majorette-együt-
teseket leginkább kísérő fúvósze-
nekarok adták az ötletet: szeret-
nének fúvószenekari fesztivált is 
tartani, ezzel is gazdagítva a haj-
dúszoboszlóiak és vendégeik kul-
turális kínálatát. 

Vámospércsen
A hét hajdúváros közül a legki-
sebb, egyedüli, amely nevében 
nem utal a hajdú múltra. Lakói – 
mintegy ötezerhatszázan – büsz-
kén ápolják a hajdú hagyományo-
kat. A városka közművelődési in-
tézménye, amely 1968-ban épült, 
a klasszikus hármas egységet – 
művelődési ház-könyvtár-mo-
zi – foglalja magában. Igazgató-
ja, Szabóné Vrancsik Éva, aki a ti-
zenhét éves múltra visszatekintő 
Vámospércsi Hírek című havilap 
szerkesztőségében is aktívan te-
vékenykedik. Három kollégájával 
együtt igyekszik mindent meg-
tenni azért, hogy a jelenleg felújí-
tás alatt álló épületben zavarta-
lanul működjenek a kiscsopor-
tok, és a lehetőségekhez képest na-
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Nógrád megyében 
Nógrád megyében jelenleg nincs 
többcélú kistérségi társulás által 
megbízott közművelődési intéz-
mény, a kistérségek közművelő-
dési stratégiával is alig rendelkez-
nek. A kötelező, alaptevékeny-
ségként ellátandó közművelődési 
feladatok eltörpülnek a kistérségi 
feladatvállalás erdejében. Helyi 
szinten azonban kimagasló ak-
tivitás észlelhető, ami az egyszer 
majd sorra kerülő közművelődé-
si stratégiák kidolgozásánál igen 
nagy segítséget nyújthat a kistér-
ségi társulásoknak.

Kistérségi szinten a balassa-
gyarmati cselekvési tervbe tekint-
hettünk be, amelyben a 2013-ig 
terjedő időszak tervtevékenységei 
között szerepel mind a 29 telepü-
lést érintő, idegenforgalmi látvá-
nyosságként és közösségi térként 
is értelmezhető Palócház-hálózat 
kialakítása. A cselekvési tervben 
számolnak a kistérség által meg-
bízott intézmény lehetőségével is, 
folyamatban van egy kistérségi 
kulturális és szolgáltató központ 
kialakításának tervezése. Rétság 
kistérségének többcélú társulása 
ugyancsak ez év elején kezdett el 
barátkozni a kistérségi kulturális 
intézmény életre hívásának gon-
dolatával. Mindkét kistérség kis-
településein olyan aktív, önszer-
veződő és felelősségteljes kultu-
rális élet folyik, aminek központi 
segítése, koordinálása és érvény-
re juttatása szép kihívás, nemes 
feladat.

Konkrétumokat Salgótarján 
kistérségben leltünk. Itt a Norvég 
Alap, Partnerség a kistérségi ne-
velési modell kialakításáért című 
pályázat első fordulóján továbbju-
tottak, s az elkövetkezendő négy 
hónap a további kemény munka 
jegyében zajlik. Ebben a pályázat-
ban kap hangsúlyt a közművelő-
dés is, amelynek fő fókuszai az in-
tegrált nevelési módszerek beve-
zetése, a fiatalkorúak szabadidő-
eltöltési lehetőségeinek bővítése, 
a multikulturális közegek kezelé-
se, valamint a tehetséggondozás. 
A projektben öt intézményfenn-
tartó önkormányzat polgármes-

terei, az oktatási és kulturális in-
tézmények vezetői és munkatár-
sai, valamint a közművelődési és 
közoktatási alapfeladatokat ellátó 
civil szervezetek vesznek részt. 

A kistelepülések közművelő-
dési lehetőségei közül, a Nógrád 
megyében igen hamar meghono-
sodott és remekül működő moz-
gókönyvtári rendszert érdemes 
kiemelni. Azok a kistelepülések, 
amelyek nem rendelkeznek állan-
dó könyvtárral, a kistérségnél jel-
zik erre igényüket. Amennyiben 
a kistérség és a megyei könyvtár 
között létezik már mozgókönyv-
tári megállapodás, a településnek 
csak a rendszerhez való csatla-
kozási kérelmét kell megtennie. 
A kistérségi szintű mozgókönyv-
tári rendszer működésére köz-
ponti normatíva hívható le, ennek 
összege településenként 1,3 millió 
forint, amelyből 400 ezer forint 
a központi könyvtárnál marad 
az ellátás költségeinek fedezésé-
re. A többi pénz a település ön-
kormányzatánál marad és a moz-
gókönyvtár helyének kialakításá-
ra, állománybővítésre, felújításra, 
egyéb könyvtári tevékenységek 
ellátására irányuló költségek fe-
dezésére fordítható, kivéve a bér 
és járulék jellegű kifizetéseket. 
A megyében Rétság kistérségben 
25 településből 18 veszi igénybe 
a szolgáltatást, amely a megyei 
legmagasabb arány.

Szentén
Szentén a kulturális élet egyik 
fő mozgató rugója Illés Kálmán, 
a polgármester. Két éve, 2005–
2006-ban pályázati pénzből lét-
rehozták az azóta megyei szintű 
elismerést kivívó ifjúsági közös-
ségi teret, a Szentei Lokális Ifjú-
sági Mikrocentrumot (SzLIM), 
amelyben a mozgókönyvtártól 
az internet-hozzáférésen keresz-
tül teakonyha, csocsóasztal, lány- 
és fiúszoba, olvasószoba, játszó-
szoba is található. 

Romhányban
Mikrotérségi decentrumként 
Romhány kiveszi részét a von-
záskörzetébe tartozó felnőttek 

és fiatalok munka-, illetve iskola-
idő utáni elfoglaltságainak szer-
vezéséből. A Művelődési Otthon 
tevékenységei közül kiemelkedik 
az évente négy alkalommal meg-
valósuló színpadi eseménysorozat, 
amikor az Állami Népi Együttes 
előadásait fogadják intézményük-
ben. Az előadásokra állami támo-
gatás van, így a romhányi évi négy 
alkalom összesen ezer forintjába 
kerül a gyermekeknek, tanárok-
nak és az érdeklődő szülőknek.

A falvakban tapasztalt, mára 
generációkon átívelő őszinte kö-
tődés és ragaszkodás hagyomá-
nyaikhoz példaértékű. 

Kétbodonyban
Kétbodonyt az idegenforgalom 
gerjesztése és a hagyományok át-
örökítésének iskolapéldájaként 
jellemezhetjük. Hét éve megren-
dezik, az immár országosan is-
mert gasztronómiai hagyomány-
őrző eseményüket, a Kétbodonyi 
Szilvaszombatot. A rendezvény-
ben turisztikai érdekek és közmű-
velődés-fejlesztési célok egyaránt 
megbújnak. A kezdetekben külső 
szemlélőként megjelenő fiatalok 
– látva szüleik, nagyszüleik igye-
kezetét, és az együttlét vidámsá-
gát – mára ugyancsak indulnak 
a szilvás ételek főzőversenyén, 
és a szervezésből is kiveszik ré-
szüket. Így a helyi hagyományőr-
zés folytonossága lassan áttevődik 
a fiatalokra, akikben a fenti folya-
matok, valamint a település többi 
szabadidős-kulturális programjá-
nak hatására nő saját kultúrájuk-
hoz, legszűkebb környezetükhöz 
való kötődés.

Dejtáron
A Dejtári Fonó Egyesület jel-
mondata: „Az élményben benne 
legyen az érték is.” A vezetőjük, 
Nagy Magdolna szerint a kistele-
pülések kulturális életéhez és fej-
lődéséhez szinte mindenhol kell 
egy, vagy egy egész csoport meg-
szállott, aki a közművelődést 
szívügyének érzi. Dejtáron szinte 
minden kulturális esemény helyi 
forrásból merít, ami erősíti a la-
kosság hovatartozás-tudatát, s va-
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lamelyestt csökkenti a szervezés 
költségeit. Mert a szűkös anyagi 
források és a kiélezett pályázati 
versenyhelyzet egy idő után gátat 
vet, vagy jelentősen lassítja a po-
zitív irányú folyamatokat.

Holp Judit

celldömölkön 
A Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 1972 óta Celldö-
mölk város meghatározó kulturá-
lis-művelődési intézménye. Van 
színházterme, galériája, s vannak 
kamarai kiállító termei, szakköri 
és klubszobái, előadótermei, pró-
batermei is. Az intézmény múlt 
évben újult meg látványosan cél-
zott állami támogatás, regionális 
pályázati támogatás és önerő fel-
használásával. 

Pálné Horváth Mária igazga-
tótól megtudtuk, itt található 
a könyvtár is, s a ház művésze-
ti csoportoknak, alapítványok-
nak, egyesületeknek, egyéb ci-
vil szervezeteknek is otthont ad. 
A könyvtár alapterülete megkét-
szereződött, a közművelődési te-
rület ugyan maradt, de szerke-
zetkészen van már az a helyiség, 
amelyben majd kamaramozi mű-
ködik. Ehhez még kellene 30 mil-
lió forint, amelyet pályázati pénz-
ből szereznének előteremteni. 

Orfalun 
Nincs művelődési háza a 63 lako-
sú Orfalunak, közösségi tér sincs 
a községben, s a kicsi polgármes-
teri hivatalban kétpolcnyi könyv 
kölcsönözhető. Goda Ilona pol-
gármester elmondta, hogy egyedi 
módon, a takarítást végző személy 
látja el a könyvtárosi teendőket is 
heti két órában. A vidékfejlesztés 
harmadik tengelyes pályázatának 
segítségével szeretnének egy saját 
kultúrházat, közösségi házat lé-
tesíteni. Van a faluban egy olyan 
épület, amely korábban iskola, 
majd bolt volt, ennek felújításával 
képzelik el a megvalósítását. Hogy 
a falusi rendezvényeket védett he-
lyen tudják megtartani. Több mó-
don – akár mobil leválasztókkal 
– hasznosítható közösségi teret 
kívánnak kialakítani. 

ra, vetítővászonra. Ez a helyiség 
kiválóan alkalmas a civil szerve-
zetek rendezvényeire, kisebb lét-
számú programok lebonyolításá-
ra. Mint mondta: sokak álma vált 
valóra az új szárnnyal, mivel a vá-
ros, az iskola is itt tartja nagy ren-
dezvényeit, de színházi előadást is 
„hoztak” már ide. A színházrajon-
gókkal egyébként rendszeresen 
buszra ülnek, hogy a legújabb da-
rabokat is megtekinthessék. Ka-
posváron, vagy másutt az ország-
ban. Az önköltséges programnak 
nagy a sikere.

Az igazgató asszony még csak 
reményt sem lát a kétmillió forin-
tos hang- és fénytechnikai beren-
dezések beszerzésére. Azt tapasz-
talja: kevés a pályázat kulturális, 
művelődési célokra, s hiába van 
igény nagy költségvetésű rendez-
vényekre, több ezer forintot nem 
kérhet egy belépőjegyért.

A lengyeltóti művelődési ház-
nak és könyvtárnak egyébként 
hét alkalmazottja van, közülük 
három a technikai állományban, 
s egy operatőrt is foglalkoztatnak, 
mivel itt működik a városi televí-
zió is. A könyvtárban 25 ezer kö-
tet közül válogathatunk, de nincs 
CD-, DVD-gyűjtemény, hangos-
könyv. Ebben az évben pedig 
mindössze hatszázezer forint jut 
állománygyarapításra. Legalább 
háromszor ennyi kellene, hiszen 
a mai könyvárak mellett ez az ösz-
szeg még a legfontosabb kéziköny-
vek beszerzésére sem elegendő.

Bárdudvarnokon
Különleges településszerkezet jel-
lemzi az igézően szép környezet-
ben fekvő Bárdudvarnokot. Tizen-
hat apró falurész alkotja, s az itt 
élők, mindegy, hogy zsippóiak, li-
pótfaiak, bárdibükkiek, kaposz-
szentbenedekiek vagy bárdiak, 
valamennyien komfortot szeret-
nének maguknak. Forintos Lász-
ló polgármester az elmúlt időszak-
ban meglehetősen sokat tett ezért. 
Ebben az újságban régebben esett 
szó az immár másfél évtizede hi-
ába vívott harcáról, amit az egy 
szerencsétlen számítás folytán 
osztrák tulajdonba került köz-

Kétvölgyön 
Doncsecz András, a nagyjából 
másfélszáz lelket számláló Két-
völgy polgármestere elmondta, 
hogy éppen tavaly újították fel 
a művelődési házukat egy Interre-
ges pályázati forrás révén. A teljes 
felújítás és korszerűsítés 20 millió 
forintba került, a saját erő 5 szá-
zaléknyi volt. Ez a ház az 1960-as 
évek elején épült, s közösségi tér-
ként működik. Van benne kul-
túrterem, könyvtár és orvosi ren-
delő is. A művelődésszervezésre 
nincs felkért szakember. A ha-
gyományos éves rendezvények 
sorába tartozik a falunap, a far-
sang, a májusfaállítás és a faluka-
rácsony is. 

Nemesmedvesen
A mindössze 26 lakost számláló 
település, Nemesmedves polgár-
mesterétől, Mesics Ferenctől meg-
tudtuk, hogy a falunak nincs ön-
álló kultúrháza, de van egy önkor-
mányzati tulajdonban lévő épüle-
te, amit még annak idején a Fagaz-
dasági Kombináttól kaptak aján-
dékba, s ami a kulturális és kö-
zösségi rendezvények színhelye. 
Nincs külön szervezője ezeknek 
a programoknak, a polgármester 
és a képviselő-testületi tagok vál-
lalják fel a munkát. Egy ilyen ap-
ró faluban meglehetősen proble-
matikus a pályázati rendszer nyo-
mon követése, ahogy gond az ön-
rész előteremtése is. Ennek elle-
nére szeretnének egy közösségi 
házat megvalósítani, amelyre a ta-
valyi és az idei költségvetésben is 
előirányoztak pénzt. A települé-
sen elég sok a szabad, parkosított 
terület, s létezik egy köztér, ahol 
a helyi szabadtéri rendezvényeket 
lebonyolíthatják. 

Lendvai Emil 

Lengyeltótiban
A 3400 lelkes Lengyeltótiban két 
éve avatták fel a művelődési ház 
és könyvtár egyik új szárnyát, 
amelyben egy háromszáz szemé-
lyes színházterem is helyet kapott. 
Peitlerné Takács Éva igazgatótól 
tudom: most pályáztak a kiállító-
terem berendezésére; paravánok-
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de. – Nagyon erős a civil szféra, 
amelynek képviselői szinte napi 
rendszerességgel dolgoznak azon, 
hogy minél több rendezvény való-
suljon meg a városban. Az egye-
sületek, alapítványok, szervezetek 
mintegy kilencven százalékának 
létrejöttét kulturális, művelődési 
cél motiválta. Itt működik a He-
lyi Érték Egyesület, a 622. sz. Gaál 
Gaszton Cserkészcsapat, a Megér-
tés Egyesület, a Nosztalgia Klub, 
a Balaton Vox, és még sorolhat-
nám.

Mivel erős a civil élet, számos 
rendezvényt közösen készítenek 
elő és szerveznek meg. Két éve 
például két szervezettel ifjúsági 
feladatok ellátására kötött meg-
állapodást az önkormányzat, így 
az intézményhálózat „csak” helyet 
és infrastruktúrát ad a programok 
lebonyolításához. A civilek rend-
re pályáznak, és sokszor nyernek 
is. Ez azért fontos, mert a mű-
velődési paletta csak így színe-
sedhet. A kulturális központnak 
– amelynek öt közalkalmazottja 
van – az elmúlt öt évben nem vál-
tozott a költségvetése. 

Szalai Tünde elmondta, hogy 
évek óta nemigen jut pénz felújí-
tásra. Hosszú idő után tavalyelőtt 
volt ugyan egy alapos meszelés 
és apróbb javítási munkák is zaj-
lottak, de az öreg épületeket fo-
lyamatosan rendbe kellene tenni. 
Az önkormányzat nem is mondott 
le erről a szándékáról, hiszen a ki-
állításokra kiváló Vörös Kápolna 
a közelmúltban megszépülhetett, 
de a Kék Kápolna is igencsak meg-
érett már a felújításra. Mint ahogy 
a technika is elmúlt tízéves. Sze-
rencsére a múlt év végén két civil 
szervezet is eredményesen pályá-
zott közösségi tér fejlesztésére, így 
vásárolhattak néhány paravánt 
és világítótestet.

Lőrincz Sándor

Veszprém megyében
Veszprém megye jól kiépített köz-
művelődési intézményrendszere 
az utóbbi majdnem két évtized-
ben is megmaradt. Több települé-
sen a korábbi vállalati fenntartású 
művelődési házak az önkormány-

területek visszaszerzéséért foly-
tatott, s aminek talán most vége 
lesz: az osztrák tulajdonos eladja, 
az magyar állam pedig némi ön-
kormányzati önerővel megvásá-
rolja tőle a helyi utakat és tereket. 
Nos, a polgármester ilyen körül-
mények közepette álmodott kép-
viselőtársaival együtt egy közös-
ségi házat, ám az úgy készül, mint 
a Luca széke. Vagy negyvenmillió 
forintot ráköltöttek, ám még most 
sincs készen. Igaz, már tető védi 
a 650 négyzetméteres, többfunk-
ciós épületet. A gépészeti beren-
dezések vannak hátra, a nyílás-
zárók, a járólapozás és a vakolás, 
amelyek költsége óvatos becslések 
szerint még legalább negyvenmil-
lió forintra rúg majd. Abban bíz-
nak, hogy EU-s forrásból az épít-
kezés végére érnek. 

Bárdudvarnok többszörösen 
hátrányos kistérség; ahol tizen-
öt százalékos a munkanélküliség, 
és sok a szegény ember. Ezerkét-
százan laknak itt, s mindig volt 
fontosabb feladata az önkor-
mányzatnak, mintsem a kultúra 
házának befejezése, ám a testület 
a félkész közösségi házzal is so-
kat áldozott a jövőnek. A helyiek 
optimisták, s várják a meghívót 
a művelődési ház avatójára. Im-
már tíz éve.

Balatonbogláron
A kiváló közművelődési szak-
embergárdának, valamint a ci-
vil szervezeteknek köszönhetően 
élénk a kulturális és a művészeti 
élet Balatonbogláron. Szalai Tün-
de tíz éve vezeti a Varga Béla Vá-
rosi Kulturális Központot, amely-
hez öt ingatlan tartozik. A fiatal 
igazgató asszony valami „szent 
őrülettel” dolgozik munkatársai-
val együtt, hogy értékes produk-
ciókkal ajándékozza meg a hely-
belieket és a környező települések 
érdeklődő közönségét. Március-
ra például negyvenegy különféle 
programot ajánl a publikumnak 
Fonyód, Boglár és Lelle; közülük 
tizenkilencet a balatonbogláriak 
szerveznek. 

– Sajátos helyzetben van Ba-
latonboglár – állítja Szalai Tün-

zatokhoz kerültek, így például Ba-
latonfűzfőn a Nitrokémia cég ad-
ta át intézményét. A minimálisra 
apadt helyi honvédségi létszám 
ellenére Veszprémben – a civil la-
kosság számára is – továbbra is 
működik a helyőrségi művelődé-
si otthon. 

Néhány település – élve a pá-
lyázati támogatás lehetőségével 
– felújította művelődési intézmé-
nyét, vagy új faluházat épített. Így 
újult meg többek között Farkas-
gyepün, Zalahalápon, Csabren-
deken a közösségi tér. Bakonybél-
ben új közösségi házat építettek. 
Lovason 2006-ban a volt óvoda 
épületét alakították át, a galéria 
Nagy Gyula festőművész nevét vi-
seli, kulturális közintézményként 
a Művészeti Alapítvány működ-
teti. A festő képei mellett idősza-
kos kiállítási lehetőséget kapnak 
a Balaton-felvidéken alkotó művé-
szek, valamint a térséghez kötődő 
iparművészek, népművészek, épí-
tészek is. Az épület belső udvara 

A népművelés és közművelődés 
a XXI. század elejére vidéken 
fordulóponthoz, mondhatni je-
lentőségének csúcsára ért. Leg-
nagyobb veszélynek azok a kis-
városok, nagyközségek lakói 
vannak kitéve, ahol már érezhe-
tően beindultak az urbanizáció 
negatív társadalmi folyamatai, 
az elszemélytelenedés, az egy-
más iránti érdektelenség. Tagad-
hatatlan a televízió és az internet 
térhódításának káros hatása is. 
Minden település megkérdezett 
közművelődési-kulturális elhi-
vatottjai egyetértettek a korunk-
ra jellemző értékvesztés jelenlé-
tével, s úgy érzik, hogy az utol-
só pillanatban vagyunk a nagy-
szüleink által képviselt értékek 
és tudás elsajátítására, átörökí-
tésére. A következő generációk 
kulturális öntudatra ébredésé-
nek idejét prognosztizálni nem 
lehet. Feladatunk az, hogy an-
nak csíráját bennük kiveszni 
ne hagyjuk, s ha igényük meg-
teremtődik rá, azt legyen mivel 
kielégíteni. H. J.
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és a Leader-program is lehetősé-
get kínál sikeres pályázatok esetén 
a közművelődési intézményháló-
zat fejlesztésére. A Veszprém Me-
gyei Közművelődési Intézet ezért 
is jelentkezett tagként több Lea-
der-akciócsoportba.

Az intézet tavaly második al-
kalommal készítette el a Közép-
dunántúli Régió három megyéje 
közművelődéséről szóló tanul-
mányt. 

Ami az összehasonlításon túl 
segítséget nyújthat egy tartal-
mi és intézményi fejlesztési kon-
cepció kidolgozásához. Csak né-
hány jellemző adatot válogattunk 
a 2005-ös állapotot rögzítő doku-
mentumból. Veszprém megyében 
ezer állandó lakosra 0,47 közmű-
velődési intézmény jut, ez jóval 
magasabb a másik két megye, így 
a régió átlagánál is. 

Hat településen, Bakonyoszlo-
pon, Csehbányán, Kisapátiban, 
Lovászpatonán, Tótvázsonyban 
és Veszprémben működik ifjúsági 
ház, gyermekház. A közművelő-
dési intézmények többsége költ-
ségvetési szerv intézményeként 
funkcionál, Lovason alapítvány 
a működtető. Veszprémben a Pan-
non Egyetemen működő közössé-
gi színtér „üzemeltetője” az egye-
tem közművelődési titkársága. 

Veszprém megyében több te-
lepülésen folyik nemzetiségi, ki-
sebbségi közművelődési tevé-
kenység, legaktívabbak a néme-
tek és a szlovákok. 

Az elmúlt években a megyei 
múzeumi szervezet kezdemé-
nyezésére sorozatban mutatták 
be Veszprémben népművészeti, 
gasztronómiai, kézműipari ha-
gyományőrzésüket. 

Az adatok részben visszaiga-
zolják a lapunkban korábban 
az elektronikus szolgáltatások ter-
jedésével kapcsolatos összeállítá-
sokat. A régióban 2005-ben 2003-
hoz képest 29 teleházzal több mű-
ködött, Veszprém megyében a te-
lematikai szolgáltatók száma két 
és félszeresen haladja meg a másik 
két alrégióban tapasztalt együttes 
gyakoriságot. 

Juhász Ferenc

Tiszakürtön
Két egymás melletti épület áll 
Tiszakürtön a kultúraközvetítés 
szolgálatában, ezeket egészíti ki 
az arborétummal szemben lévő 
szabadtéri színpad. A Művelődé-
si Ház és Könyvtár fenntartója 
az önkormányzat. Kovács István-
né, az intézmény vezetője elmond-
ta, hogy nagyobb fejlesztés 2003-
ban volt. Ez év januárjában meg-
kezdődtek a könyvtár épületének 
felújítási munkái, szintén pályáza-
ti támogatással. A ház program-
jainak szervezéséhez segítséget 
nyújtott az önkormányzat. Alkal-
manként pályázati forrásból sike-
rült megrendezni a programokat. 
Igény van a településen a nagyobb 
szabású szórakoztató rendezvé-
nyekre, de – mivel a munkanél-
küliség évről évre nő, s az önkor-
mányzati forráshiány idén a leg-
több – megszorítások várnak az 
intézményekre, így a művelődési 
házra is. A lakosság is egyre keve-
sebb pénzt tud a kultúrára fordíta-
ni. A fiatalok számára kialakításra 
vár egy pinceklub, ahol közösségi 
tér lesz. A művelődési ház eszté-
tikus, szépen berendezett, a tech-
nikai felszereltsége jó. A könyvtár 
épületének felújítási munkái miatt 
a bibliotéka ide költözött, így lett 
többfunkciós közösségi ház, ahol 
optimálisabb a terek kihasznált-
sága. Jelenleg összhangban mű-
ködik a könyvtár, az információs 
és a közösségi tér. Ha a könyvtár 
mégis visszaköltözik a másik épü-
letbe, egy dolgozó nem tudja ellát-
ni a feladatokat.

A helyi kulturális programaján-
latok bővítésére a civil szerveze-
tekkel, a kistérség környező tele-
püléseivel való összefogás, közös 
pályázatok előkészítése, benyújtá-
sa adhat lehetőséget. A művelődé-
si ház nyújtja a helyi közösségek 
működéséhez a feltételeket: a he-
lyet és a szakmai vezetőt. Így mű-
ködik néptánccsoport, modern-
tánc-társaság, a nyugdíjasklub, 
a jógaklub. Tervezik a színjátszó-, 
illetve bábszakkör beindítását is. 
Az intézmény legfontosabb felada-
ta, hogy a falu lakossága – óvodás-
tól a nyugdíjasig – találjon olyan 

pedig kiválóan alkalmas irodalmi 
műsorok, kamarahangversenyek, 
a művészekkel való baráti beszél-
getések befogadására. 

Csopak önkormányzata kedve-
ző hitelfelvétellel bővítette műve-
lődési házát, lehetőséget teremt-
ve ezzel több civil szervezet, így 
a nyugdíjasklub összejöveteleire, 
egy teleház telepítésére. 

Horváth Viola, a közművelődési 
intézményekkel szinte napi kap-
csolatban álló, az ott dolgozókat 
továbbképzésekkel, pályázatkészí-
téssel, műsorokkal, tanácsokkal 
segítő Veszprém Megyei Közmű-
velődési Intézet igazgatója öröm-
mel fogadta, hogy végre megszü-
letett a közművelődési stratégia, 
amely feltehetően lendíthet pél-
dául a kistelepülések közösségi 
létesítményeinek létrehozásán, 
fejlesztésén is, hiszen a kedvező 
intézményhálózat ellenére több 
tucat kis lélekszámú település 
nem rendelkezik közösségi tér-
rel. A meglévők működtetéséhez 
sem elegendő a központi norma-
tíva, felújításukhoz pedig – a si-
kerrel kecsegtető pályázat esetén 
is – hiányzik a szükséges önrész. 
A lényeg, hogy a kormányzat át 
akarja alakítani a közművelődés 
egész rendszerét. 

Más kérdés, hogy továbbra sem 
tisztázott, az egyes szinteken – te-
lepülés, kistérség, megye, régió – 
mi számít majd alapfeladatnak. 
Az átszervezési törekvésnek jelen-
leg nincs meg a jogi háttere. Min-
denesetre Horváth Viola a straté-
gia kidolgozása és a 2013-ig beígért 
36 milliárd forintos fejlesztés mel-
lett fontosnak tartja, hogy az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv II. 
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programot, művelődési, szórako-
zási, információszerzési lehetősé-
get, vagy közösséget, ahol jól érzi 
magát. Cél, hogy a ház leküzdve 
az anyagi nehézségeket a közössé-
gi élet, a kulturálódás és a társas 
együttlét színtere legyen. 

Szelevényen 
A szelevényi művelődési házban 
fűtéskorszerűsítést és belső felújí-
tást végeztek az elmúlt időszakban 
pályázati forrásból. Pugner And-
rásné intézményvezető elmondta, 
hogy a közeljövőben tetőfelújítást 
és külső felújítási munkálatokat 
terveznek. Az utóbbi időben prog-
ramokat kizárólag pályázati pén-
zekből tudtak szervezni. A pályá-
zati kiírásokat folyamatosan fi-
gyelik. A legnagyobb gond az aka-
dálymentesítés hiánya.

Tiszapüspökin
Tiszapüspöki önkormányzata ta-
valy július 1-jén a Tiszapüspöki-
ért Kör Egyesület (TKE) haszná-
latába adta át a művelődési házat 
és annak berendezését. A közmű-
velődési megállapodás ez év de-
cember 31-éig érvényes.Az ön-
kormányzat minden hónapban 
átutalja a TKE számlájára a kép-
viselő-testület által meghatáro-
zott pénzösszeget. Ebből tudja az 
egyesület a közüzemi számlákat, 
a jogdíjakat és a két négyórás dol-
gozó – a közművelődési munka-
társ és a takarító – bérét fizetni. 
A hiányzó pénzt pályázatokkal 
igyekszik megszerezni. Az egyko-
ri művelődési ház nem felel meg 
a XXI. század követelményeinek. 
Hiányoznak alapvető eszközök, 
szolgáltatások. Az egyesület vál-
lalta, hogy másfél év alatt be-
szerzi a felszereléseket. A közös-
ségi színtér hivatalosan 13 órától 
19 óráig tart nyitva, illetve szom-
baton 10 és 14 óra között. A vá-
sárok, terembérletek, ügyfélfo-
gadások miatt azonban reggeltől 
estig lehetséges. A ház helyet ad a 
községi könyvtárnak is. A könyv-
táros egyúttal a közösségi szint-
ér közművelődési munkatársa, 
aki reggeltől estig dolgozik. A na-
pi, esetenként 12 órás nyitva tar-

tást két 4 órában foglalkoztatott 
személy oldja meg. Gubuczné Ur-
bán Éva közművelődési munka-
társ szerint az emberek többsége 
elzárkózik az otthoni négy fal kö-
zé, de a fiatalok érdeklődők. Ne-
kik lehet sikeres rendezvényeket 
szervezni. 

– Ahol a megélhetésért küzde-
nek, ott kultúrára kevés pénz ma-
rad, és ha jutna is, inkább más-
ra költik. Nem a minőség számít 
a mai világban, hanem a meny-
nyiség. Sokszor csalódottságot 
okoz ez nekünk, akik a közössé-
gért élünk – mondta Gubuczné 
Urbán Éva.

Besenyszögön 
Besenyszögön a Wesniczky Antal 
Művelődési Ház és Könyvtárat, 
a helyi önkormányzat 1999-ben 
hozta létre a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és a Községi Könyv-
tár összevonásával. Lapunknak 
Danyi Gyuláné, az összevont in-
tézmény vezetője mondta el, hogy 
a részben önállóan gazdálkodó 
szervezet önkormányzati támo-
gatásból, pályázati pénzekből, sa-
ját bevételekből és lakossági segít-
ségből működik. 

– Két éve lakossági összefogással 
sikerült a termeket felújítani, ak-
kor még nem tudtuk, hogy 2007-
ben nagyobb összeget, 4,9 millió 

forintot nyerünk a művelődési ház 
felújítására – tette hozzá Danyiné. 
– A több ütemű felújítás első sza-
kaszában sikerült megvalósítani 
az épület külső szigetelését, va-
kolását, a belső helyiségek burko-
lását, festését, az ablakok cseréjét, 
a nagy színházterem teljes parket-
tázását, a kistermek meglévő par-
kettájának csiszolását és lakkozá-
sát. A 8,3 millió forintos beruhá-
zás a pályázaton nyert összegből, 
és az önkormányzat által vállalt 
önerőből valósult meg.

Eszközfejlesztésre, a bútorok 
és technikai eszközök cseréjére, 
beszerzésére is lenne igény, de eb-
ből a pályázati pénzből erre nem 
futotta. Ezért egy jótékonysági es-
tet szerveztek januárban, a bevé-
telből egy projektort szeretnének 
vásárolni. A településen a műve-
lődési ház az egyetlen közösségi 
színtér. Huszonkét civil szervezet 
működik, az önszerveződő cso-
portoknak és rendezvényeiknek is 
a művelődési ház ad otthont.

Az intézmény több lehetőséget 
is kínál a szabadidő hasznos el-
töltésére. 

Gondot jelent, hogy 2005 óta 
a vezető egy személyben könyv-
táros és közművelődési dolgozó, 
nincsen munkatársa, így sokszor 
kénytelen az erejét meghaladó 
munkát végezni. Közhasznú dol-
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En Látja a fehér foltokat a győri Bartók Béla Megyei Művelődési Köz-
pont igazgatója, Tóthné Hajmási Izabella. Ezért az intézmény infra-
struktúrájával, szervezési tapasztalatival igyekszik az elárvult közsé-
gi művelődési házak segítségére lenni. Időről időre egy-egy kellemes 
délutánt, estét szereznek a Győr-Moson-Sopron megyei községekben 
élőknek népzenei hangversennyel, a reformkor költészetét ismerte-
tő előadással. Barsi Ernő neves zenetudós Kodály munkásságát nép-
szerűsíti fáradhatatlanul, a Versmondók Egyesülete a költészetet vi-
szi el a nagyvárostól távol eső kisközségbe. Tavaly hangversennyel 
emlékeztek meg Kálmán Imre születésének 125. évfordulójáról.De 
nemcsak házhoz viszik a műsorokat, hívják is a művelődési központ 
pár éve megújult színháztermébe a falvak lakóit. A diákok számára 
bérletet indítottak, a felnőtteknek alkalmi előadásokat tartanak. Be-
fogadó színházként invitálták egyebek között a Pannon Várszínház 
Padlás című produkcióját, a kalocsai színház Cabaret című musi-
caljét. A legfiatalabbaknak énekelt Halász Judit, s játszotta a Forrás 
Színház a Mátyás király krónikái című darabot. A színházi előadá-
sokra a győrieken kívül Öttevényről, Bakonyszentlászlóról, Nyúlról, 
Veszprémvarsányból, sőt még a megyehatáron túlról, Komáromból 
és Ászárról is érkeznek színházlátogatók. mzs
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gozó alkalmazására egy-két hóna-
pig lehetőség nyílik, de ez az ön-
kormányzat pénzügyi helyzeté-
től, a pályázatok kiírásától is függ. 
Ezek a dolgozók nem szakembe-
rek, így csak egyszerűbb felada-
tokkal lehet megbízni őket. 

Kunhegyesen 
A Kunhegyes Városi Könyvtár 
és Közművelődési Intézmény 
2005. július 1-jétől működik integ-
ráltan, vagyis összevontan. Szent-
péteriné Lévai Mária igazgató el-
mondta, hogy az elmúlt időszak-
ban a technikai felszereltségen is 
javítottak valamelyest a szakmi-
nisztérium támogatásával. Jelen-
leg a pincehelyiségek szigetelését 
végzik. Tavaly a színházterem par-
kettáját, a pódiumterem ablakait 
cserélték önkormányzati és terü-
letfejlesztési támogatásból. 

Az intézmény részben önállóan 
gazdálkodik. Az alaptevékenység 
ellátására szolgáló keret igen ki-
csi, szinte csak a hagyományos 
rendezvényekre elegendő: a négy 
gyermekszínházra, a két rendha-
gyó irodalom órára, és a két ifjú-
sági koncertre. 

Sok olyan városi esemény van, 
amelynek megrendezése bevételt 
nem hoz, de rengeteg kiadással 
jár. 

– Mindent, ami számunkra fon-
tos és a kultúrához való hozzáju-
tás egyenlő esélyeit teremtené meg 
a lakosság részére, a pályázatok 
révén igyekszünk ellátni – mond-
ja Szentpéteriné. – Ez azonban 
nem kiszámítható, a mértéke pe-
dig mindig csak töredéke a szük-
ségesnek. A legnagyobb problé-
ma, hogy az állami költségvetés-
ben a közművelődésre fordítható 
normatíva nem fedezi a települé-
sen feladatot ellátó szakemberek 
bérét sem. Az éves költségvetés 
készítésekor a több évvel ezelőt-
ti teljesítés jelenti a számítások 
alapját az éves inflácó mértékével 
és az energiaárak várható emel-
kedésének mértékével növelve. 
És akkor még nincs szó az intéz-
mények alapfeladatainak ellátásá-
val járó kiadásokról. 

Simon Cs. József

Fertôszéplakon
Bozsvári István fertőszéplaki pol-
gármestere nem túl derűlátó kul-
túraügyben. Mint mondja, a kép-
viselő-testület elutasította azt 
a javaslatát, hogy egy pedagógus 
munkaidejének kisebb hányadá-
ban önálló felelőse legyen a több 
mint 1200 lakosú község kulturá-
lis életének. Volt olyan harcos vé-
lemény, amely „kommunista csö-
kevénynek” minősítette a kultu-
rális felelősi tisztséget, ezek után 
nem csoda, hogy az indítvány 
nem kapott támogatást. A szóban 
forgó pozíció – amely a kulturális 
ügyek felkarolását szolgálta volna 
– éves szinten 300 ezer forintba 
került volna a községnek.

Fertőszéplakon úgynevezett ál-
talános művelődési központ látja 
el egy művelődési ház teendőit. 

A bibliotékában egy pedagó-
gus a kötelező órái terhére végzi 
a kölcsönzést. A kulturális terü-
letet az ÁMK igazgatója felügyeli. 
Az idei költségvetésben kulturális 
célokra előirányzott summának 
megvan a helye, részben a falu-
napok programjára költik (ennek 
keretében rendezik meg a Szép-
lak elnevezésű települések Kár-
pát-medencei találkozóját), rész-
ben a helyi együttesek működé-
sére fordítják. 

A község első embere szerint 
kultúrából több és jobb kellene. 
Úgy látja, hogy az emberek egyre 
zárkózottabbakká válnak, s mind 
kiszolgáltatottabbjai lesznek a mé-
diának. Megannyi értékes hagyo-
mány megy veszendőbe, nincs, 
ami összetartsa az embereket. Pe-
dig a kultúrának ez lenne a külde-
tése, hangoztatja.

A falu intézménybővítési pá-
lyázatára most kapták meg az el-
utasító választ. 

A gyermekintézményeket és 
az iskolát érintő fejlesztés mellett 
többfunkciós csarnok létesítésé-
ben is gondolkodtak, amely az el-
gondolások szerint sportot és mű-
velődést szolgáló programoknak 
adna – adott volna – otthont. Hi-
szen kell egy hely, ahol az embe-
rek találkozhatnak, együtt lehet-
nek, és együtt örülhetnek egy jó 

mérkőzésnek, egy jó koncertnek. 
Bozsvári István úgy véli, ráférne 
a megújulás a hazai közművelő-
dési rendszerre, fejlesztésre szo-
rul az infrastruktúra és a minő-
ség egyaránt. És változnia kellene 
az igényszintnek. Az előbbiekhez 
pénzre van szükség, az utóbbihoz 
valami egészen másra.

Maróti Zsuzsa

A közművelődési szervezetek fej-
lődését, a sikeres pályázást hiva-
tott segíteni a Budapesti Műve-
lődési Központ szakmai koordi-
nálásával kialakított minőségfej-
lesztési program. Közművelődési 
és minőségfejlesztési szakembe-
rek dolgoztak ezen a programon, 
amelynek elkezdéséről tavaly de-
cemberben döntöttek miniszte-
ri értekezleten. Brenner Zsu-
zsannától, a BMK munkatársá-
tól megtudtuk, hogy az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium meg-
bízásából működő szakmai mű-
hely az első szinten a tevékenysé-
geket értékeli. A közművelődési 
statisztika alapján meghatároz-
ták azt a tizenkét fő tevékenysé-
gi típust, amely a legtöbb házat 
– a méreteitől és az igényektől 
függően – jellemzi. A cím eléré-
séért pályázni kell. A házakban 
lesznek minőségfelelősök, a kép-
zésük már folyik. A közművelő-
dési szakemberek közül kikerü-
lő auditorok vizsgálják első kör-
ben, hogy a benyújtott pályázati 
anyag a valós működésnek meg-
felel-e. Végül egy független bi-
zottság dönt a cím odaítéléséről. 
Három évre kapja meg az intéz-
mény a Minősített Közművelődé-
si Szervezet címet, de ez idő alatt 
bármikor lehet újabb, ellenőrző 
audit. A második, magasabb fo-
kozat a Közművelődési Minőség 
Díj, ezt évente három-öt intéz-
mény kaphatja meg. Amennyi-
ben a pályázók szakszerűen vég-
zik a munkájukat, és emelkedik 
a presztízsük; előbb-utóbb a ha-
zai és az EU-s pályázati értéke-
léseknél is súlya lesz a minőség-
biztosításnak. 

H. A.
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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