MINDENNAPOK 5

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének
folyóirata

XVIII. évfolyam, 7. szám
2008. július
Ára: 480 forint

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, dr. Czinege Imre országyűlési képviselő és Török József ceglédberceli polgármester egy átadási ünnepségen. Van jelentősége annak, hogy eurokonform
játszótérben öltött testet az első olyan közösségi vállalkozás,
amelyhez az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében pénzt kaptunk a brüsszeli
kasszából. Ez a pénz már abból
a 2013-ig elköltendő 120 milliárd
forintnyi uniós forrásból származik, amely közoktatási intézmények fejlesztésére szolgál.
Az új beruházásról és az intézmények infrastrukturális és eszközfejlesztést célzó beruházásainak támogatásáról a 4. oldalon
olvashatnak.

Bodajk egyike ama nyolc nagyközségnek, amelyeket a köztársasági elnök 2008. július 1-jével városokká nyívánított. Ez
az elnöki határozat a honlapján – www.keh.hun – idén se kapott helyet. A honlap szerkesztői szerint azért nem, mert az
adott rovatban csakis a köztársasági elnök nagyobb jelentőségű határozatait közlik. Pedig hát elképzelni is nehéz, hogy

Tíz éve írtam utoljára
a jelenlegi önkormányzati
miniszterről, aki akkor
– miként korábban és később
is éveken át – egy megye talán
legismertebb személyisége volt.
Gyenesei Somogyországban,
ez volt a címe az írásomnak.
Ami szándékom szerint egy,
a választói által korlátozott,
de országlói szerepkörre
emlékeztetett.
Most, hogy a riportalanyom
miniszter lett, országlói mivolta
ágazati jellegűre szűkült,
s nem a választói, hanem
saját apparátusának
tagjai korlátozzák.

a városi cím adományozásának – annak tehát, hogy nekünk,
Magyarország polgárainak nyolc új városunk lett – a köztársasági elnök legalább akkora jelentőséget ne tulajdonítana,
amekkora jelentősége van napjainkban például az elnöki hivatal vezető-helyettese tavaly előtti kinevezésére vonatkozó
döntésének. Cikkünket a 13–14. oldalon közöljük.
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ÁTALAKULÓ

POSTAI SZEKTOR
Keresik helyüket a gazdasági életben a világ postái. A változó
levelezési szokások, a szolgáltatói szektor robbanásszerű módosulásai arra késztetik a nemzeti postákat, hogy új utakat,
új üzleti lehetőségeket kutassanak fel. Ezt mutatják a legújabb
nemzetközi példák is.
Megszûnnek a hagyományos német posták
Bevált a német kísérlet. A nemzeti posta úgy döntött, hogy
2011-ig a még meglévő 750 postahivatalt is bezárják. Benzinkutaknál, újságosoknál, könyvesboltokban, szupermarketekben lehet majd például levelet vagy csomagot feladni. Így van
ez már 13 500 kisebb-nagyobb településen. A német posta
részvénytársaság ugyanis az elmúlt esztendőkben már ennyi
helyen adta vállalkozásba a szolgáltatást. A statisztikai adatok
azt bizonyítják, hogy az ügyintézés szakszerűsége nem csökkent. A lakosság is jól járt, hiszen a vállalkozásba adás indítása óta átlagban heti 18-ról 42 órára emelkedett a nyitva tartás
– számolt be erről a Magyar Rádió berlini tudósítója.

Az átalakításról az interneten keresztül tájékoztatják a lakosságot. Végigkövethető az egész folyamat egy-egy vállalkozó jelentkezésétől az új Posta Pont megnyitásáig.
Átszervezik a teljes japán postai hálózatot
Önkormányzatoknál és más helyi hatóságoknál rendeznek be
postai szolgáltatásra alkalmas helyeket a távol-keleti szigetországban. Mellette 454 kispostát bezárnak. Lakat azért került ezekre az ajtókra, mert egyszerűen elfogytak az ügyfelek
vagy mert nyugdíjba ment a postamester.
Japánban törvény írja elő, hogy 24 ezer postahivatalból álló hálózatot kell fenntartani – beleértve a legtávolabbi helyeket is. A posta most szerződést kötött az ország legnagyobb
biztonsági cégével, hogy ez a társaság garantálja a távoli vidékeken található postahivatalok biztonságos működési feltételeit.

A német posta szóvivője hozzátette: a klasszikus posták
csak a nagyvárosokban maradnak fenn. Az átszervezés kétezer postást érint, nekik a konszern „házon belül” keres új
munkahelyet.
Posta Pontok sikere Belgiumban
Folyamatosan új partnereket keres a belga posta. Az új szolgáltatási koncepció kialakításához olyan kereskedőkre számítanak, akiknek fontos a vevők elégedettsége és a minőségi
szolgáltatás. Az első piackutatások biztatóak. A belgák harminc százaléka már jól ismeri és használja a Posta Pontokat.
A válaszadók 70 százaléka tudja úgy, hogy a Posta Pontok
és a postahivatalok kiegészítik egymást, és csak kicsivel több
mint felük véli úgy, hogy a postán a termékek és szolgáltatások közül több vehető igénybe.
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Svájci kézbesítôk közvetítôi szerepben
Szeptembertől a svájci kézbesítők ügynökként is dolgozhatnak. A levélkihordók iránt érzett bizalmat kihasználva döntöttek úgy, hogy a svájci posta kézbesítői továbbítják majd
a PostFinance-nak a pénzügyi tanácsadással kapcsolatos
kérdéseket. Amennyiben a megbeszélés ténylegesen létrejön,
a kézbesítő jutalékot kap. A közvetítői tevékenységet a postás munkaidőben vagy akár munkaidőn túl, szabadidejében
is végezheti. Mivel a kézbesítők igen jó kapcsolatban vannak
az emberekkel, más tranzakciókat is indíthatnak. Tavaly már
kísérletképpen kipróbálhatták a közvetítői munkát az alpesi
ország levélkihordói. A próba olyan jó sikerült, hogy a PostMail és a PostFinance együttesen úgy döntött, hogy kiterjesztik a kézbesítők közvetítői munkáját egész Svájcra.
Összeállította: László Márta
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fejlesztések

Átadták az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében megvalósított első létesítményt.
Ez a Pest megyei, alig ötezer lakosú Ceglédbercel községben történt, mégpedig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megkezdődött
óvodafelújítási mintaprojekt folytatásaként.

AZ ELSÔ
Van jelentősége annak, hogy egy
eurokonform játszótérben öltött
testet az első olyan közösségi vállalkozás, amelyhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
keretében pénzt kaptunk a brüs�szeli kasszából.
Ez a pénz már abból a 2013-ig
elköltendő 120 milliárd forintnyi
uniós forrásból származik, amely
közoktatási intézmények fejlesztésére szolgál. Az intézmények infrastrukturális és eszközfejlesztést
célzó beruházásainak támogatása
a közoktatási reformfolyamatokhoz és a XXI. század iskolája programhoz illeszkedve megteremti
a minőségi oktatás feltételeit.
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv
(I. NFT) egyik legsikeresebb pályázata keretében ehhez kapcsolódóan országszerte 128 óvoda és is-
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kola felújítása, bővítése kezdődhetett meg összesen 16,6 milliárd
forint uniós támogatással.
A Pest megyei Ceglédbercel
község önkormányzata visszatérő, sikeres pályázó, amely mintát ad minden magyarországi település számára. Felismerve lehetőségeit és igényeit, valamint

gyorsan és gondosan előkészítve
projektjeit, a település fejlődésének szempontjából mintaértékű
beruházásokat vitt végig mind
az I. NFT, mind az ÚMFT közoktatási intézmények fejlesztését
célzó pályázatain.
Az I. NFT keretében 217 millió forintnyi uniós támogatással
megkezdett óvodafejlesztési mintaprojekt révén felépült a korszerű, akadálymentes, 150 férőhelyes
óvoda. A beruházás folytatásaként pedig most 10,5 millió forintos uniós támogatásból megvalósult az óvoda játszótere.
A közoktatási intézmények fejlesztésének következő állomását
a település általános iskolájának
fejlesztése jelentheti. Ennek megvalósítására a község önkormányzata 250 millió forint uniós támogatásra pályázik. A pályázat elbírálása folyamatban van.

mindennapok

Tíz éve írtam utoljára a jelenlegi önkormányzati miniszterről, aki akkor –
miként korábban és később is éveken át – egy megye talán legismertebb személyisége volt. Gyenesei Somogyországban, ez volt a címe az írásomnak.
Ami szándékom szerint egy, a választói által korlátozott, de országlói szerepkörre emlékeztetett. Most, hogy a riportalanyom miniszter lett, országlói mivolta ágazati jellegűre szűkült, s nem a választói, hanem saját apparátusának tagjai
korlátozzák.

GYENESEI

tárcában
A miniszter jó tíz napra rá, hogy majd kiszámolva, hogy július elAlig több, mint félóránk maírásban megkapta a kérdéseimet, sejéig hány nap van hátra, lehe- radt a beszélgetésre. Bár emlékeegy egész órát szánhatott a velem tetlennek tartotta, hogy ez idő- zett rá, de végigfutotta az első kérfolytatandó beszélgetésre. Ám ép- tartam alatt az új városok nevéről désemet.
pen abban az órában tájékoztatták a sajtó máshonnan ne értesüljön,
– Az 1990-es országgyűlési váarról, hogy a köztársasági elnök majd miután a minisztériumi tá- lasztások előtt a szocialisták nem
elfogadván a felterjesztését, ellen- jékoztatás lehetséges módját ille- értették, hogy miért nem lépsz
jegyzésre visszaküldte az általa tően nem jutott dűlőre, arra uta- vissza Horn Gyula javára, szávárossá nyilvánítandó települések sította munkatársait, hogy erről modra pedig az volt érthetetlen,
listáját. Dr. Gyenesei István mi- az államelnöki hivatal embereivel hogy a visszalépésre egyáltalán felhelyst erről értesült, behivatta két igyekezzenek megegyezni.
kérhet bárki is. Tíz éve Somogyvezető munkatársát, míg
ban a szocialista többsébejöttek, mondta, hogy
gű közgyűlés – az országvegyek az asztalról szőban egyedülállóan – egy
lőt, majd megkérdezte
civil egyesület fideszes
helyet foglaló kollégáiés kisgazdapárti támotól, hogy milyen mógatást élvező listavezetődon tájékoztassa a sajtót
jeként, ráadásul egyetlen
a leendő városok nevéjelöltként választott meről, valamint, hogy mely
gyei elnöknek. Ezek után
napon lenne célszerű foigazán kevéssé remélhetgadnia e települések polted, hogy a szocialisták
gármestereit. Látnivalóminisztere leszel. Vagy
an szeretett volna gyorigen?
san végezni, de ez nem
– A kérdés pontos, de
sikerült neki. A helyzet
a helyzet felvázolása hiaz, fogalmaztak hosszaányos – válaszolt. – Endalmasan a beosztottai,
gem háromszor válaszhogy az új városok kihirtottak a megyei közgyűdetésének joga a köztár- „Annak idején a fideszes támogatásom azért rekesztette ki lés elnökének. Ebből
az MSZP-t a megyei hatalomból, mert vélt vagy valós sérelmeik
sasági elnöké, őt ebben miatt megromlott a viszonyunk. Ciklus közben azonban, felismer- egy alkalommal, 1998nem előzhetjük meg. Szó vén mind a maguk, mind a megye érdekét, már támogattak. Eköz- ban, valóban a Fidesz
szót követett, a minisz- ben a Fidesz halálos ölelésben próbált tartani bennünket, már- és a Kisgazdapárt táter előbb azt tudakolta, mint az egyesületet és engem. Ki kellett törnünk ebből az ölelés- mogatásával, 2002-ben
ből. Amikor ezt a szándékunkat észlelték, kivonultak mögülünk,
hogy az államfő vajon űrt hagyván a maguk helyén, ahová az MSZP behúzódott. Azóta viszont az MSZP támikor él ezzel a jogával, a kapcsolatunk normalizálódott, noha mi nem változtunk.”
mogatásával, de mindA Települési Önkormányzatok
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kétszer a Somogyért Egyesület az olyan, mint a kutya vacsorá- vén a somogyszobi vasúti melléklistavezetőjeként és jelöltjeként. ja. A kiszámíthatóság nagyobb vonal szüneteltetésére vonatkozó
A Somogyért Egyesület mindig érték.
kormányzati elképzelést, mert szeis a politikai paletta közepén állt
A harmadik és a negyedik kér- rinted gazdasági okok miatt sem
Somogyban, és természetesen én désemre rápillantva, beszámo- engedhető meg, hogy a kisvárois. Nem az én helyzetem válto- zott, majd odaadott, egy, a mun- sokra alapozott fenntartható fejzott a pártokhoz képest, hanem katársai által összeállított doku- lődés a falvak elnéptelenedéséhez
a pártok hozzám való viszonya mentumot, amely e kérdésekre vezessen. A kormány tagjaként ma
módosult. Annak idején a fide- válaszjavaslatokat tartalmazott. mit szólnál ahhoz, ha a települészes támogatásom azért rekesz- Ezeket csak otthon volt módom si önkormányzatoknak felajánlatette ki az MSZP-t a megyei ha- elolvasni. A dokumentum össze- nák a szüneteltetésre szánt vasúti
talomból, mert vélt vagy valós állítója, aki egyébként három ál- szárnyvonalak üzemeltetésének
sérelmeik miatt megromlott a vi- tala megnevezett szakértő háttér- lehetőségét?
szonyunk. Ciklus közben azon- anyaga alapján dolgozott, csupán
– Minden, ami megnyomorítban, felismervén mind a maguk, két kérdésemmel foglalkozott, ja a kisfalvakban élő emberek
mind a megye érdekét, már tá- mivel a többit személyes jellegű- közösségeit, s elvesz valamit tőmogattak. Eközben a Fidesz ha- nek vélelmezte.
lük, ami a komfortérzetükhöz
lálos ölelésben próbált tartani
A válaszjavaslatok tartalmá- szükséges, csak azon az alapon,
bennünket, mármint az egye- val nem untatom az olvasót, az hogy nem gazdaságos, az bántja
sületet és engem. Ki kellett tör- irányultságukat jellemzi, hogy az igazságérzetemet. Ahol embenünk ebből az ölelésből. Ami- a miből lehetne növelni típusú rek élnek, az életük feltételeitől
kor ezt a szándékunkat észlel- kérdésre részletes elemzést tar- nem szabad megfosztani őket.
ték, kivonultak mögülünk, űrt talmaztak a van elegendő voltára. Idetartozik az óvoda, az iskohagyván a maguk helyén, aho- És kiderült belőlük, hogy az ap- la, a posta és sok minden más.
vá az MSZP behúzódott. Azóta parátusa a minden a lehető leg- Nem feltétlenül kell helyben lena kapcsolatunk a szocialistákkal jobban van szakszerű indoklá- nie mindennek. Elég, ha elérhető
normalizálódott, noha mi nem sával szeretné nyugalomra bírni távolságban van az adott szolváltoztunk. Az más kérdés, hogy miniszterét.
gáltatás. Amennyiben a buszemiatt a jobboldal egy idő óta elAki azonban – amint az a vála- közlekedés a vasutat minden
lenségének tart bennünket. A ve- szaiból is kitűnik – kellően nyug- szempontból, beleértve a komlünk való együttműködést saját hatatlan.
fortérzetet is, kompenzálja, akmaguk nehezítik.
– Tavaly novemberben inter- kor helyettesítheti. De ráterhelni
A második kérdésemen vi- pelláltál a parlamentben, ellenez- az önkormányzatokra ezt a felszonylag hamar túljuadatot, nagy hiba. Fatottunk.
riezusi viselkedés, mert
– Az idei költségvetés
az önkormányzatoknak
részletes vitájában azoksem szakmai hátterük,
kal értettél egyet, akik
sem pénzügyi feltétea források növelésének
lük nincs ahhoz, hogy
igényével szemben a páa l a kos s á g i gényeilyázatok terhére növelték
nek megfelelve vasutat
volna a normatíva forműködtessenek. Azomájában megszerezhető
kon a helyeken, ahol
források mértékét. Ma is
kiderült, hogy a megígy gondolod?
szüntetés indok lásá– Ma még inkább így
hoz készült számítágondolom. Az önkorsok nem helytállóak,
mányzatoknak stabilinem szabad megszüntásra van szükségük. Ha
tetni a mellékvonalat.
pályázatok útján kényA Somogyszob–Balaszerülnek szert tenni
tonszentgyörgy vasúta forrásokra, vagy a for- „A vasúti közlekedést nemcsak azért nem szabad „szüneteltetni”, vonal utasszáma és jámert megszokták az emberek, hanem mert a közutak terheltsége
rások jelentős részére, amúgy is túlságosan nagy. A kistelepüléseket átszelő úthálózat ratszáma a mellékvonaakkor az számukra bi- alkalmatlan a sűrűbb buszközlekedésre. Olyan nagy a teher raj- lakra vonatkozó adatok
zonytalanság. A keve- tuk, hogy a vasútról a tömegközlekedést rájuk terhelni szakmai országos átlagát messze
sebb pénz is több, ha hiba. Az európai tendencia ezzel ellentétes: a közutak terheltségét meghaladja. Azok közé
ott a vasútra terelik. Rövidlátó, aki ezt nem veszi észre. Az embebiztosan számíthatnak ri élet értékesebb, semmint, hogy néhány statisztikai adat miatt tartozik, amelyek megrá. A reménybeli több, kockáztassa bárki.”
szüntetése nem indoÖNkormányzat



A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

kolt. A vasúti közlekedést nem- emberek kellenek, akik a változás- aránt fontos mindkét oldalon,
csak azért nem szabad „szünetel- nak vezetői és nem haszonélvezői csak éppen manapság a jobbtetni”, mert megszokták az em- akarnak lenni, végül pedig tehet- oldal hajlamos kisajátítani maberek, hanem mert a közutak ter- ség kell, mert a változásokhoz gának ezt a két fogalmat, s úgy
heltsége amúgy is nagy. A kis- országosan és helyben egyaránt tenni, mintha csak ők lennének
településeket átszelő úthálózat a társadalom legjobbjaira van hivatottak a zászlajukra tűzalkalmatlan a sűrűbb buszközle- szükség. A bátorság, a tisztesség ni. Nos, hogy lehetséges-e ilyen
kedésre. Olyan nagy a teher raj- és az értelem szükségessége mellett helyzetben ötpárti megegyezés
tuk, hogy a vasútról a tömegköz- a szabadság és demokrácia nélkü- kétharmados többséget igénylő
lekedést rájuk terhelni szakmai lözhetetlenségét is hangsúlyoztad, reformhoz, erre a kérdésre azt
hiba. Az európai tendencia ezzel megemlítvén, hogy nem ritkán és mondom, hogy a politikai helyellentétes: a közutak terheltségét nem kevesek vissza is élnek ezzel zet erre ma teljességgel alkalott a vasútra terelik. Rövidlátó, a lehetőséggel. Mindez a blogodba matlan. Az a körülmény, hogy
aki ezt nem veszi észre. Az em- írt utólagos megjegyzésed szerint az MSZP kisebbségi kormányberi élet értékesebb, semmint, mindkét oldali párttagok számá- zásra kényszerült, a kormányt
hogy néhány statisztikai adat ra inkább elgondolkodtató és meg- egy eddig nem próbált döntésmiatt kockáztassa bárki.
szívlelendő lehetett, talán, mert a előkészítési, döntéshozatali me– A népszavazás után az írtad másik oldalra vonatkozó monda- tódusra készteti, az ellenzék száa blogodba, hogy sokan egy illúzi- tokkal maradéktalanul egyetér- mára pedig egy eddig még járatóval lettek szegényebbek, az ország tettek. Kormánytagként elképzel- lan mozgásteret nyitott. Ebben
egésze viszont egy tapasztalattal hetőnek tartod-e a reformok me- a mozgástérben az ellenzék mingazdagodott. Felelőtlenségnek mi- gegyezéses továbbvitelét?
den lehetőséget felhasznál arra,
nősítetted pénzt költeni arra, ami– Amikor azt mondtam, hogy hogy még az egyszerű többséget
nek kimenetelét egyetlen valamire- bátorság, tisztesség és értelem igénylő kérdésekben is az általa
való fogadási iroda se vett volna fel kell a változtatáshoz, ak kor kijelölt kényszerpályára szoríta lajstromába, s szerinted a nép- a kormánnyal rokonszenvező sa a kormányt. Még olyan eseszavazás egy feleslegesen drága emberekre gondoltam. Ami- tekben sem adja a támogatását,
és erőszakos kampány végére tett kor a szabadságot és a demok- amikor ő maga tett indítványt
pontot, amely után azonban kellő ráciát említettem, akkor ebben korábban a változtatásra. Volt
alázattal kell keresni és megtalálni az összefüggésben a jobboldaliak arra példa, hogy amikor a kora megoldást azoknak, akiknek ez tapsoltak meg rendesen, amúgy mány egy ellenzéki indítvány
a dolguk. Mire gondoltál?
együtt a baloldaliakkal. Mert befogadását komolyan mérle– Arra gondoltam, hogy ezt a szabadság és a demokrácia egy- gelte, a javaslatot az ellenzék
az eredményt ki lehetett
visszavonta. Ez történt
számítani. Azt, hogy
a közigazgatási hivataa nemek lesznek elsöplok működését biztosírő többségben. Mivel
tó törvény módosításáaz eredmény tudhanak előkészítése során
tó volt, ezért a pártokis. Ilyen esetben a kétnak nem kellett volna
harmados többség megpénzt költeniük a kamszerzésének a realitása
pányra. Sőt, visszavontermészetesen a nulláva a korábbi döntést,
val egyenlő.
megszüntethették vol– És mi lesz a közigazna a népszavazás okát.
gatási hivatalokkal?
Ezzel a tapasztalattal
– Egy új kormányrengazdagodtunk.
delet értelmében július
– Az idei március 151-jétől törvényesen műén Barcson mondtál ünködnek tovább. Az új
nepi beszédet, amelyben
jogszabályra vonatkozó
a reformokról is szóltál.
javaslatot előterjesztéKifejtetted, hogy a re- „Az a körülmény, hogy az MSZP kisebbségi kormányzásra kény- sem alapján a kormány
szerült, a kormányt egy eddig nem próbált döntés-előkészítési,
formokba kezdeni bá- döntéshozatali metódusra készteti, az ellenzék számára pedig egy június 11-ei dobogókői
torság kell, mivel az em- eddig még járatlan mozgásteret nyitott. Ebben a mozgástérben ülésén elfogadta.
berek többsége nem is ér- az ellenzék minden lehetőséget felhasznál arra, hogy még az egy– Köszönöm a beszélti, mi történik körülötte, szerű többséget igénylő kérdésekben is az általa kijelölt kényszer- getést!
pályára szorítsa a kormányt… Volt arra példa, hogy amikor a kora reformokat végigvinni mány egy ellenzéki indítvány befogadását komolyan mérlegelte,
Aczél Gábor
tisztesség kell, azaz olyan a javaslatot az ellenzék visszavonta.”
Csattos Pál felvételei
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Hatályba lépésének napján, 2008. július 1-jén még nem
volt hivatalosan kihirdetve a közigazgatási hivatalról szóló kormányrendelet. Ez a jogállamiság keretei között elfogadhatatlan metódus is jelzi, hogy e jogintézmény körül
nincs minden rendben.

Aés az
KÖZIGAZGATÁS
új szabályozás
Amikor világossá vált, hogy az Országgyűlés
2008. június 30-ig nem módosítja az Ötv.-t, politikai és szakmai körökből kétféle nyilatkozatok láttak
napvilágot. Az egyik felfogás szerint, mivel hiányzik
az Ötv.-ből a közigazgatási hivatal intézményesítésére vonatkozó alapvető szabály, e szervek 2008. július 1-je után illegitimek. Mások véleménye szerint
a kormány rendeletben is szabályozhatja a jogszerű
működést. A vonatkozó kormányrendelet megjelenése, ha lehet, felerősítette a vitát.
A kialakult helyzet gyökerei a kormányzati szervezet-átalakítással összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2006. évi CIX. törvény megalkotásához nyúlnak vissza. (Ez a törvény egyébiránt a „saláta törvények” gyöngyszeme. Rendelkezései egy hónap
leforgása alatt beépültek a különböző törvényekbe.
Ezt követően csak a zárórendelkezései vannak hatályban.) E törvénynek a 7. § (1) bekezdés d) pontjában történt meg az Ötv. egyszerű többséggel való
módosítása és e szerint a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal szövegrész helyébe a „Kormány által
kijelölt szerv” szöveg lép. A hivatkozási jogalap az
alkotmány 34. §-ának (2) bekezdése volt. „Törvény
minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv
megjelölésére vonatkozó rendelkezését a jelenlévő
országgyűlési képviselők több mint felének szavazatával elfogadott törvény módosíthatja.”
A törvénymódosítás alapozta meg a közigazgatási
hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) kormányrendelet megalkotását. (A rendelet egy rendelkezés kivételével 2007. január 1-jén lépett hatályba, a felkészülésre nevetségesen rövid időt adva.) Ez a jogi norma
hozta létre a regionális közigazgatási hivatalokat.
„A Kormány közigazgatási hivatalként a regionális
közigazgatási hivatalt jelöli ki.” (30. § (1) bekezdés)
A várható következmény gyorsan bekövetkezett:
kezdeményezték az Ötv. meghivatkozott módosítását, valamint a közigazgatási hivatalt érintő további
rendelkezések alkotmányellenességének a megállapítását.
Az Alkotmánybíróság 116/B/2007. AB határozatában 2007. november 13-án, 2008. június 30-ai ha-
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tállyal megsemmisítette az Ötv. 98. § (1) bekezdésének első mondatát, amely szerint a „közigazgatási
hivatal államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv”. Ezt a mondatot a már meghivatkozott
2006. évi CIX. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja
építette be az Ötv.-be, „a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal (továbbiakban: közigazgatási hivatal) államigazgatási feladatokat ellátó közigazgatási szerv”
szövegrész helyett.
Az Alkotmánybíróság tehát az Ötv. egyetlen egy
mondatát semmisítette meg és elutasította az Ötv.
további 17 rendelkezésének megsemmisítésére irányuló indítványokat. Ugyanakkor meg kell jegyezni,
hogy a megsemmisített mondat a közigazgatási hivatal jogállását alapvetően érinti. (Álláspontom szerint
nem tett jót az „ügynek”, hogy az Alkotmánybíróság
közel egy év eltelte után hozta meg döntését.)
Az Alkotmánybíróság határozatának megértése és
értelmezése nem tartozik a könnyed nyári időtöltések körébe. Ennek tudható be – többek között -, hogy
a határozat többféle értelmezésével találkozunk.
A határozatindokolás leszögezi: az Alkotmánybíróságnak az alkotmány 34. §-ának (2) bekezdését
kellett értelmezni és abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Ötv. vitatott rendelkezéseibe
a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész
„Kormány által kijelölt közigazgatási hivatal” szövegre történő módosítása „csak a közigazgatási hivatal megjelölésének módosítását jelentette-e, vagy
ezekkel a módosításokkal a törvényhozó meghaladta az Alkotmány 34. § (2) bekezdésében kapott
kereteit.”
A továbbiakban az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában kimondta: „A közigazgatási hivatal Kormány alá rendelet államigazgatási
szerv, amelyre nézve az Alkotmány nem tartalmaz
rendelkezést. Nincs olyan alkotmányi szabály, amely
a közigazgatási hivatal jogállására vonatkozó szabályozáshoz minősített többséget kívánna meg. ⅔-os
törvényi szabályozás a közigazgatási hivatal olyan
feladat és hatásköreinek szabályozásához szüksége, amelyek gyakorlása ⅔-os törvényi szabályozást

igénylő emberi jogokat, vagy önkormányzati alapjogokat érint.”
Az AB választ keresett arra a kérdésre, hogy a „minősített többséget igénylő konszenzus” igénye kiterjedt-e a „helyi önkormányzatok feletti törvényességi
ellenőrzést gyakorló szerv jogállására.”
A válasz: „Az Ötv. fővárosi, megyei szervként iktatta be a közigazgatási hivatalt az államszervezetbe, azaz a 2/3-os törvényben megnyilvánuló politikai
konszenzus kiterjedt arra is, hogy a helyi önkormányzatok feletti fővárosi, megyei szinten működő államigazgatási szerv gyakorolja a törvényességi ellenőrzést. Ezért az Ötv. szabályozási koncepciójának lényeges elemét érintett az a módosítás, amely a „fővárosi,
megyei” jelző hatályon kívül helyezésével lehetőséget
adott a közigazgatási hivatalok államszervezetben
elfoglalt helyének megváltoztatására.”
A magunk részéről nem tudunk eljutni arra a következtetésre, hogy az Ötv.-ben intézményesített
közigazgatási hivatal olyan államigazgatási szerv,
amely a kormány döntésétől függően lehet regionális vagy/és megyei, esetleg kistérségi illetékességű.
Nem beszélve arról, ha ezt az okfejtést elfogadjuk,
akkor a közigazgatási hivatalból központi hivatalt
is lehet „faragni”.
Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet
is megsemmisítette.
„Mivel a regionális közigazgatási hivatalok létrehozása, illetve létrehozásának törvényi alapjainak
megteremtése 2/3-os többséggel elfogadott törvényi
szabályozást igényelt volna, az alkotmányos törvényi alapok hiánya a Korm. rendeletet is alkotmányellenessé teszi.”
Elérkezve 2008. július 1-jéhez megállapítható volt:
a törvényalkotó több mint fél év alatt nem jutott el
az Alkotmánybíróság döntéséből eredő feladata teljesítéséig. Az okokról leginkább a sajtóból lehetett
és lehet értesülni. Nem feladatom az egymásnak
ellentmondó közleményekről állást foglalni. Ezért
megállok a tény rögzítésénél.
A határidő eredménytelen eltöltésével kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyozni kell: a hivatkozott
normák megsemmisítése nem jelenti a megsemmisítés előtti állapot automatikus visszaállítását. erre
is csak jogalkotási eljárás keretében van lehetőség.
A fentiek alapján levonható az a következtetés,
hogy a kormány „szabályozási kényszerhelyzetbe”
került. A közigazgatási hivatalok életben tartásához meg kellett alkotni a szabályokat. Így került sor
a 177/2008. (VII. 1) kormányrendelet „viszontagságos” kibocsátására.
A rendelet preambulumában az alkotmány rendelkezéseire történő hivatkozások a kormány szabályozási koncepcióját egyrészt megalapozzák, másrészt korlátozzák.
A hivatal jogállásával kapcsolatban a változás a következő: „A közigazgatási hivatal a Kormány kijelölt

területi államigazgatási szerve.” (1. § (1) bekezdés)
Ezzel azonban az alapprobléma nem oldódott meg.
A kormányrendelet egyébiránt nem hozott lényeges
változásokat, a testület a szabályok megalkotásakor
a korábbi koncepciót követte.
Modifikáció azért bekövetkezett:
– egyes rendelkezések kimaradtak,
– minimális bővülés létrejött,
– sor került számos rendelkezés módosítására.
Abból a tényből, hogy az Alkotmánybíróság 17, az
Ötv. közigazgatási hivatalokkal kapcsolatos indítványt elutasított, levonható az a következtetés, hogy
nem a közigazgatási hivatal intézményével, feladataival, hatásköreivel van a „baj”, hanem az államszervezetben ⅔-os törvényben (Ötv.) kijelölt helyének a
megváltoztatásával.
Következtetések:
A regionális közigazgatási hivatalnak az Ötv.-ben
nincs törvényi alapja.
A kormány a hatályos szabályozásban ragaszkodik a regionális szintű szerveződéshez.
A megyei szint visszaállításának sincs meg a jogalapja.
A fentiek ellenére – mint jeleztem – az Alkotmánybíróság nem kérdőjelezte meg a közigazgatási
hivatal létjogosultságát, feladat- és hatáskörét.
A megalapozottnak tűnő alkotmányossági aggályok ellenére a regionális közigazgatási hivatalok
létezését nem lehet kétségbe vonni.
1. Adva van a közigazgatási hivatalról szóló kormányrendelet, amely addig hatályos, amíg az erre
feljogosított szerv nem helyezi hatályon kívül, illetve nem semmisíti meg.
2. A hivatalok léteznek és működnek az optimálisnak nem tekinthető körülmények ellenére. Azzal
azonban szembe kell nézni, hogy a bizonytalanság
nem hatásfoknövelő tényező.
3. A gondot a közigazgatási hivatal helyi önkormányzatokkal való érintettségének a rendezése
okozza. A hivatal által ellátott egyéb államigazgatási feladatok szabályozása tekintetében a kormány
mozgásterét az alkotmány kijelöli. (Vö. a kormányrendelet preambulumában megtalálható hivatkozások)
4. Nehéz elképzelni, hogy 2008. július 1-jétől a hivatalokat nem létezőnek tekintsük. Akinek van rálátása a közigazgatási hivatalok által elvégzett napi,
jogszerű halasztást nem tűrő feladataira, annak ilyen
gondolatai nem támadnak.
Tény, hogy a jogállamiság egyik eleme megsérült.
Az ügynek nagyon sok tanulsága van, és reménykedünk abban, hogy az érintettek is levonják a következtetéseket. Aligha vitatható, hogy elemi közérdek
fűződik a közigazgatási hivatalok Alkotmánybíróság
által kijelölt, törvényben meghatározott alapokra
helyezéséhez.
Ivancsics Imre
egyetemi docens
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Bár a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) 2008. május 15-ei ülésén már
jelen volt az új Önkormányzati Minisztérium első embere, de mivel ekkor még nem tette le
az esküt, az ülést elődje, Bajnai Gordon vezette. A dr. Lamperth Mónika önkormányzati és
területfejlesztési miniszter által 2006. december 14-én létrehozott fórumnak így dr. Gyenesei
István a harmadik elnöke, aki legutóbb a főként államtitkárokat felvonultató kormányzati
oldalt képviselte. Az önkormányzati oldal képviselői a június 24-ei ülésen se változtak, dr. Gémesi György,
a MÖSZ elnöke továbbra is a KÖEF társelnökeként vett részt a tanácskozáson.

KÖEF

harmadik miniszterrel
A résztvevők legelőbb a fórum Strukturális elemek elnevezésű munkacsoportja jelentését vették tudomásul, és
a strukturális kérdésekre adandó átfogó válaszok kialakításához szükségesnek tartották, hogy a KÖEF által létrehozott feladat- és hatáskört áttekintő
munkabizottság mielőbb kezdje meg
munkáját, s így aztán velük együttműködve juthassanak konszenzusra. Molnár Gyula, TÖOSZ elnöke javasolta,
hogy a kormányzat az eddigieknél átfogóbb és hosszabb távra szóló javaslatokat terjesszen a KÖEF elé. Kifejtette,
hogy a reformok elfogadásához szükséges politikai konszenzus esélye nélkül is
elvégzendő az előkészítő munka, mert
a politikai feltételek megváltozása esetére egy megvitatott és kiérlelt szakértői anyagnak rendelkezésre kell állnia.
Addig is javasolta, hogy azokban a rövid
távon megoldandó ügyekben, amelyekben kialakult a konszenzus, már ősszel
hozzák meg a kétharmados döntéseket.
A miniszter a tájékoztató tudomásul vételére tett javaslatával egyidejűleg bejelentette, hogy a feladat- és hatáskört
áttekintő munkabizottság július 8-án
megkezdi munkáját.
A KÖEF elfogadta az önkormányzati
tárca javaslatát, hogy a Helyi Önkormányzatok Napja központi ünnepsége
2008. szeptember 30-án Marcali városában legyen. A felek emellett szükségesnek tartották a jövő évtől újragondolni és megújítani az önkormányzati
ünnepnapot. A KÖEF egyetértett az-
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zal, hogy a MÖOSZ szervezésében hagyományosan Ópusztaszeren tartandó
megyék országos gyűlése idén is a Helyi
Önkormányzatok Napja hivatalos kísérőrendezvénye legyen.
A sport és területiség kapcsolatáról az
önkormányzati szövetségek két problémát vetettek fel. Az egyik, hogy az iskolabezárások és összevonások következtében vannak kihasználatlan tornatermek, a másik, hogy nem elegendő
a tornaterem. A szövetségek tájékoztatást kértek az illetékes tárcától, hogy
felmérésük szerint hány olyan bezárt
iskola van, amelynek a tornaterme üresen áll, nincs hasznosítva. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium képviselője ígéretet tett a tényleges helyzet bemutatására. A második problémával
kapcsolatban a szövetségek javasolták,
hogy a program létesítményfejlesztési
program legyen (oktatási intézményekre
vonatkozóan) és ne csak a PPP keretében valósuljon meg, mivel a magántőke
bevonásával megvalósult létesítmények
fenntartása már most is nehézségekbe
ütközik. Az önkormányzati szövetségek képviselői tiltakoztak az ellen, hogy
a tornaterem hiányát vagy a nem megfelelő szintű ellátást a kormányzat büntetés kiszabásával próbálja orvosolni,
mert amely településen nincs vagy nem
megfelelő a tornaterem, ott azt nem is
tudják egyedül megvalósítani.
Az önkormányzati szövetségek kezdeményezése alapján került napirendre
az egyes önkormányzatok nemzetbiz-
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tonsági védelméről szóló tájékoztató,
amelynek vitáján részt vett dr. Szilvásy
György, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tárca nélküli miniszter, valamint dr. Dudás Ferenc,
a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője. A
tárca nélküli miniszter részletes szóbeli
tájékoztatást adott a kialakult helyzetről. Visszautasította az önkormányzatok
titkos megfigyelését feltételező korábbi
sajtóvádakat. Tekintettel arra, hogy a
KÖEF ülése nem volt sajtónyilvános,
így különösebb vita nélkül zárult ez a
napirendi pont, amelyben az előterjesztő ígéretet tett a körültekintőbb, az önkormányzati szövetségekkel egyeztetett
előkészítésre.
Az Új Tulajdonosi Program és az önkormányzatok kapcsolatáról tartott tájékoztató után az önkormányzati oldal az
ivóvíz stratégiai jelentőségét hangsúlyozta. Az érdekszövetségek képviselői szerint
a vízellátást továbbra is teljes körben közösségi, önkormányzati vagy állami tulajdonban kell tartani, s nem szabad magánosítani. Egyetértettek a felek abban, hogy
a készülő víziközmű társulati törvényről
mielőbb, még a KÖEF következő ülése
előtt szükséges vitát folytatni.
Az önkormányzati érdekérvényesítés
helyéről és szerepéről a fórum ugyancsak az érdekszövetségek kezdeményezésére tárgyalt. Az önkormányzati oldal képviselői fontosnak tartották az
érdekérvényesítés folyamatának újragondolását, tisztázni-pontosítani kívánták az érdekérvényesítés fogalmának jelentését, azt tehát, hogy milyen
esetekben milyen jogosítvánnyal rendelkezhetnek a szövetségek. Álláspontjuk szerint az érdekegyeztetés struktúráját és működtetését a központi költségvetésből kell finanszírozni. Az érdekegyeztetés csúcsszervének továbbra
is a KÖEF ülését vélelmezték, s ehhez
szükségesnek tartottak egy megfelelő
szervezeti formát is kialakítani. Előterjesztésükben felvetették az egyetértési

jog biztosítását az önkormányzatok alapjogait érintő kérdésekben,
tehát az önkormányzati reformot,
a polgármesterek és a képviselők
jogállását, az önkormányzatok működésének az alapelveit, valamint az
önkormányzati feladatellátás feltételeit illetően. A kérdés átfogó vitájára már nem jutott kellő idő, de
az kiderült, hogy az egyetértési jog
követelésének ügyében az önkormányzati oldalon belül sem volt teljes egyetértés. Abban egyetértettek
a felek, hogy a KÖEF szerepét és súlyát erősíteni szükséges, amelynek
lehetséges módjáról külön vitát fognak folytatni.
Végezetül a KÖEF a „segélyért munkát” című programról szóló tájékoztatót tárgyalta. Az érdemi vitát megelőzően a szövetségek kifogásolták,
hogy a kormányzati felkérésre a jelenleg hatályos szociális törvényt érintően elvégzett – a KÖSZ által koordinált – módosítási javaslatcsomagról az
érintett tárca részéről eddig semmiféle
visszajelzést nem kaptak. A KÖEF leértékelésének minősítették az ágazati minisztérium magatartását. Forgó
Györgyné, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakállamtitkára prezentációban mutatta be a kormány Út
a munkához programját. A tájékoztató
kapcsán a szövetségek képviselői kifejtették véleményüket, amely szerint
egyetértenek a mozgalom alapgondolatával, de csakis a törvényes keretek
közötti megoldást tudják támogatni.
Amennyiben a megoldáshoz jogszabály-módosításra van szükség, azt
megfelelő előkészítő munka alapján
meg kell tenni. A KÖEF a téma fontosságára tekintettel úgy döntött, hogy
valamennyi önkormányzati szövetség
két-két szakértővel vesz részt a részletek kimunkálása érdekében létrejövő
munkacsoportban, hogy igazságos,
méltányos, humánus, egyszersmind
a kialakult feszült helyzetet enyhítő
és hosszú távon megoldást nyújtó javaslatokat dolgozzanak ki.
Végezetül egyetértettek a tárgyaló
felek, hogy a KÖEF érdemi megújítása elengedhetetlen, s ebben mindkét
oldal érdekelt, ezért az érdekegyeztetés rendszerének ügyét megfelelő
előkészítés után a közeljövőben napirendre tűzik.

Helyben vezetőnek választott erdélyi, szlovákiai, kárpátaljai, szerbiai, újvidéki, horvátországi és szlovéniai vendégei is voltak a magyar polgármesterek június 28–29–30-án
Gödöllőn megtartott hetedik világtalálkozójának. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kétévente megrendezett eseménynek már kialakult a hagyományos menetrendje. A plenáris
üléseken gyakran közjogi méltóságok, a mindenkori kormány és a tudomány képviselői, továbbá polgármesterek tartanak előadásokat, az egyes
szekciókban pedig témákra bontva folyik a szakértői munka.

HELYI MAGYAR VEZETôK
VILÁGTALÁLKOZÓJÁRÓL
Az idei esztendőben rendhagyó módon
a hivatalos megnyitó előtt a TÖOSZ főtitkárának, Zongor Gábornak, mint festőművésznek a kiállítását a tárlatot megnyitó Pásztor Béla, Veresegyház város
polgármestere ajánlotta a résztvevők figyelmébe.
A világtalálkozó plenáris ülése a Szent
István Egyetem aulájában a himnusz közös éneklésével nyílt meg.
Legelőbb Utasi Árpádnak, a Csillag
születik tehetségkutató verseny győztesének vidám meséjén derülhetett a közönség.
Ez után a házigazda, dr. Gémesi György
a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere
felolvasta dr. Sólyom László köztársasági
elnök üdvözletét, majd elsőként Dr. Vizi E. Szilveszternek, a Magyar Tudományos Akadémia előző elnökének adta meg
a szót, aki az önkormányzás rendszerét
a kultúra és az európai unió összefüggéseiben elemezte.
Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter előadásában átfogó
képet adott az első és a második nemzeti fejlesztési tervek önkormányzati
hatásairól. Elmondta, hogy az Európai
Unióhoz újonnan csatlakozott országok
közül Magyarország kiemelkedően teljesít, az összes rendelkezésre álló forrásnak a 93 százalékát le tudta hívni az ez
év végéig rendelkezésre álló pénzből. Beszámolt arról, hogy az ország leghátrányosabb 33 térségének pályázat helyett
külön programot szerveznek, nehogy
a nagyobbak elszívják a forrásokat a kisebbek, fejletlenebbek elöl. Beszélt arról
is, hogy az idén elindultak a határon túlnyúló fejlesztések, ezen kívül ipari parkok

létesülnek, új határátkelőhelyek jönnek
létre és kerékpárutak épülnek. Elmondta
még, hogy az építési beruházások gyorsításának segítésére harminc jogszabályt
módosítottak, s ennek köszönhetően van
építkezés, amelynek időtartama 180 nappal megrövidülhet.
Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere előadása a jelenlévők sokasága számára meglepetést okozott, mert a kormányzati politika várt bírálatán túl érdemi javaslattal és kezdeményezéssel nem
élt. A többnyire jól időzített poénok hangos tetszésnyilvánítást arattak ugyan, de
nehéz visszaidézni a beszéd tényleges üzenetét. Az előadó zárásként feltett kérdéssora nagyon leegyszerűsítő, ám a polgármesterek számára nehezen értelmezhető
volt. Kósa Lajos három kérdésre adandó
válasszal kísérelte meg bemutatni a települési önkormányzás fontosságát. A kérdések arra irányultak, hogy lesz-e kétszáz
év múlva egyrészt Európai Unió, másrészt
Magyarország, harmadrészt Debrecen.
Az előadó válaszában egyáltalán nem vélte biztosnak, hogy lesz még EU, reményének adott hangot, hogy lesz még Magyarország (bár hozzá tette, hogy minden
bizonnyal más társadalmi összetételben),
ezzel szemben egyértelműnek tartotta,
Debrecen nem csupán 200 év múlva, de
ezer esztendő múltán is lesz.
Némi derültség és kitartó taps után dr.
Szabó Hajnalka EU-tanácsadó tett kísérletet arra, hogy az uniós pályázatok fontosságára hívja fel a figyelmet, kiemelve
a közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségeket is.
A június 29-ei plenáris ülés végén adták
át a Polgármesteri Ezüstlánc-díjakat. Idén
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Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke a világtalálkozón

Bátovszki György, Csömör nagyközség
független polgármestere, aki 18 éve vezeti a települést, valamint határon túlról Szuhán András, a kárpátaljai Bene
község polgármestere részesült ebben
az elismerésben. A díjazott Bátovszki
György köszöntőjében kitért a debreceni
kollégája beszédére, arról biztosítva a jelenlévőket, hogy kétféle ember létezik,
az egyik már jelenleg is csömöri lakos,
a másik pedig az szeretne lenni.
Az ebédszünetet követően három
szekcióban folyt a munka.
Településüzemeltetés-településfejlesztés témakörben a szekcióvezető Fazekas
Sándor, a MÖSZ társelnöke volt. A vitaindító előadók dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára, dr. Lázár János,
Hódmezővásárhely polgármestere, dr.
Gegesy Ferenc, Budapest-Ferencváros
polgármestere, Szarvas Tibor, a Településszolgáltatási Egyesület elnöke , valamint dr. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere voltak.
A magyar nemzet esélyei a határnyitás
után témakörben Borbély István, a MÖSZ
társelnöke szekcióvezetése mellett dr.
Berta Krisztina, a Külügyminisztérium
Konzuli Főosztályának vezetője, dr. Tabajdi Csaba és dr. Szájer József EU-parÖNkormányzat
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lamenti képviselők, Kiss Sándor, a Bihar
Megyei Tanács elnöke és Rácz Róbert, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
előadása szerepelt a programban.
Az önkormányzati reformról tárgyaló szekció aktív TÖOSZ-szerepvállalás
mellett végezte munkáját; a vitavezetői szerepet a rendező szervek felkérése
alapján dr. Zongor Gábor főtitkár töltötte
be és az ülésen a vitaindító előadók között szerepelt Molnár Gyula, a TÖOSZ
elnöke, Újbuda polgármestere is. Rajta
kívül előadást tartott dr. Bujdosó Sándor,
az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára, dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ
főtitkára és Szepes Péter, a Nógrád megyei kistelepülés, Kutasó polgármestere.
Az előadásokat követően élénk vita alakult ki, amelyben tizenkét polgármester
mondta el álláspontját és javaslatát.
A polgármesterek egyetértettek abban, hogy
– a kormányok folyamatosan csökkentették az önkormányzatok autonómiáját és mozgásterét;
– az önkormányzati rendszer átalakítására szükség van;
– valamennyi önkormányzat működőképességét biztosítani kell;
– a partnerség, az együttműködés,
a szolidaritás erősítésére szükség van
valamennyi döntéshozatali szinten;
– az önkormányzati alapértékeket
meg kell védeni.
A polgármesterek szerint szükséges
– a feladat, a hatáskör és a finanszírozás rendszerét együttes vizsgálat alapján
átalakítani;
– a komplex átalakításra törekedni;
– a praktikus ügyekben való döntés, köztük a polgármester jogállásának megerősítése, a falugondnoki hálózat kiterjesztése, a polgármesterek és
önkormányzati képviselők képzésének
szervezése;
– az önkormányzati érdekképviseleti
rendszer megerősítése.
A polgármesterek fontosnak tartják
más politikai erők számára a példamutatást
– az önkormányzatok működésében
a pártpolitikai szempontok háttérbeszorításával;
– a képviselő-testület létszámának
csökkentésével, az összeférhetetlenségi
szabályok szigorításával, a közéleti munka és annak díjazása megfelelő arányának kialakítása kapcsán.
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A másnapi plenáris ülésen elfogadták a szekcióülések, illetve a világtalálkozó zárónyilatkozatát. (A dokumentumok olvashatók a www.toosz.hu
honlapon.)
Az előadások sorát dr. Szili Katalin, az
Országgyűlés elnöke nyitotta meg a határon túli magyarság és az önkormányzás helyzetének elemzésével.
A program kiegészült dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter előadásával (amelyben az új miniszter egyértelművé tette, hogy nem támogat az önkormányzati alapjogokat sértő átalakítást),
ám indokolás nélkül elmaradt Varga Mihálynak, az Országgyűlés Költségvetési,
Pénzügyi és Számvevőszéki bizottság
elnökének előadása.
A tanácskozáson felolvasták György
Ervin, az erdélyi Kovászna megye prefektusának üzenetét, ugyanis a román
hatóságok nem engedélyezték részvételét a világkonferencián, amelyen a program szerint a Kisebbségi érdekérvényesítés keretei Romániában címmel tartott
volna előadást. A kényszerű távolmaradás is jelzi, hogy nincs még minden
rendben a kisebbségi érdekérvényesítéssel a szomszédos országban sem.
Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke érzékletesen mutatta
be az önkormányzatiság és a gazdálkodás helyzetét.
A több mint 700 polgármester részvételével megtartott világtalálkozó a Polgármesteri Aranygyűrűk átadásával ért
véget.
A határon túli polgármesterek közül
Vitályos Barna, a romániai Hegyközcsatár vezetője részesült a jeles elismerésben. Aranygyűrűt kapott továbbá
Hajdúszoboszló polgármestere, Sóvágó
László (MDF), aki 1994-től a város első embere, Budapest XV. kerületének
polgármestere, Hajdu László (MSZP),
aki immáron tíz esztendeje tölti be ezt a
tisztséget, valamint az először 2002-ben
polgármesternek megválasztott Szalai
János, Csősz község független településvezetője. Mindhárom hazai aranygyűrűs, az ezüstlánc-díjas Bátovszki György
csömöri polgármesterhez hasonlóan
TÖOSZ tag önkormányzat vezetője.
Gratulálunk a világtalálkozó szervezőinek a sikeres rendezvényhez, valamint kiemelten az elismerésben részesülteknek.
TZG

mindennapok

A Nyílt Társadalom Intézete és a Közép-európai Egyetem Archívuma által szervezett és a TÖOSZ elnöksége támogatását élvező
Chacipe elnevezésű, utazó fotókiállítás egyik nyári állomása a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hídvégardó volt. A mintegy 770
lakosú, az edelényi kistérséghez tartozó település Szlovákia szomszédságában (a tizenkétezer lakosú Szepsitől 20, Kassától 35 kilométernyire), a megyeszékhely Miskolctól pedig 65 kilométer távolságban van. Mindezek a földrajzi
tényezők tavaly december 21-től váltak igazán érdekessé, amióta a schengeni szerződés következtében megnyílt a két ország közötti határ. A több száz kilométert
– hol magyar, hol szlovák területen –, szinte a világ végére autózó utazót a település központjába érve a látvány meglepi. A falu tiszta és rendezett. Itt együtt van a
múlt az erődtemplommal és a hozzá kapcsolódó emlékhellyel, a rendezett virágos
térrel, a felújított iskolával, a régi, de felújított parasztházakkal. Az útközben látott
hátrányos helyzetű csereháti térség falvai után Hídvégardón az első benyomása az
embernek, hogy ez a falu él és fejlődik. Mi lehet a fejlődés oka?

HÍDVÉGARDÓ
valósága
A kiállításnak helyet adó Gedeonkastély kapujában fogadott a település polgármestere. Matusz Tamás a falu szülötte, s 1985-ben – az
ország legfiatalabbjaként 25 évesen
– lett Hídvégardó tanácselnöke.
1990-től immár az ötödik ciklusban helyi közösség polgármester,
legutoljára 1998-ban volt egy ver-

senytársa, de akkor is 87,53 százalékos többséggel nyert. Jórészt
a csaknem negyedszázados településvezetői ismeret, gyakorlat és
elkötelezettség adja meg magyarázatot a feltett kérdésre.
Hídvégardón néhány kisebb
vállalkozást kivéve helyi munkalehetőség nincsen. A politikai

rendszerváltozást követően a környékbéli ipari és mezőgazdasági munkahelyek rövid időn belül
megszűntek. A közhasznú foglalkoztatást már 1990 óta szervezik,
s ennek eredményeképpen a férfi munkanélküliek 90 százalékának tavasztól késő őszig tudnak
munkát kínálni. Az önkormányzati helyi foglalkoztatásnak látható eredménye a közterületek, intézmények állapota és láthatatlan,
de legalább olyan fontos következménye, hogy az itteni emberek nem szakadtak el a munkától.
A polgármester most azon dolgozik, hogy a munkanélküli asszonyok számára is munkát kínálhassanak. Mindemellett okkal lehet
büszke arra, hogy a határnyitást
követően több mint húsz helybéli
volt közmunkásnak sikerült Szlovákiában állandó munkát találni,
mivel a hídvégardói közmunkások
olyan munkakultúrát sajátítottak
el, amit értékelnek a szomszédos
munkáltatók. Természetesen a sikeres közmunkaprogram megvalósításához is, mint minden helyi
fejlesztéshez pályázatok sokaságát
kellett elkészíteni és előrelátóan az
összes lehetőséggel élni.
A pályázati külső források megszerzésén túl a közhasznú foglalkoztatásban is sajátos utat választottak. A foglalkoztatottak tevékenyen részt vesznek a település
fejlesztésében, építésében. A közhasznú munkások keze munkáját
dicséri – többek közt – a nemrég
elkészült és átadott cigány közösségi ház is. A foglalkoztatásnál alapvetően a rátermettséget veszik figyelembe, és a közhasznú feladatot
ellátók, mint sajátos munkavállalók közösséget alkotnak. A közhasznú foglalkoztatással a munkanélkülieken igyekeznek segíteni,
függetlenül azok bőrszínétől. Tevékenységüket rendszeresen értékelik, minősítik, ezzel is erősítve tudatukban az együvé tartozásukat,
s hogy munkájukkal eredményesen szolgálják a településüket.
A községben 1993-tól szociális
földprogram is működik, amelynek következtében a rászoruló családok természetben jutnak hozzá
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a maguk által termesztett alapvető élelmiszerekhez, így a munkának kétszeres a becsülete. A szociális segély egy részét természetben
kapják meg a rászorulók.
A település lakosságának ös�szetételéből adódóan a közhasznú
foglalkoztatottak között is jelentős a cigány lakosság aránya. A faluban a nem cigány és a cigány lakosság közötti viszony évtizedek
óta a partnerségen alapul, egymást segítő a kapcsolatuk. Érdekességként említi a polgármester,
hogy a helyi cigányok korszerűsítik, összkomfortossá teszik a lakásaikat, amelyre jó példa, hogy
a vezetékes földgáz bekötésének,
illetve vízrákötések aránya magasabb volt a cigányok lakta településrészen, mint az idősek lakta
faluközpontban. Ezek után nem
meglepő, hogy a községben nincsen gond a gyermekek iskolába
járatásával és nevelésével sem.
A helyi és a környékbéli magyarországi foglalkoztatási nehézségek ellenére a körjegyzőségi központ községben a kistelepülési átlagot jelentősen meghaladó
szolgáltatásokat tudnak nyújtani.
Van a faluban fiókgyógyszertár és
mentőállomás, a postai szolgáltatásokat pedig a közelmúltban
bővítették. Bár a község is az Ön-

hikis kistelepülések közé tartozik
és finanszírozási nehézségekkel
küszködik, a tudatosan építkezés
következtében fejlődő közösség.
A település lehetőségei a határnyitás következtében jelentősen
javultak, amelynek ésszerű kihasználása érdekében a polgármester szoros együttműködést
alakított ki a szlovákiai környékbéli polgármesterekkel, így a makrancival, a tornaival, az újfaluival
és a szepsivel. A hajdan volt Torna vármegyét alkotó települések
most közös turisztikai és gazdaságfejlesztési programban gondolkodnak.
A látottak és tapasztaltak után
kíváncsian vártam, hogy a roma
nyelven igazságot, valóságot jelentő Chacipe nevű, cigány élethelyzeteket bemutató fotókiállítás
milyen érdeklődést vált ki Hídvégardó valóságában. A várakozásomhoz azt is tudni kell, hogy egy
héttel korábban a kastély parkjában tartották a IX. Ardói Falunapot, sok-sok programmal, meg
hogy ezen a meleg szombat estén a
labdarúgó Európa-bajnokságon a
spanyol–orosz mérkőzést játszották. A 18 órára meghirdetett megnyitón a kiállításnak helyet adó
két nagyterem jószerivel megtelt
helyi lakosokkal. Egy-egy váro-

si kiállítás-megnyitón nincsenek
ilyen szép számmal érdeklődők,
mint voltak itt ezen a napon.
Hidvégardón bizonyítottnak
véltem, hogy erős, működő és jövőképpel rendelkező települési
autonómiák képesek megnyugtatóan és példaértékűen kezelni
a kisebbségi kérdéseket.
A megnyitón öröm volt hallgatni Jusztin Melindát, a kiállítás koordinátorát, aki – életében először
szólván kiállításon – ismertette a
vándortárlat létrejöttének körülményeit és célját. És jó érzés volt
hallani egy, a faluból elszármazott
költő versét átéléssel előadó helybéli végzős diák, a cigány Baturin
Csaba Richárd szavalatát, majd
egy szőke kislány, Kondás Mária
versmondását.
A tárlatmegnyitóra szlovákiai
munkahelyéről hazautazott Berki Tibor, a hídvégardói cigány kisebbségi önkormányzat elnöke,
aki a helyben, vagy elérhető közelségben nyújtott munkalehetőség
fontosságáról szólván megemlítette, hogy a segély csak ennek hiányában, s csakis átmeneti megoldás lehet. A megnyitót követően
beült az autójába és visszament
a munkahelyére dolgozni.
Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára

A Habitat for Humanity
pályázata önkormányzatok számára
szociális lakhatási fejlesztésekre
A Habitat for Humanity nonprofit szervezet, amely világszerte azon dolgozik,
hogy megszűnjenek a méltatlan lakáskörülmények és hogy mindenütt lelkiismereti kérdéssé váljon a tisztes otthonhoz való jog. Alacsony jövedelmű családok
számára adományokból és önkéntesek bevonásával egyszerű, tisztes és megfizethető otthonokat építünk vagy meglévő otthonokat újítunk fel.
Jimmy Carter 1996-ban részt vett első építkezésünkön. A múlt évtől Szávay Ágnes
támogat bennünket abban, hogy minél több családon tudjunk segíteni.
Magyarországon eddig hét településen összesen kétszáz család lakhatási gondjain
enyhítettünk: száznegyven család költözhetett új otthonba, hatvan családnak pedig kisebb felújításokkal segítettünk.
Jelenleg a Habitat for Humanity olyan önkormányzati partnereket keres, melyekkel közösen hosszú távú, széles körű és innovatív szociális lakhatási programokat
tud kidolgozni és megvalósítani. Az új helyszínen elsősorban új lakások építését
tervezzük, ahol az önkormányzat adja az építési telket, valamint részt vállal a projekt menedzseléséből és szociális nyomon követéséből. A Habitat for Humanity
biztosítja a finanszírozást, a projekt menedzselését és az önkénteseket.
A pályázat beadásának határideje: 2008. augusztus 31.
Részletes pályázati dokumentáció és további információ: www.habitat.hu
ÖNkormányzat

14

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

mindennapok

Elszántság kell ahhoz, hogy otthagyjuk
a pompázatos kiskunmajsai strandot, s – legyintve az UV-riogatásra, meg az árnyékban
mért 30 Celsius-fokra – kigyalogoljunk a vasútállomásra, és felkapaszkodjunk a Kecskemétre induló szerelvényre. A mindmáig menetrendszerűen
járó kisvonat olyan kuriózum, amit látni kell, amíg még lehet. A csak tanyavonatnak nevezett járat nem csupán a Kiskunsági Nemzeti Park nevezetességeit tárja elénk: valóságos
időutazást tehetünk, hiszen a táj gonddal őrzött érintetlensége mellett a gondatlanul pusztulásra kárhoztatott tanyákat
is látjuk. Egy bicikli tempójával zötyög a – szintén megmentésre váró – vonat: hamisítatlan magyar valóság 2008-ból,
csak győzzük dokumentálni.

TANYAJÁRAT
A délelőtti járat mindössze öt utassal indul Kiskunmajsáról, turisták mind, köztük egy holland házaspár. Autóban ülő vendéglátóik hosszan integetnek
nekik, hiszen egy darabig a sínekkel párhuzamosan
halad a műút, aztán a kocsi sebességet vált, és gyenge
porfelhőt kavarva pillanatok alatt eltűnik. Az idős
holland hölgy megilletődötten ül a fényesre lakkozott fapadon, drága parfümje finom kontrasztként
csapja meg az orrom, ahogy kilépek a kocsi illemhelyéből. (A majsai állomáson nem zár, hanem lakat – „Kulcs a forgalmi irodában” – védte a mellékhelyiség ajtaját... Gazdag képzelőerő szükségeltetne
leírni a vonat WC-jét, legyen elegendő annyi: pont
olyan, mint egy elhanyagolt kupé budija.) A kocsi első felében öntöttvas-kályha, igazi matuzsálemi korban lévő darab (mesélik, hogy régen, telente a magukkal hozott, vagy a menet közben szedett
fával fűtöttek: az utas fölszállt, s hóna alól dobott
egy husángot a tűzre). Az ülések fölötti, hálónak font pog�gyásztartó is a régmúlt időkre
emlékeztet. Igazi retro feeling,
akárcsak a zötykölődéssel egyforma ütemet csilingelő alumínium szemetes, meg az ablakokon lévő „Kihajolni veszélyes
és tilos!” táblácska, minek olvastán juszt is kihajolunk.
Jászszentlászló környékén
sűrű erdőben haladunk (igazán jól sikerült a futóhomok
megkötésére az akáctelepítés),
aztán a táj jellegzetes növénye,
a borókás szorít mind több heA selyemkóró úgy nő, mintha termesztenék
lyet magának. Az irtások folt-

jait egyre nagyobb rétek tarkítják, ahol – szezonja
van? – burjánzik a selyemkóró. A Dél-Amerikából
egykoron dísznövénynek behozott Asclepias syriaca becsületére legyen mondva: jól asszimilálódott,
vetélkedik az árvalányhajjal, a báránypirosítóval,
a homoki vértővel, meg a varjúhájjal. Ez utóbbi növényvoltát taglalnám éppen, amikor Szank állomását elhagyva a MÁV Start egyenruháját viselő kalauz
megjelenik. Kis, hordozható kalkulátorból nyomtatja ki a retúr menetjegyet, bár azt hihetném, apró,
kemény kártyát ad, valódi lyukasztóval érvénytelenítve. Haladunk a korral.

Móricz nyomán
Közben nevetségesen lassan araszolunk, a Kiskunmajsa–Kecskemét közötti ötven kilométert 2 óra
40 perc alatt tesszük meg. Nem sokkal gyorsabb,
mint nyolcvan éve, amikor megépült. A kisvasút ötlete a mindmáig nagy tisztelettel emlegetett Bakkay
József erdőmérnöktől származik, aki a téglagyár fűtéséhez szükséges fát így kívánta szállítani. A tereprendezés 1927 októberében kezdődött, s 1928 nyarára be is fejeződött a 2 millió pengős beruházás.
Hihetetlen lendületet adott a tanyavilág gazdaságának, hiszen már könnyűszerrel szállíthatták a piacra
terményeiket a gazdák, nem kellett napokig szekereken utazniuk. A krónikák szerint hétköznapokon
négyszáz, hét végén pedig ezer utasa volt a járatnak.
A háború utáni világgazdasági válság állította meg
a sikertörténetet: a terményekre nem volt vevő, következésképp a vonatnak nem volt mit szállítania.
Hihetetlen, de igaz, hogy a kisvasút léte már a ’30-as
években veszélybe került, megmentésére (mi mást?)
az idegenforgalmat, a bugaci látványosságokat hívták segítségül. (Nem kisebb embert nyertek meg
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ügyüknek, mint Móricz Zsigmondot, az ő nyomán
keresztelték el később Bugaci Kispöfögőre a ma már
szolgálatból kivont, s csak ünnepi alkalmakkor járó
gőzöst.) Mintha bizony a történelem ismételné önmagát… Kihasználatlanság, veszteségesség miatt
fontolgatják sok-sok hasonló járat (kéttucatnyi vonalon közlekedik még keskeny nyomtávú kisvonat)
megszüntetését, ami újabb leépülést generál majd.
Bugac, a már nagyközségi rangban lévő település
közben szépen kinőtte magát, látványosságai turisták ezreit vonzzák, köztük a mi hollandjainkat, akik
tétován keresik a recepciót az állomáson. A térképet
nézegetik, jó helyen járnak-e, amikor megint csak
porfelhőt eregetve melléjük siklik az NL felségjelű
légkondis Subaru, a barátaikkal. Sebtében még lefényképeztetik magukat a – számukra legalábbis
– nosztalgiavonat mellett, aztán bizonyára élményekkel gazdagodva indulnak útjukra.
Kunsági vicinális
Ki az, aki ezt a járatot választja? A mindenre elszánt
turisták, meg a Jolánka nénik. Az ugyanis látható,
hogy a környéken alig van műút, Jakabszállás és Bugac, valamint Bugac és Szank között sincs kiépített
közút, a térséget csak földcsapások szelik át. Ezeken
szinte csakis Zsigulit látni, amelyek terepjárót megszégyenítő módon birkóznak a poros, eső után pedig sártengerré váló utakon. Akinek nincs autója,
márpedig az idős, tanyasi emberek ilyenek, azoknak
az egyetlen közlekedési eszköz a kisvonat.
Jolánka néni Jakabszállásnál kászálódik fel rá.
A meghatározhatatlan korú asszonyság még be sem
lép a kupéba, de már hangos Jó napot!-tal köszönti az utasokat, mintha bizony ismerősök volnának.
(Csak a pikantéria kedvéért: mi lenne, ha a pesti
metróban történne ugyanez?) Errefelé ez így szokás.
Egyébiránt többnyire ismerősök, bár nem úgy tartják számon egymást, mint a földszinti vagy emeleti
szomszédot, hanem úgy, hogy ennyire vagy annyira
van-e a tanyája.

Viskók és villák váltogatják egymást
ÖNkormányzat
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Hollandjaink a recepciót keresik

Errefelé még a kalauz is kedves ismerős, nincs
hát mit csodálkozni, ha Jolánka néni a menetjegyért cserébe harminc tojást kínál. Nem jár sikerrel,
a kalkulátor kíméletlen, hát hozzám hajol, s gusztálgatva méretes táskámat, tukmálná rám a portékát. „Jó nagy cekkerje van kedveském, elfér benne,
ma szedtem ki a tyúkok alól.” Nem kötünk üzletet,
de sajnálom, s utóbb bánom is. (Ugyanis visszafelé
is együtt utazunk, s akkor tudom meg, az asszony
kizárólag azért indult a városba, hogy kemény hatszáz forintért túladjon harminc tojáson. Rendesen
dolgozik bennem a lelkiismeret-furdalás, mert magamban átváltom a hatszáz forintot fagyira, sörre,
miegyébre. És igen, végül kenyérre.)
Ínség, bôség
Az osztás-szorzás nagyobb léptékben is elvégezhető,
mert éppen Helvécia homokdűnéi között haladunk,
s mert elhagytuk már a természetvédelmi terület
szigorúan védett körzetét, látható a mezőgazdaság
jelenléte. Hatalmas meggyültetvényt húzódik a keleti oldalon, a fák roskadoznak a gazdag termés súlya alatt, de szüretelőket sehol sem látni. Már este
arról szólnak a híradások, hogy traktorokkal rázatják majd le a termést, mert a multik megint beletenyereltek a kistermelők életébe. A tipp-topp kacsafarmot megpillantva sem jut túl sok jó hír az ember
eszébe (rejtélyes madárinfluenza, hamisított méz,
leszorított felvásárlási árak, cukorbiznisz, és biztosan lesz még újabb sztori), de minden keserűség ellenére jó érzés végignézni a hatalmas búzatáblákon,
a gondossággal kialakított lovardákon (ahol, kapaszkodjanak meg: csutakoló helyett tusoltatót építettek
a lovaknak). A bőség és az ínség egyaránt megmutatja magát, amíg vonatunk átszeli a tanyavilágot.
Romos vályogviskót, lepusztult bakterházat éppúgy
láthatunk, mint luxuskivitelű majorságot, takaros
megállóhelyet, s csak a helybéliek a megmondhatói,
hogyan s miként lehetséges ilyen nagy különbség.
Nem magyarázat, inkább érdekesség, hogy a szakasz
három kistérséget érint, az állomások közül a kecskemétihez Helvécia és Jakabszállás tartozik, a kiskunmajsaihoz Szank, a kiskunfélegyházihoz pedig
Bugac, Bugacpusztaháza, Jászszentlászló és Móric-

gát. Több, a menetrendben nem szereplő tanyánál is
megáll a szerelvény, csak a nagyon részletes térképről
azonosítjuk be a László-tanyákat, a Matkópusztához
tartozó birtokokat. Ez utóbbi már Kecskemét külterületének számít, itt már ismét műút mellett haladunk, kamionok és repesztő autócsodák dudálnak
köszönésképpen, mi meg integetünk, mert egy ilyen
kisvonaton ülve, ugye, integetni kell.
Skanzen, valóban
A Kecskemét KK-nak nevezett állomáson mindenki lecihelődik, a szumótermetű fiatal férfi, aki végigizzadta az utat, ami okán megtudhattuk, mit
ivott előző este, a kánikulában is bakancsot viselő
fiú (sejthet valamit a vidék időjárásáról!), akire még
öt kilométernyi kerekezés vár a munkahelyéig (biciklijét leparkolta a vagon elülső részében, aminek
ma már alig van funkciója, régen ide pakolták kosaikat, szatyraikat a piacra induló asszonyok), leszáll a nyugdíjas bácsi, aki még kihasználja MÁVos zubbonyát meg utazási kedvezményét, és a lábán
bokaláncot viselő fiatalasszony, aki testvéréhez jött
csöppnyi gyermekével.
Az állomás skanzent idéz a megannyi öreg masinával, s szégyen ide vagy oda, csak később olvasom
róla: skanzen az valóban. Ott és akkor azonban a restit kerestük, fél óra volt körbegyalogolni a környéket
egy pohár hűsítőért. Aki arra jár, ne induljon útnak,
kerülje meg az épületet, s a váróterem oldalában
talál egy csapot. Mást nem. Az öreg mozdonyok
és hajtányok látványa minden bizonnyal ritkaság,
ám nem vetekedhet az életmentő, hideg szódával.
Nem vendégmarasztaló a hely, választható a hűvös és büdös váróterem, vagy a meleg peron. Lassú
mozgású takarítónő kerül nagyot, kezében vödör
és felmosófa, amiről eszembe jut, hogyan lehet átsétálni a nyugdíjba, ha kellően lassan járkálunk azzal a vödörrel. Törlöm az epés megjegyzést, ahogy
fellépek a visszaútra előállított kocsira, ugyanis patentül kitakarított a néni, bizonyára a szigorú vasúti
szabályzat szerint.

Takaros, de nevenincs tanyasi állomás

Vasutas módra
Nem érzékcsalódás, hogy vis�szafelé hangosabb az út, minden megálló előtt nagyot nyekken alattunk valami, és az idő
is lassabban telik, amíg vonatunk elmorzsolja maga alatt az
ötven kilométert. A majd’ félúton lévő Bugacnál a mozdony
nem bírja tovább, a hűtőberendezés sziszegve gőzt lehel, így
a kalauz és a masiniszta vízért Feltalálta magát a masiniszta
indul. Ehhez képest idilli pillanat, amikor valahol tilos jelzést kapunk, mire fürge kalauzunk hatalmas
kulcscsomójával a bakterházhoz indul, beereszti magát, szabad jelzést adat magának, aztán visszatérve
útjára engedi a szerelvényt. A kis dízelmozdony vezetője is hasonlóképp önálló: menet közben egyszer
csak hátrabaktat a gépházhoz, hogy lendítsen egyet
a légterelőn. Még szerencse, hogy nem jöhet szembe
semmi. Ez az egy szerelvény jár oda-vissza, négyszer
naponta. Egy szakaszon fut ugyan velünk párhuzamosan egy régi sínpálya is, de az használaton kívüli.
A környékbeli fémgyűjtők tudhatják ezt, mert megdöbbenve látjuk Szanknál, hogy délelőtt óta eltűnt
belőle egy jókora darab.

Délelőtt még itt volt, délutánra eltűnt a sín egy darabja

Nosztalgiázhatunk
A visszaúton talán tucatnyi utas szállhatott fel összesen, nem csoda, ha veszteséges az üzemeltetés. A települések lakói ennek ellenére a vonal megmaradásáért küzdenek, mert hiába tervezik a nosztalgiajáratot (csak pénz vagy pályázat kell hozzá), a kisvonat
ugyanúgy a tanyasiak egyetlen közlekedési eszköze,
mint annak idején. Az üzemeltetők és a polgármesterek már jó ideje tárgyalnak a gazdasági minisztériummal a vasútvonal hasznosításáról, a majsai
polgármester nemrég arról számolhatott be, hogy
(s több feltételes szó kerül egymás mellé): valószínűleg, remélhetőleg, hamarosan pályázatot írnak
ki a felújításra.
Vonat nélkül nyolcvan évvel ezelőtti állapotába
süllyed a környék. Az itt élők számára nincs más
megoldás. Azaz volna: a Jolánka nénik jogosítványt
szereznek, és vesznek egy terepjárót, vagy beköltöznek valamelyik faluba.
Azt is megnézem majd.
Jakab Klára
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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csatlakozások

Európa-szerte tanúi lehetünk
a helyi ügyekre irányuló érdeklődés növekedésének. A demokrácia egyik sarokköve, hogy
a polgároknak szabadságukban
áll részt venni azon problémák kezelésében, amelyek leginkább érintik őket, s ezt elsősorban otthonukban tehetik. A települési önkormányzatok
autonómiája elengedhetetlen a városok, falvak
virágzásához, s polgáraik jólétéhez. Az Európai
Unió mindent megtesz, hogy a mindennapi embert és annak választott képviselőit együtt kapcsolja be az európai integráció példa nélkül álló
vállalkozásába. A népesség bevonása a határokon keresztülívelő kezdeményezésekbe kiválóan
alkalmas arra, hogy erősödjön az európaiság tudata a polgárok körében, s a köznapok nyelvére
fordítsa le az Európai Unió szerepét, érthetővé
téve azt mindenki számára. A testvér-települési
programok során a helységek és lakóik által szervezett események az európai integráció kisebb
reprodukciói. A helyi közösségek egy integrált
Európát építenek.

EURÓPA

A POLGÁROKÉRT
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Már egy 1988-ban elfogadott állásfoglalásban is kívánatosnak ítélte az Európai Parlament a különböző
tagállamok polgárai közötti kapcsolatteremtés érdekében tett törekvéseket, és ésszerűnek minősítette
a tagállamok települései közötti testvérkapcsolatok
fejlesztésének különleges uniós támogatását. Napjainkban az unió – a 2000-ben kihirdetett alapjogi
kartájának tiszteletben tartása mellett – arra hívja
fel a figyelmet, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni közös értékeinkre, történelmünkre és kultúránkra, amelyek a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, a kulturális sokféleség,
a tolerancia és a szolidaritás elvein alapuló társadalomhoz tartozás központi elemei.
A 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért elnevezésű
program a polgárok közvetlen cseréjét segíti. Ezek
lehetnek egyszeri, vagy próbaprojektek, de van lehetőség intenzíven szervezendő, strukturált, több
éves, több résztvevős megállapodások létrehozására is, amelyek számos tevékenységet magukban
foglalhatnak.

Az Európa a polgárokért program négy pilléren
alapuló akciótervének első oszlopa az aktív európai
polgárság megvalósulását, az európai kistelepülések
tapasztalatcsere-lehetőségeinek kihasználását szorgalmazza. A kulturális sokféleség hangsúlyozása
mellett e pillérben fontos szerepet kapnak a helyi
hagyományok és a globalizáció összeférhetetlenségének problémái, az alulról jövő kezdeményezések
létjogosultságának taglalása, valamint a legkisebb
közösségek legszélesebb körű intézményi együttműködésének bemutatása. A program által finanszírozott konferenciák időtartama általában 5–7 nap.
Az egyes a találkozók támogatott tartalma:
• az európai integráció iránti elkötelezettség:
az Európai Unió értékeinek megvitatása, demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció helyi vagy egyéni szinten
tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között stb.;
• a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói
között, egymás mindennapi életének megismerése,
a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással stb.;
• az aktív részvétel: helyi közösség bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők
aktív szerepvállalása stb.
A legfőbb cél a résztvevő települések polgárainak
összeismertetése, hogy személyes kapcsolatok, barátságok is kialakuljanak. A program támogatja a legalább három testvérváros részvételével megrendezett
konferenciákat, műhely-megbeszéléseket; az eszmecserét és a bevált jó gyakorlatok megosztását egymás
között. 
A. G. – H. A. – H. J.

Hortobágyon
A hortobágyi önkormányzat 1992ben kötött testvérvárosi szerződést
a németországi Pressath önkormányzatával. A város lakóinak
száma 4700. Minden évben ellátogatnak egymáshoz idősek és fiatalok. Mire ezek a sorok megjelennek, már megérkezett a bajorországi gyerekek csoportja Hortobágyra, s a hortobágyiak megérkeztek Pressathba. Mindig valamilyen ünnepi alkalomra hívják meg
a németországi „testvéreket”. Sorra
került már a hídi vásár, a pásztortalálkozó, az idén pedig a megyei
vadásznapok rendezvénye szerepel
a programban. Így a testvérváros
küldöttségei megismerkedhetnek
a helyi ünnepi alkalmakkal, s megszemélyesül számukra – Szent
György naptól Szent András napjáig – a naptár. A megyei vadásznapokon a vadászat egyik legfontosabb résztvevői, a kutyák számára
éppen úgy vetélkedőt szerveznek,
mint maguknak a vadászoknak.

a szembeszökő. A Visztula partján
fekvő történelmi város ugyanúgy
a világörökség része, mint a Hortobágy. Sőt, a környékén szintén
van nemzeti park, amelynek feladatai hasonlóak a Hortobágyi
Nemzeti Parkéihoz. Kazimierz
Dolnyval 1996-ban létesítettek
partnerkapcsolatot. Az együttműködés a tervek szerint a diák- és családcserére, természetvédelemre (a Hortobágyi Nemzeti
Park és a Kazimierzi Tájvédelmi
Központ együttműködésére), kölcsönös idegenforgalmi reklámokra és az önkormányzati tevékenység területére terjed ki. Végül is
a kapcsolat nem vált olyan szorossá, mint a pressathiakkal, de
amikor találkoznak, akkor van
minden, focimeccstől mulatságig.
A korábbi hortobágyi polgármester, Cseri Géza a megmondhatója, milyen vehemenciával vetették
magukat a küzdelembe a kazimierzi pogármesteri hivatal focistái. A magyar faluvezető ugyanis

Kazimierz Dolny

Pressathban ugyanolyan kultusza
van a sörfőzésnek, a kendők készítésének, mint Hortobágyon a pásztorkodásnak. A magyar vendégek
megtudhatták, hogyan készül a híres sör, kendő és fátyol, a németek
pedig például azt, hogyan csinálják a karikásostort, vagy csikóskalapot.
Míg e két város kapcsolatát
az teszi színessé, hogy különfélke sajátos foglalatossággal áldotta
meg őket a történelem, a lengyel
Kazimierz Dolny-val a hasonlóság

egy összecsapásnál bokáját törte,
s egy évig sántított utána, de később is megérezte a pusztai időjárás megváltozását. Igaz, a kapcsolatok nem ezért lanyhultak.
Három éve a mai polgármeter,
Titi Éva látogatott egy Hajdú-Bihar megyei közgyűlési küldöttség
tagjaként Kazimierzbe, majd ezután az ottani polgármester jött
el a Hortobágyra, de a népesebb
küldöttségek még nem keresték
fel kölcsönösen egymást.
Gőz József

A Települési Önkormányzatok
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Szentén
Szente község 2006 szeptemberében adott otthont egy Európaszintű testvérvárosi konferenciának, amit az Európa a polgárokért
európai uniós program keretében
rendeztek meg. A település képviselői 2007-ben visszahívást kaptak az olaszországi Padenghe sul
Garda-ba, egy ugyanezen program égisze alatt tartott egyhetes
találkozóra.

Az Európai Unió erre a célra
utófinaszírozási rendszerű pályázatokat ír ki, ezért a szervező
önkormányzatoknak megterhelés
egy-egy ilyen konferencia lebonyolítása, amelyhez szerencsére
más európai civil fórumokról is
szerezhető támogatás. A 2006-os
szentei rendezvényre a forrást
2007-ben kapták meg. Az elszámolható költségek köre igen széles volt: kaptak pénzt a delegáltak
szállás- és étkezési költségének fedezetére, a szemináriumok szakmai előadóinak díjazása megtérítésére, a kapcsolódó programok,
az ember- és anyagmozgatás, a bemutatkozó és tananyagok elkészítési költségének, és a tolmácsolás
utófinanszírozására is.
Holp Judit

Padenghe sul Garda

Fertôrákoson
Fertőrákos olaszországi testvértelepülése, a kőfeldolgozással foglalkozó Rapolano Terme várt elsősorban gazdasági hasznot vállalkozói számára a magyar kapcso-

A 364 lakosú Nógrád megyei
település nyitott és haladó szemléletű vezetősége hamar felismerte
az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló európai uniós pályázati lehetőségeket. Noha a településnek klasszikus értelemben vett
testvérvárosa nincsen, az Európa a polgárokért programba bekapcsolódva alakítják kapcsolataikat.
A 2006-os szentei konferenciának is e témák feltárása és más
országbeli tapasztalatokkal való összevetése volt a célja. A találkozón Észtországból, Lettországból, Olaszországból, Szicíliából, Bulgáriából és természetesen
Magyarországról képviseltették
magukat települési önkormányzatok képviselő-testületi tagjai,
intézményvezetők, valamint a társadalmi-gazdasági változásokat
érintő tudományágak szakértői.
A tavalyi Padenghe sul Garda-i
konferencia három fő témát érintett: az általános iskolai oktatási
módszerek megváltoztatásának
szükségességén belül a zenei, illetve a sportoktatást, valamint a turizmust. A napirenden volt továbbá a fiatalkori bűnözés helyzete,
a környezettudatos nevelés, vagy
a munkából kiesettek társadalmi
reintegrációja.
ÖNkormányzat
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lattól. Kifejezetten olyan partnertelepülést kerestek, amelyiknek
vannak kőfeldolgozói tradíciói,
de emellett termálvízben sem szűkölködik. Egy debreceni diák járt
a toscanai településen, s állítólag
ő ajánlotta Fertőrákost.
– Hogy debreceniként miért éppen ezt a települést ajánlotta, máig
sem tudom – mereng Palkovits János polgármester. – Igaz, hogy van
tavunk, a Fertő-tó, és van egy felhagyott kőbányánk, s egy kisebb,
amelyik ma is működik. A fertőrákosi mészkő puhább, mint az
ottani. Vittek is Fertőrákosról
mintát, üzlet végül mégsem lett
az ügyből.
Hogy milyen nagy mértékben
függ a kapcsolatot építő személyektől annak további sorsa, azt
a fertőrákosi polgármester éppen
az olasz testvértelepülés újabb
fejleményeivel illusztrálja. Mint
mondja, új polgármestert választottak Rapolano Termében, s az új
vezető, egy hölgy – vélhetően –
elődjénél kevésbé tartja szívügyé-

Grossengotternbuerg egyik utcája 50 éve és ma

nek a testvérkapcsolatok ápolását.
Természetesen elképzelhető, hogy
a polgármester asszonynak szűkre szabott az ideje és sok a teendője, hiszen nem főállásban végzi
a dolgát. A fertőrákosiak minden
esetre bíznak benne, hogy újból
lendületet vesz az együttműködés
a toscanai településsel.
Hosszabb időre nyúlik vissza
türingiai Grossengottern településsel a közel 2300 lakosú Fertőrákos kapcsolata. A Balaton mellett nyaraló egykori kelet-németek hazafelé tartva megcsodálták
a Fertő-tavat és környékét, a fertőrákosi öblöt, ahonnan át lehetett
látni Ausztriába is. És minden bizonnyal megfogta, és nem eresztette el őket a környezet páratlan
szépsége, ez motiválhatott a testvérkapcsolat létrehozására.
– Ennek keretében korábban
csereüdültetést szerveztek gyerekeknek, ma erre már nincs igény
– mondja a polgármester. Újabban
inkább a lakóközösségek, egyesületek kapcsolatai dominálnak
a magyar és a német község kooperációjában.
A harmadik testvérközségbe,
a burgenlandi Antauba akár kerékpárral is átruccannak a fertőrákosiak, viszont biztos, hogy más
közlekedési eszközt kell választaniuk, ha az erdélyi Csíkkarcfalvával akarnak ismerkedni, amely
településsel egy hónapja kötött
testvérvárosi szerződést az önkormányzat.
Kimlén
A szigetközi Kimle község az olaszországi Cardiglianoval tart fenn
testvér-települései kapcsolatot.
Véletlen folytán talált egymásra
a két település önkormányzata,
mint ahogy nagy valószínűséggel
az is véletlen, ahogy két fiatal talál
egymásra és köti össze sorsát életre szólóan. Ez történt egy kimlei
lánnyal és egy olasz fiatalemberrel, aki a Páduától 50 kilométerre
fekvő Cardiglianoban él. A lány
férjhez ment, de Kimlén ma is élő
édesanyjához időről időre hazalátogat. Ebből a személyes családi
kötődésből alakult ki a hivatalos

testvérkapcsolat, amely több mint
másfél évtizede működik a két település között.
Két–három évente szokott
egy-egy kimlei csapat: énekkar,
táncegyüttes ellátogatni Olaszországba. A horvát nemzetiségi
kórus a magyar népdalokon kívül a horvát, a német nemzetiségi énekkar a német népdalokat is
elviszi az északolasz településre.
De jártak Itáliában a kimlei labdarugók is.
Az 5–6 ezer lakosú olasz városkából családok indulnak útnak,
s töltenek pár napot, egy-egy hos�szú hétvégét kimlei famíliáknál.
Ilyenkor a vendégfogadó község
hangulatos műsorral, ismerkedési esttel kedveskedik a messziről
érkezett vendégeknek, akik soha
nem hagyják ki azt az élményt,
amelyet Szigetköz természeti
szépségei nyújtanak.
A kapcsolatnak gazdaság hozadéka ez idáig nem volt, értékét
a kialakult, és évek óta ápolt családi barátságokban mérik a kimleiek. A találkozások, beszélgetések révén fontos tapasztalatokkal
gyarapodtak az itthoniak: jó időben körvonalazódott számukra,
mire számíthatnak, ha Magyarország is az Európai Unió tagjává
válik, s azt is jó előre megtapasztalták az osztrák–olasz határon átlépve, hogy mit is jelent valójában
a schengeni csatlakozás, a határok
megszűnése. Balsay Zsuzsanna,
a 2300 lakosú Kimle polgármestere tud arról, hogy uniós pályázatokon nyerhető forrás testvérvárosi találkozók rendezésére,
a lehetőséggel azonban eddig nem
éltek, mert túl bonyolultnak tartják a pályázással, majd az esetleg
elnyert pénz elszámolásával kapcsolatos adminisztrációt.
Magyarkeresztúron
Az 560 lelkes Magyarkeresztúr
község évi 36 millió forintos költségvetése kevéssé teszi lehetővé
a testvérkapcsolatok ápolását külföldi településekkel, de egy sajátos
áttétel révén mégis tudnak találkozni szlovéniaiakkal és erdélyiekkel. A közvetítő szerepet Ke-

resztúr nevet viselő települések
szövetsége játssza. Németh Erzsébet polgármester ismertetése szerint ma már 26 település tartozik
a szerveződéshez, s nemcsak határon innen, hanem határon túl
is. Augusztusban a Martonvásár
közeli Ráckeresztúr lesz a keresz
túriak találkozójának házigazdája, ahova készülnek a magyarkeresztúriak is. A Győr-MosonSopron megyei Magyarkeresztúr
érthető módon a távolság miatt
az aránylag egyszerűen megközelíthető Zala megyei Petrikeresztúrral tartja a legélénkebb kontaktust. A falunapokon rendszeresen vendégeskednek egymásnál,
s ilyenkor kölcsönösen bemutatják kulturális csoportjaik repertoárját.
Maróti Zsuzsa
Leveleken

Magyar néptánc a kárpátaljai Bátyúban

Levelek önkormányzata a Kárpátalján lévő Bátyú Nagyközségi Tanáccsal (Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás) a testvér-települési kereteken belül együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá
2003-ban. Szanyi Lászlóné, Levelek polgármestere és Beregszászi Ferenc, a Bátyúi Nagyközségi
Tanács elnöke által aláírt dokumentumban rögzítve van, hogy
a települések önkormányzatai törekednek a helybéliek életének
kölcsönös megismerésére, ennek
érdekében közreműködnek a két
falu intézményei és gazdálkodó
szervezetei közötti közvetlen kapcsolat felvételében. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak az oktatási, a közművelődési, a kulturális és a művészeti szervezetek,
intézmények és önálló csoportosulások együttműködési feltételeinek kialakítására. Levelek önkormányzata információkat nyújt
a bátyúiaknak az általuk megpáA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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lyázható források kritériumairól.
Levelek önkormányzata Bátyúval,
illetve egy ottani civil szervezettel
nyújtott be már pályázatot.
Levelek önkormányzata a szlovákiai Boj településsel is testvértelepülési kapcsolatot alakított ki.
Szanyi Lászlóné elmondta, először
a két település iskolája működött
együtt, amely kiszélesedett a községek egészére.
A három település nyugdíjasai között különösen jó a kapcsolat. Közös pályázat révén többnapos kirándulást szerveztek. Ebbe
a Dunántúlon lévő Levél települést is bevonták. Ennek folytán
megvalósult Kelet- és Nyugat-Magyarország, valamint Bátyú és Boj
együttműködése.
Alakul a kapcsolatok gazdasági
oldala is, mert leveleki vállalkozók
munkát tudtak vállalni Kárpátalján. A kárpátaljaiak hivatalosan is
járnak Magyarországra dolgozni. Működnek a sportkapcsolatok,
csakúgy, mint a kölcsönös idegenforgalom és a táboroztatás.
Idézet a Kárpáti Igaz Szó című
újság 2005. január 20-ai számából:
„– Magyarország európai uniós
csatlakozása után sokan szkeptikusan nyilatkoztak a magyarmagyar kapcsolatok további sorsát illetően – magyarázta Szentpéteri Bertalan, az ungvári magyar főkonzulátus külgazdasági
attaséja. – Bizonyos szempontból
ennek cáfolataként is gondoltam
arra, hogy hasznos a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésén,
a meglevő forma új tartalommal
való megtöltésén munkálkodni.
Az, hogy Bótrágy és Ramocsaháza a tizennegyedik, Bátyú és Levelek a tizenötödik ilyen páros,
és most Nagydobrony és Nyírbogdány polgármestere is felvette a kapcsolatot, s a szerződés is
megköttetik, mindez ékesen bizonyítja a gondolat és a gyakorlat
életképességét.”
Csarodán
A hatszáz lelkes Csaroda polgármestere, Király Béla elmondta,
hogy Kárpátalján a beregi tájegységben lévő Tiszacsomával 2004
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Betlehemes játék Tiszacsomán

októberében kötöttek testvér-települési szerződést. Ennek előzménye, hogy mindkét falu árvízveszélyes hely (volt). A magyarukrán határszakaszon 1998-ban
közösen védekeztek az ár ellen,
beleértve a badalóiakat is. Tiszacsoma egyik képviselőjével, szószólójával ekkor barátkoztak ös�sze. Tulajdonképpen ő teremtette
meg a testvér-települési kapcsolatok hivatalos formáját.
Jelenleg az együttműködés kulturális és baráti jellegű. Eljárnak
egymás rendezvényeire. De volt
már olyan szakmai nap is, amelyen bemutatták Csarodát, az önkormányzat működését, gazdálkodását. A csarodaiak tankönyvekkel támogatják a tiszacsomai
gyerekeket, illetve meghívják
őket rendezvényeikre. Ez utóbbi
a shengeni határnyitás miatt egyre nehezebb. Drága lett a vízum
és a kárpátaljaiak nagyon nehezen
jutnak hozzá. Tiszacsomáról körülményesen tudnak átjutni a határon és nagyon megdrágult számukra a közlekedés. Pedig Csaroda és Tiszacsoma mindössze
25 kilométerre van egymástól.
Király Béla tavaly a tiszacsomaiaknak vitt egy fűkaszát ajándékba, mert az ottani közterületekre igencsak ráfér a gépi gondozás. Az összeget, ha nehezen is,
de Csaroda kigazdálkodta. A Tiszacsomaiak pedig rendszerint
főznek a csarodai falunapokon.
Utánozhatatlanul finoman készítenek egy vegyesgulyást, ami tiszacsomai specialitás. A tiszacsomai műkedvelő csoport műsort
adott Csarodán. Még nem találtak
olyan uniós pályázati lehetőséget,
amelyben mindkét település részt
vehetett volna, de igyekeznek résen lenni.

Lónyán
A 857 lakosú Lónya polgármestere, Király Edit elmondta, hogy
a település és az Ukrajnához tartozó Szalóka testvér-települési
kapcsolata most alakul. Testületi
szinten már működik, de a részletek még nincsenek papírra fektetve. Egyelőre a kulturális, meg
a rokoni kapcsolatok ápolására
gondolnak, a gazdaságira kevésbé. Lehetőség nyílik hagyományőrző együttesek találkozójára,
kölcsönös bemutatkozására, továbbá a falunapok együttes megtartására.
Lónya és Szalóka 5 kilométerre van egymástól, de a lakosok
az országhatáron át, 50 kilométeres kerülőút megtétele után érhetik el a szomszédos települést.
A Lónyát felkereső szalókai vezetők, s a felkeresettek is szeretnének testvér-települési kapcsolatokat kialakítani. A határon átnyúló, az Interreg III-ban pályázott, víztározó-apasztó rendszer
létrehozására irányuló projekt ezt
különösen indokolja, hiszen az árvízi védekezés mindkét település
számára fontos.
A polgármester megemlítette,
hogy tavaly ősszel Kárpátalján járt
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és ígéretet tett arra, hogy
a két ország között a Tisza töltésén
a kerékpáros és a gyalogos közlekedést engedélyezni fogják. Király
Edit erről érdeklődött több országgyűlési képviselőnél, akik azt
mondták, nem tudnak a dologról.
A polgármester a házelnök as�szonytól személyesen akarja megkérdezni, hogy van-e mód ígérete
valóra váltására. Az nagyon jó lenne, ha másért nem, a rokonlátogatás megkönnyítéséért, hogy a határon való átkelés miatt ne kelljen
50 kilométert megtenni.

Magyar néptánc Szalókán

Beregdarócon
A csaknem kilencszáz lakosú Beregdaróc jegyzője, dr. Siket Sándor elmondta, hogy igen jó kapcsolatot tartanak fenn a határ túl
oldalán lévő Beregdédával. Hivatalosan ugyan nincs erről ünnepélyesen aláírt önkormányzati dokumentumuk, de a két település
önkormányzata amiben tud, segít
egymásnak. A programokra kölcsönösen meghívják a másik felet. A beregdaróci és dédai hagyományőrző csoportok szerepelnek
egymás rendezvényein. Korábban
egy Phare-projekt keretében egyhetes közös gyerektábort szerveztek. Ekkor Beregdaróc pályázhatott, amelybe Beregdéda partnerként kapcsolódhatott be.
Vannak kezdeményezések gazdasági kapcsolatok kialakítására is. Meglehet, hogy Beregdaróc
közigazgatási területén ipari jellegű vámszabad övezetet, illetve
határátkelőhelyet hoznak létre,
amely bizonyos fokig alternetívája lehet a záhonyinak is. Ha Beregdarócnál, valamint Beregdédánál valamilyen gazdasági útvonal lesz, akkor hazánk és Ukrajna
között az ipari és mezőgazdasági
együttműködés is sokkal szorosabbá válhat.
Cselényi György
Békésen
Két településsel, 2001. április
18-án a romániai Gyergyószentmiklóssal, 2007. szeptember 7-én
a szerbiai Magyarittabéval írt alá
Békés önkormányzata testvérvárosi szerződést. Mindkét településsel a nagyobb rendezvényeken
való részvételre szorítkozik a kapcsolattartás. Gyergyószentmiklós minden esztendőben meghívja
a békési önkormányzat küldöttségét a március 15-ei ünnepségére,
a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
és a Szent Miklós Napok rendezvénysorozatra. Békés a szeptemberi Madzagfalvi Napokon látja
vendégül a gyergyószentmiklósi
polgármestert és kísérő delegációját. Kulturális csoportok fellépései és sportszakosztályok (elsősorban labdarúgó- és kosárlab-

Gyergyószentmiklós – Látkép a Both-vára kápolnától

dacsapatok) nemzetközi tornákon
való szereplése révén is erősödik
az együttműködés.
– Az idő rövidsége miatt Magyarittabéval még nem alakulhatott ki rendszeres testvértelepülési
kapcsolat – mondta Hajdu Lívia,
a polgármesteri hivatal PR-munkatársa. – A kezdeményezés évekre nyúlik vissza, de eddig csupán
egyszer, az elmúlt évi Madzagfalvi Napok idején tettek hivatalos látogatást a magyarittabéiak,
amikor ünnepélyes keretek között írták alá a testvér-települési szerződést. Békés Város Ifjúsági Fúvószenekara és a Belencéres
Néptánc Együttes az Ittabéi Téli
Találkozók rendezvénysorozatára
kapott meghívást. Egész estét betöltő műsort adtak az ezer lelket
számláló község lakói számára.
A békési önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi intézkedési terve tartalmazza a közös
Interreg-pályázatok benyújtásának a lehetőségét is. A delegációk a találkozások során tapasztalatokat cserélnek a városvezetés,
az ipar, a mezőgazdaság, a foglalkoztatás és az idegenforgalom
fejlesztése területén. Az igazán
gyümölcsöző gazdasági együttműködést a közös beruházások
megteremtése jelentené, ám erre egyelőre nem nyílott lehetőség
sem az egyik, sem a másik településsel. A kapcsolat ápolása komoly
mértékben ró pénzügyi terheket
mindkét testvértelepülés költségvetésére.

A jövőben Békés Ma l lnitz
(Ausztria) városával kívánja felvenni a testvérvárosi kapcsolatot .
Eleken
Négy nemzetiség, a magyar lakosságon kívül németek, románok, cigányok és szlovákok élnek
Eleken. A második világháború
előtt a település lakóinak többsége német (sváb) nemzetiségű volt,
azonban 1946-ban a németek túlnyomó részét (több mint négyezer
embert) a kollektív bűnösség jegyében erőszakkal kitelepítették
Németország nyugati részébe,
a Heidelberg- és Mannhein-közeli Leimenbe.
– Elsősorban a kitelepítettekkel való kapcsolattartás érdekében
szervezzük meg minden páros évben az Elekiek Világtalálkozóját
– közölte Pluhár László polgármester. – A mára hagyománnyá
vált rendezvények a kitelepített
németeken és leszármazottaikon
túlmenően minden Elekről elszármazott számára lehetőséget nyújtanak a kapcsolattartásra és gyökereik őrzésére.
Németországgal, illetve az ottani településekkel Eleknek a rendszerváltozás után sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítania.
A XVIII. században (1724) betelepült eleki svábok észak-bajorországi szülőfalujával, Gerolzhofennel húsz évvel ezelőtt, 1988-ban
jött létre partnerségi megállapodás. A jeles évforduló alkalmából
A Települési Önkormányzatok
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Geszten
A román határ közvetlen közelében fekvő Geszt község 2005. december 1-jén írt alá testvér-települési szerződést a határ túloldalán
lévő Cséffa községgel, tájékoztatott Fábián Zsuzsanna polgármester. Azóta évente egy alkalommal
egy napra ideiglenesen megnyitják a magyar–román határt. Húsz
éve épített ki nem hivatalos testvér-települési kapcsolatot a község Bardóccal (Románia). Minden
nyáron csereüdültetést bonyolítanak le. Ugyancsak húsz éve tart
a Nürnberg (Németország) egyházi intézményeivel kialakított
együttműködés.
Dányi László

A leimeni városháza

az idén írták alá a testvérvárosi
szerződést Gerolzhofenben. Leimen városával 1992-ben kötött
patronáló megállapodást az eleki önkormányzat, amely Alerheimmel 1992, Laudenbach-hal
pedig 1994 óta ápol szoros kapcsolatot. Nagykapossal (Szlovákia) 1996-ban írták alá a testvértelepülési szerződést, a romániai
Borossebessel 1992-ben, Ottlakával 1997-ben, Facsáddal pedig 2005-ben fűzték szorosabbra
az együttműködést.
A Leimen-St. Ilgenben működő Eleker Heimatkomitee már
1946. július első hétvégéjén megkezdte a működését, ugyan még
nem ezen a néven és szervezettségi formában. Szándéka és célja a kezdetektől fogva napjainkig
változatlan: az elűzöttek összefogása, összetartása, amelynek fő
mozgatórugója a szülőföld szeretete, az óhazához való ragaszkodás. Figyelmet fordítanak az eleki
hagyományok ápolására, az énekek, szokások életben tartására.
Hagyományápoló tevékenységük
szép példája a Leimenben megvalósult eleki tájszoba, amelynek
berendezési tárgyait, írott emlékeit mindenki önzetlenül ajánlotta fel a nemes cél érdekében. (Eleken egy régi polgári ház ad helyet
a német nemzetiségi tájháznak.
A Leimen-házban berendezett
tájszobák, közösségi helyiségek
ÖNkormányzat
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és iroda szolgálják a német hagyományok ápolását. Gazdagon
bútorozott tájszobával várja a látogatókat a közösségi életet erősítő román nemzetiségi tájház is.)
Az Eleker Heimatkomitee aktív
közéleti tevékenységét támasztja
alá az a tény, hogy Baden-Würtenberg-i látogatása során dr. Göncz
Árpád köztársasági elnök találkozott a szervezet képviselőivel.
A néhány évvel ezelőtt létrehozott Kulturkreis Elek működésének célja megegyezik az Eleker
Heimatkomitee-éval: az elűzöttek
összefogása és az eleki hagyományok ápolása.
Elek önkormányzata 2008.
március 27-én pályázatot nyújtott be az Európai Unió Európa
a polgárokért program 2007–2013
1. alprogramjának Aktív polgárokat Európának című pályázatára.
Sikeres pályázat esetén az Elekiek IX. Világtalálkozóját szeretnék lebonyolítani Gerolzhofen,
Leimen, Facsád, Ottlaka és Borossebes meghívásával Az európai integráció iránti elkötelezettség, az európai barátság és az aktív
részvétel eszmeiségét szem előtt
tartó világtalálkozó (augusztus
1–3.) második napján a római katolikus templomban megtartandó
német nyelvű szentmise után írják alá a testvérvárosi szerződést
Gerolzhofennel a polgármesteri
hivatal dísztermében.

Kelet-Balaton térségében
Veszprém meg yében sajátos
együttműködés alakult ki a kelet-balatoni kistérség és a szlovákiai Zoboralja terület települései
között. Szedlák Attila, az itten önkormányzati társulás elnökének,
Litér polgármesterének tájékoztatója szerint 1992-ben a felvidéki Nyitragerencsér polgármestere beköszönt a balatonalmádi városházára, és ő javasolta a testvértelepülési kapcsolat létrehozását.
A tavalyi 15. évfordulós ünnepségen Balatonfűzfőn, ahol megerősítették a korábbi megállapodási
okmányt, a 11 kistérségi településből tíz már fogadhatta a zoboraljaiak testvértelepüléseinek delegációit. Uniós pályázaton nem
indulhattak, hiszen a támogatásra
csak azok számíthatnak, akik több
országbeli településekkel tartanak
kapcsolatot. Ezek a kapcsolatok
ugyanakkor több szempontból
is előnyösek, egyrészt Zoboralja
nincs messze a Balaton keleti részétől, másrészt nincs nyelvi akadálya a közvetlen párbeszédnek,
hiszen ezeket a szlovákiai településeket többségében magyarok
lakják. Egyelőre ezekben a kapcsolatokban is a kulturális csoportok és sportolók, családok cserelátogatásai dominálnak, Balatonfűzfő korábban fiatalok balatoni
táboroztatását is vállalta. Szedlák
Attila elmondta, hogy szeptem-

berben terveznek egy tanácskozást turisztikai szakemberek részvételével, ha úgy tetszik, üzleti alapon szeretnék a zoboraljai térségből fellendíteni a balatonparti települések vendégforgalmát. Természetesen a kelet-balatoni térség önkormányzatainak erdélyi
és németországi településekkel is
van szerződésekben rögzített kapcsolata. Nyelvtanulás és gyakorlás
szempontjából különösen jelentősek a diákcserék német partneriskolákkal, de német testvértelepülések több balatoninak is ajándékoztak például használt, de jó állapotban lévő tűzoltóeszközöket.
Balatonfüreden
Húsz évvel ezelőtt kötötte Balatonfüred az első testvérvárosi
szerződését a holland Castricummal és a finnországi Kouvolával.
A németországi Germering következett, e várost a horvátországi Opatija követte, később az erdélyi Kovászna és tavaly jött létre
az együttműködés az olaszországi
Arpinóval.

Opatia

Néhány héttel ezelőtt a jubileum alkalmából Balatonfüred
polgármestere több elöljáró társával ünnepélyesen megerősítette az együttműködés okmányát.
A találkozó alkalmat kínált a testvértelepülések kölcsönös bemutatkozására is. A polgármesteri
hivatal egyik munkatársa szerint
ugyan nyertek szerény támogatást az Európa a polgárokért uniós pályázaton, de ez töredéke volt
az önkormányzat költségeinek.
Az is szóba került, hogy célszerű
lenne kibővíteni a kapcsolatokat
gazdasági szervezetek együttműködésével, de a külföldi partnerek
nem igazán vevők ezekre a kezdeményezésekre.

Az észtországi Tartu Veszprém testvérvárosa

Veszprémben
Veszprém „központi jóváhagyással” a hetvenes években az elsők között kötött együttműködési megállapodást az észtországi Tartuval, majd még 1990 előtt
a németországi Bottroppal, a dán
Gladsaxeval, a finn Rovaniemivel
és az erdélyi Sepsiszentgyörggyel.
Belga, izraeli települések és egy
másik német város, Passau önkormányzatával írtak alá 1990 után
testvérvárosi együttműködési
szerződést, újabban egy francia
és egy kínai településsel alakult
ki együttműködő és partnerségi
kapcsolat.
A hivatalos látogatásokon túl
képzőművészek, orvosok, közigazgatási, szociális területen dolgozó szakemberek, ifjúsági és kulturális csoportok, sportolók cseréje zajlik. A civil kapcsolatok kovászai valójában a baráti társaságok,
amelyek számos esetben családi
kapcsolatokat is kezdeményeztek.
Debreczenyi János veszprémi polgármester több esetben is szorgalmazta gazdaságélénkítő együttműködés kialakulását, egyelőre
konkrét eredmény nélkül. A közeljövőben több testvérváros szakembereinek részvételével előkészítő tanácskozást terveznek, amelyen hangsúlyosan szerepelnek
majd üzleti témák is. Az európai
városszövetség ugyancsak szer-

vez összejöveteleket, amelyeken
többek között a várostervezésről,
a megújuló energiaforrásokról is
szó lesz.
Csopakon
Tavaly a csopaki önkormányzat
az Európa a polgárokért program
keretében nyert uniós támogatást két testvértelepülés, az erdélyi Szováta és a lengyel Myslenice,
valamint a további együttműködés reményében az olaszországi
Ortoveró és a svédországi Eskilstuna küldöttségével történt több
napos eseménysorra.

Myslenice

Csopakon egyelőre azt tapasztalják, hogy részben a testvér-települési együttműködés hatására
nyáron megnőtt a lengyel vendégek száma, és a téli kedvező síelési
körülmények sok csopakit és környékbelit vonzanak a Krakkótól
nem messze lévő városba.
Juhász Ferenc
A Települési Önkormányzatok
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Tiszafüreden
Tiszafürednek két testvértelepülése van: Marquette Lez Lille
Franciaországban és Nagysomkút Romániában. Végh Sándorné,
a Tiszafüredi Tourinform Iroda
vezetője elmondta, hogy bővülőben van a kapcsolat két partnertelepüléssel is. Marquette Lez Lille városát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól
„örökölte meg” a tiszafüredi önkormányzat A francia várossal
2005 szeptemberében Franciaországban, 2006 januárjában pedig
Tiszafüreden írták alá a testvértelepülési megállapodást. Amely
elsősorban a hagyományőrzésre,
a kulturális értékek cseréjére, de
oktatási, sport, turisztikai, gazdasági, egészségügyi, szociálpolitikai együttműködésre is épít.
Minden második évben, a belga
határhoz közeli francia kisvárosban sportversenyekkel egybekapcsolt szabadidő fesztivált, kiállítást szerveznek, ahol a tiszafürediek is bemutatkoznak, néhány
üzleti vállalkozás is képviselteti
magát. Járt már füredi delegáció
a zenei világnap lille-i nemzetközi
rendezvényén, ahol nagy sikert értek el a mezőkövesdi Hados népzenei együttes által kísért Pátrya
Művészeti Alapiskola táncosai és
a tiszafüredi Tóth György szakács,
valamint a Szűcs fazekas família.
Nagysomkúttal 2006. szeptemberben előbb Romániában, majd
Tiszafüreden írták alá a testvértelepülési megállapodást. A román városnak Marquette Lez Lille
várossal már előbb volt testvérvárosi kapcsolata, egy közös kiállításon ismerkedtek meg a fürediek a nagysomkútiakkal, majd
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felmerült az igény egy szorosabb
kapcsolatra.
A szerbiai Zenta körzetesített
várossal partnertelepülési kapcsolata van Tiszafürednek. Zentáról
gyakran jönnek főzőversenyre
Füredre, ahol a programokat előre tervezik, és általában a január
a legmozgalmasabb, amikor a Város Napja rendezvényen átadják
a díszpolgári okleveleket is.
Uniós pályázatot eddig még
nem vettek igénybe a testvérkapcsolatok ápolására Tiszafüreden,
de a megyei önkormányzat ilyen
jellegű pályázatán már sikerrel
szerepeltek. A jövőben a minőségi munkához mindenképpen meg
kell pályázni az uniós forrásokat.
S. Cs. J.
Celldömölkön
Celldömölk első együttműködései kulturális alapon jöttek létre. A 2500 lakosú ausztriai Neudauban a jó hírű kemenesaljai tánccsoport vendégszerepelt,
majd a helyi iskolák tanulói találkoztak egymással. Testvérvárosi megállapodás csak ezek után,
2003-ban kötöttek Az ötezer lakosú olaszországi Pagnacconiba
néptánccsoport ment ki szerepelni, s onnan is jöttek Celldömölkre. A szintén ötezer lakosú Serramazzonival kialakított sportkapcsolatok az utóbbi 2–3 évben
kissé elerőtlenedtek.Az olaszokkal voltak próbálkozások gazdasági téren is az együttműködésre. A 6000 lakosú erdélyi Erdőszentgyörggyel 1998-ban jött létre a testvérvárosi kapcsolat, amely
igen erős lett, hiszen a romániai település lakosságának 95 százaléka magyarnak vallja magát,
vagy magyarul beszél. A cserelátogatások révén olyan családok is
összejöttek, amelyek szállást adtak a gyerekeknek. Celldömölknek Balatonrendesen van üdülője, ide hívták meg diákfoci fesztiválra az erdélyieket. Fehér László
polgármesterként már kétszer járt
önkormányzati delegációval Erdőszentgyörgyön. A celldömölki városi évfordulóra az osztrák,
az egyik olasz és az erdélyi test-

vérváros polgármestere is elfogadta a meghívást. Az európai uniós pályázati lehetőségről tudnak,
és adott esetben élni is fognak vele. Ilyen támogatással a nyelvtanulási lehetőségeket is ki lehetne aknázni, de sport, kulturális
és önkormányzati téren is vannak
kiaknázatlan lehetőségek.
Szentgotthárdon
Szentgotthárd a 12 ezer lakosú németországi Walldürnnel, az olaszországi Tarvisióval és a szlovéniai
Izolával tart fenn élő testvérvárosi kapcsolatot, de papíron még
testvérvárosuk a francia Delle
és a román Petrila is. Dr. Krajczár Róbert, a jogi és koordinációs iroda vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy az előző három
településsel rendszeres és folyamatos a kapcsolat, önkormányzati delegációk és civil szervezetek is látogatják egymást. Izolában évente egy nagy nemzetközi
kézilabda tornát rendeznek diákoknak, amelyen gotthárdi álta-

Walldürn

lános iskolások is részt vesznek.
Az énekcsoportok kölcsönösen
szerepelnek a testvérvárosokban,
s a szentgotthárdi fúvósok is szoros kapcsolatot ápolnak a walldürniekkel. Walldürnben rendeznek
egy nagy fesztivált, amelyre rendre meghívják a magyar testvérváros delegációját is. Az új walldürni
polgármester beiktatásán ott volt
a szentgotthárdi polgármester. Jövőre szeretnének olyan eseményt
szervezni, amelyen a három aktív testvérváros delegációja venne
részt. Ez amolyan testvérvárosi találkozó lenne, amelynek megszervezéséhez igénybe vennék az uniós pályázati forrást is. Ebből akár
hagyományt is teremthetnének.
Lendvai Emil

Somogy megyében
Somogy megyének a svédországi Västernorrlanddal, a romániai
Hargita megyével, a németországi Rhein-Neckar járással, a franciaországi Loire-vidéke régióval,
a horvátországi Kapronca, Verőce, Bjelovár és Isztria megyékkel, a kínai Gansu tartomán�nyal, az észtországi Valga megyével és a franciaországi Rhone megyével van élő testvérkapcsolata.
Kiss Krisztina, a Somogy megyei
önkormányzat nemzetközi irodájának vezetője elmondta, hogy
a kapcsolatok megtartása, a közös szakmai területek kibővítése
mellett a 2000-es évektől kiemelt
hangsúlyt kapott az európai uniós
és a bővítésre váró országok megyéivel olyan, elsősorban projektszemléletű együttműködések létrehozása, amelyek lehetővé teszik
a pályázati lehetőségek kölcsönös
kihasználását mind megyei, települési önkormányzati, mind pedig intézményi szinten – jegyezte
meg az irodavezető.
Általában kulturális és oktatási témájú pályázatokon dolgoznak
a testvérmegyékkel, és évente 1–2
pályázatot adnak be; a pályázatok kétharmada nyer, és így valóra válhatnak a közös elképzelések.
Az észt, a svéd, a német és a román testvérmegyék részvételével
két-, illetve háromoldalú programok valósulnak meg. Ilyenek voltak például a Vidám graffiti na-

Gansu tartomámy egyik piacán

Västernorrland kőlabirintusa Stenlabyrinten

pok, a zenei és a színházi napok,
a 8–10 napos nyári fesztiválok, táborok. Augusztusban a balatonboglári diákok – mintegy tizenöten – kelnek útra a Surra-Murra,
Ugri Bugri – Finnugor színek az ifjúság szemével című napokra.
Kiss Krisztina elmondta, hogy
mivel a megyének nem különösebben erős a gazdasága, ezért
fókuszálnak inkább a kulturális, művészeti, néprajzi és oktatási együttműködésre, de a horvátországi testvérmegyék agrár-,
turisztikai és kézműves vásárain
mindig megjelennek a somogyi
kiállítók, és a horvátok is rendre
képviseltetik magukat a somogyi
terepen. A somogyi vállalkozók,
kézművesek részére a megyei önkormányzat ingyen nyújtja a szervezést, a kijutást, a standot.

Legutóbb négy ország hét partnere adta be pályázatát a Leonardo-programra, azon belül is a kétéves 500 ezer eurós Gruntvig felnőttképzési projektre. A megyei
önkormányzat a megyei múzeummal közösen vesz például
részt abban a projektben, amelynek a XIX. századi textilkincs
feldolgozása a célja, valamint annak modern, eladható megjelenítése használati és dísztárgyakon.
Az észteknél, a svédeknél és Erdélyben már megvalósult a feldolgozás, az ősz folyamán azonban
Somogy lesz a házigazda, és egy
hatvan órás kurzus zajlik majd
a megyei múzeum szövőműhelyében. A Leonardo szakképzési
program keretében a megyei önkormányzat munkatársai, illetve
a megyei fenntartású intézmények
minőségbiztosítással foglalkozó
szakemberei egyhetes tanulmányúton vesznek részt.
Az irodavezető úgy véli, hogy
a legtöbb testvérmegyével már sikerült túllépni a protokolláris kereteket, hiszen általában nyitottak
arra, hogy közös pályázatot nyújtsanak be. A barcsi Dráva Völgye
Középiskola rendszeresen pályázik, és rendszeresen nyer is. A kínai kapcsolat is erősödik, mindkét
fél többször ellátogatott már testvérmegyéjébe; most azt koordinálják, hogy a Kaposvári Egyetem
és a lanzhoui Állami Egyetem miként valósíthatná meg egy ösztöndíjprogram keretében a hallgatócserét.
Lőrincz Sándor
A Települési Önkormányzatok
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Sólyom László köztársasági elnök néhány nagyközséget idén is várossá nyilvánított. Ös�szesen nyolcat. Ez az elnöki határozat a honlapján – www.keh.hun – idén se kapott helyet.
A honlap szerkesztői szerint azért nem, mert az adott rovatban csakis a köztársasági elnök
nagyobb jelentőségű határozatait közlik. Pedig hát elképzelni is nehéz, hogy a városi cím
adományozásának – annak tehát, hogy nekünk, Magyarország polgárainak nyolc új városunk lett – a köztársasági elnök legalább akkora jelentőséget ne tulajdonítana, amekkora jelentősége van
napjainkban, például az elnöki hivatal vezető-helyettese tavaly előtti kinevezésére vonatkozó döntésének.

NEGYVENEZER ÚJ VÁROSLAKÓ
A 2008. évi várossá nyilvánítás sajátossága, hogy a felterjesztést Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter
irányításával a területfejlesztési szakállamtitkárság készítette elő dr. Gyenesei István
önkormányzati miniszternek.
A pályázókról
Annak ellenére, hogy a várossá nyilvánítás
ügye valóban nincs már az országos politika homlokterében, a nagyközségi önkormányzatok törekvése a cím elnyerésére
töretlennek mondható; 2008-ban összesen
23 helyi képviselő-testület kezdeményezte, hogy települése várossá legyen. Közülük a vajai és zsámbéki kezdeményezést
– az eljárási szabályok maradéktalan teljesítésének hiánya okán – az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter döntése alapján tételesen nem értékelték.
A tárca apparátusa 21 pályázatot készített
elő a szakmai bizottság számára. Ez a tudomány és az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselőből álló
grémium megerősítette a korábbi években
már többször megfogalmazott állásfoglalását, amely szerint mind a további várossá
nyilvánítási folyamat, mind a közigazgatási
reform szempontjából szükség lenne egy új
településhálózat-fejlesztési koncepció megalkotására és elfogadására. A bizottsági tagok támogató, illetve feltételes javaslataik
alapján tették meg közös indítványukat
a felterjesztésre.
Az értékelhető kezdeményezők közül
Pusztaszabolcs nagyközség önkormányzata
volt az egyedüli régebbi (2004 óta) pályázó; Bodajk, Csákvár, Medgyesegyháza, Onga, Tápiószentmárton, Újkígyós és Vajszló
önkormányzata pedig tavaly is tett kísérÖNkormányzat
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letet a cím elnyerésére. A kezdeményezők
többsége – Beled, Fertőszentmiklós, Hajós,
Halásztelek, Isaszeg, Jászkisér, Mélykút,
Rácalmás, Rudabánya, Sülysáp, Tápiószele,
Verpelét és Zamárdi önkormányzata – idén
pályázott először.
Pest megyéből öt, Fejér megyéből négy,
Békés, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből kétkét, Baranya, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok
és Somogy megyéből egy-egy nagyközségi
önkormányzat pályázta meg a városi címet,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyéből pedig
nem volt kandidáló.
A 21 pályázó önkormányzat közül nyolcuk települése volt egykor város: Bodajk,
Csákvár, Fertőszentmiklós, Hajós, Jászkisér, Vajszló és Verpelét mezőváros, Rudabánya pedig bányaváros.
A pályázók települései közül Beled, Fertőszentmiklós, Rudabánya és Vajszló aprófalvas térségben van; Isaszeg, Halásztelek,
Sülysáp, Tápiószele és Tápiószentmárton
a budapesti, Onga a miskolci agglomerációhoz tartozik; Zamárdi a balatoni agglomerálódó térségben helyezkedik el; Újkígyós,
Medgyesegyháza és Mélykút alföldi, illetve
alföldies típusú nagyközség; Bodajk, Csákvár, Hajós, Jászkisér, Pusztaszabolcs, Rácalmás és Verpelét pedig egyedi adottságokkal
rendelkezik.
A városi címet megpályázó önkormányzatok legnépesebb települései az idén is Pest
megyeiek voltak: Isaszeg 10 979, Sülysáp
8238 és Halásztelek 8199 lakossal. A legkisebb lélekszámú pályázó települése a Baranya megyei Vajszló volt, 1868 lakossal.
Összesen tizenegy pályázó településének
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lélekszáma volt ötezernél kevesebb. Külön
említendő az ongaiak pályázata, amelyet tavaly, amikor a maguk 4895 lakosával nem
minősültek nagyközségnek, el kellett utasítani, ám amelyet idén, miután az ötezernél
többen lettek, s a képviselő-testület az önkormányzatot nagyközséggé nyilvánította, már jogszerűen nyújtottak be. A pályázók településeinek átlagos lakosságszáma
egyébként a korábbiakhoz mérten lényegesen csökkent, idén 5033 volt csupán.
A nyertesekrôl
Az önkormányzati miniszter előterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke július
1-jével nyolc nagyközségnek adományozott
városi címet. Az adományozás Fejér és Pest
megyét – Bodajk és Pusztaszabolcs, illetőleg Halásztelek és Isaszeg várossá válásával
– két-két nagyközségtől, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron és
Somogy megyét – Hajós, Rudabánya, Fertőszentmiklós és Zamárdi várossá válásával
– egy-egy nagyközségtől fosztotta meg.
Az adományozás folytán csaknem 42 ezer
nagyközségi polgárból lett július 1-jével városlakó. A nyertesek közül hatan idén pályáztak először, a bodajkiak tavaly, a pusztaszabolcsiak pedig négy éve kezdeményezték
várossá nyilvánításukat.
Az új városok átlagos lakosságszáma
5247. Az új városok közül a legkevesebben
Zamárdit lakják (csak 2394 állandó lakosa
van), turisztikai szerepe azonban jelentős.
A legnagyobb lakosságszámú település Isaszeg, az idei új városok közül egyedüliként
tízezernél több állandó lakossal, s ötezernél
többen csak két új várost laknak.
A városi cím elnyerésekor mindig felmerül a kérdés, hogy a pályázatok elbírálása

során volt-e szerepük pártpolitikai szempontoknak. A Somogy Megyei Online hírportál – www.sonline.hu/index.php?apps=cikk&cikk=153813 – 2008. június 19-ei tudósítása arra utal, hogy az önkormányzati miniszter, miután bejelentette, hogy
Zamárdi a megye tizenötödik városa lett,
az új városok vezetőinek pártállásáról is
nyilatkozott: „A nyolc új város között három-három MSZP-, illetve Fidesz-vezetésű, és egyet-egyet SZDSZ-es, illetve KDNP-s
polgármester irányít. Gyenesei István szerint
az arány jól mutatja, hogy a településeken
nem pártérdekek szerint szerveződik és fejlődik az élet.”
Ezzel szemben a 2006. október 1-jei választási eredményeket vizsgálva – http://
www.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_
0.html – az állapítható meg, hogy a nyertes
nagyközségi polgármesterek közül csupán
egyetlen valódi pártjelölt volt (a Halászteleken győztes Szentgyörgyi József személyében), aki az MSZP és a helyi társadalmi
szervezet közös jelöltjeként győzött és szerepelt a szocialisták Pest megyei listáján,
de nem került be a megyegyűlésbe. A többi
hetet nem jelölte párt, s pártkötődésükre se
utalnak a választási dokumentumok. Hatan
független jelöltként nyerték meg a választást, egyikük (a rudabányai Szobota Lajos)
Fidesz-jelölttel szemben, másikuk (a pusztaszabolcsi Czompó István) a megyei önkormányzati választásokon a Fejér Megyei
Településekért Egyesület listáján szerepelt.
A hetedik győztes (az isaszegi Hatvani Miklós) társadalmi szervezet jelöltjeként nyert,
vele szemben egy másik társadalmi szervezet mellett az MSZP állított jelöltet.
Feltehető, hogy a Somogy megyei honlap
híre egy, a városi címet elnyert települések egyéni országgyűlési képviselőire vonatkozó „súgáson” alapult. Mert három új
város esetében – Isaszeg, Pusztaszabolcs
és Rudabánya – az országgyűlési képviselő
szocialista, négy helyen – Bodajkon, Fertőszentmiklóson, Hajóson és Zamárdiban –
Fidesz–KDNP-jelölt nyert parlamenti mandátumot, egy helyen pedig – Halászteleken
– a parlamenti képviselő szabad demokrata.
Mintha bizony a miniszteri nyilatkozatban a városvezetés politikai elkötelezettsége összekeveredett volna az országos „keresztapák” pártelkötelezettségével. Csupán
csendesen jegyzem meg, lehet, hogy ez ma
a meghatározóbb szempont!
Az idei nyertesek közül Bodajk, Fertőszentmiklós és Hajós önkormányzata tagja a TÖOSZ-nak, amelyek vezetői

Várossá nyilvánítási kezdeményezést
2008-ban benyújtó és nyertes önkormányzatok
Település
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Beled
Bodajk*
Csákvár
Fertőszentmiklós*
Hajós*
Halásztelek*
Isaszeg*
Jászkisér
Medgyesegyháza
Mélykút
Onga
Pusztaszabolcs*
Rácalmás
Rudabánya*
Sülysáp
Tápiószele
Tápiószentmárton
Újkígyós
Vaja**
Vajszló
Verpelét
Zamárdi*
Zsámbék**

Megye

Első
kezdeményezés
éve
2008
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2007
2004
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2008
2007
2008
2008
2008

Polgármester

Győr-Moson-Sopron
Fejér
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Bács-Kiskun
Pest
Pest
Jász-Nagykun-Szolnok
Békés
Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj-Zemplén
Fejér
Fejér
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Pest
Pest
Békés
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Baranya
Heves
Somogy
Pest

Tompáné Balogh Mária
Oszlánszki Zsolt
Giesz János
Horváth Tibor
Schön Ferenc
Szentgyörgyi József
Hatvani Miklós
Hajdú László
Dr. Nagy Béla
Gelányi János
Madzin Tibor
Czompó István
Schrick István
Szobota Lajos
Horinka László
Kovács Ferenc
Tóth János
Szebellédi Zoltán
Tisza Sándor
Denke Valéria
Farkas Sándor
Csákovics Gyula
Lovas Lajos

Megjegyzések:
* új városok
** a képviselő-testületek pályázata nem volt szabályszerű, így nem volt értékelhető

nagyközségi helyzetük korábbi átélőiként a szövetség városi tagozatát tovább
erősíthetik.
A vesztesekrôl
Az elutasított tizenhárom pályázó nagyközségi önkormányzat (az első ízben idén
próbálkozó Beled, Jászkisér, Mélykút, Rácalmás, Sülysáp, Tápiószele és Verpelét, valamint a második alkalommal pályázó Csákvár, Medgyesegyháza, Onga, Tápiószentmárton, Újkígyós és Vajszló önkormányzata) számára a döntés vélhetően nem jelenti
azt, hogy fejlesztési terveiket és pályázati
szándékukat véglegesen feladják. Várható
továbbá, hogy a formai okok miatt kizárt
két önkormányzat jövőre újra megkísérli
a megmérettetést, így a városi címért vívandó küzdelem folytatódik.
A most nem nyert nagyközségi önkormányzatok polgármesterei közül heten
független jelöltként – független jelöltekkel
szemben – nyerték meg a 2006. októberi
választást, de a csákvári Giesz János pártelkötelezettsége nyilvánvaló, mivel a Fejér megyei közgyűlésben a Fidesz–KDNP–
NF–frakció tagjaként politizál. Két nagyközségben (Rácalmáson és Tápiószelén) a
polgármester társadalmi szervezet jelöltjeként győzött, háromban – a mélykúti Ge-

lányi János, a sülysápi Horinka László és
az újkígyósi Szebellédi Zoltán személyében
–jobboldali pártok jelöltjei a polgármesterek, s ugyancsak sikertelenül pályázott
– a tavaly formai okokból kizárt – Medgyesegyháza önkormányzata, ahol dr. Nagy
Béla szabad demokrata jelöltként nyerte el
sokadszor a polgármesteri tisztséget.
A helyzetrôl
Az idei várossá nyilvánítást követően jelenleg még 144 nagyközségi, de már 306 városi
jogállású település van Magyarországon.
Isaszeg várossá válása folytán nincs többé tízezernél több lakosú nagyközségünk.
Az újabb városok makrotérségi hatása
értelemszerűen kisebb, mint a korábbiaké,
de mikrotérségi szerepet mindenképp be
kell tölteniük.
A várossá nyilvánítás ügye nem egyszerűen pályázati ügy, hanem települési lakosok jövőbe vetett hite kifejeződésének ügye
is. A cím elnyerésével az adott képviselőtestületek városi közszolgáltatási minőséget
tartoznak és nyilván szándékoznak is nyújtani a helyi és a környező településen élő
polgárok számára. Ezért köszöntjük örömmel legfiatalabb városainkat, s az ott élő
polgárokat, úgyis, mint városlakókat!
Sólyom Z.
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Egészségterv készítésére és megvalósítására írt ki pályázatot a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány legalább
ötezer, illetve legalább tízezer lakosú települések önkormányzatai számára. Az elnyerhető támogatás összege
településenként legfeljebb kétmillió forint.A pályázatára
nem statikus, egy ember által megírt, egészségmegőrzéshez kapcsolódó
programgyűjtemények, hanem közösségben készített, összefogáson alapuló, a helyi igényekhez igazodó és fenntartható programok alkalmasak. „Talán nem is olyan távoli a jövő, amikor a közösség egészségéért
tenni akaró emberek hálózata egészséges társadalmat alkot”, mondta
dr. Béres József, a pályázat kezdeményezője. A pályázatok benyújtási
határideje 2008. szeptember 30. A részletes pályázati kiírás letölthető
az alapítvány honlapjáról (www.beh.hu).

Hírszóró
n Nem lesz ingatlanadó a Dunaföld-

váron, a testület elvetette az új adónem
bevezetését, mert egy tanulmány szerint
nem sok haszon származna belőle, és feleslegesen borzolná a kedélyeket.
n Megnyílt a verebi termékek tára. A
polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő közös udvarán kialakított kicsi pincét
helyi szakember hozta rendbe, téglaboltozatát lepucolták, bútorzatot, hangulatban
ide illő textíliákat szereztek, s a berendezést folyamatosan bővítik, eredeti, a paraszti életre utaló tárgyakkal, míves darabokkal. A megnyitáskor szép gyertyákat
gyújtottak a vendégek tiszteletére, akiket
a helytörténeti gyűjteményt is gondozó
Kerekes Erzsébet és a polgármester Kurcz
Mária köszöntött, kínálván neki a bodzapálinkát, meg a hagymás, kolbászos kelt
sós tésztát, a pompost. A kiállított helyi finomságokból – például a bodzalekvárból
– vásárolni is lehet.
n Harmadízben tartanak augusztus végéig tartó rendezvénysorozatot
egy község főterén, amely a Mikepércsi Nyári Fesztivál nevet kapta. A nyitónapon korzó várta a gyerekeket, akik
kipróbálhatták kézügyességüket festésben, ragasztásban, papírhajtogatásban,
majd megtekinthették az Alföld Gyermekszínpad előadásában a Kalandok az
Össze-Vissza Erdőből című mesét, amely
az idén májusban megrendezett XVII.
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó regionális találkozóján elnyerte
Mikepércs különdíját.
ÖNkormányzat
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n Eszméletlenre verték, s a bordáját is

eltörték Nagy Lajos alsószentiváni polgármesternek a helyi horgászversenyre
négykerekű motorokon beállító fiatalok, miután óvatosabb közlekedésre és
arra kérte őket, hogy járműveikkel ne
szántsák fel a tájvédelmi körzet talaját.
Lapzártakor még nem nyomoztak a június 7-én történt ügyben, mert azt az illetékes sárbogárdi rendőrkapitányságról
elfogultság miatt áthelyezték a dunaújvárosira, az áthelyezést pedig megkifogásolták, így az illetékesség megállapítása az ügyészség dolga (lesz).
n Molnárkalács-fesztivált tartott Borsodnádasd önkormányzata. A különleges ostya sütése a város egyetlen, még
élő népi hagyománya. A tejjel, tojással és
zsiradékkal dúsított búzalisztből készített, ollóként nyíló vasformában sütött,
általában mintás felületű, kovásztalan,
lapos vagy rúddá feltekert tészta átmérője 14–17 centiméter, magassága 1–5
milliméter, tömege 25–30 gramm. Állaga ropogós, íze kissé édes. A felületén
az alkalmazott ostyasütőforma rajzolatával díszített. Ilyen formájú sütővasat készítettek és használtak a múltban, s ezek
jelentős része még mindig fellelhető a
borsodnádasdi családoknál.
n Fegyveres bemutatót is tartottak
a sárándi falunapon, ahol a Hortobágy
Kommandó tagjai össztüzet nyitottak
a résztvevőkre, persze, vaktöltényekkel,
amelyeket a bemutató után össze is szedhettek a gyerekek a sportpálya füvéről.
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n Szent Iván éjjelén szervezett gyalog-

túrát a bodajki Kalandozók Klubja. Az
útvonal Bodajkról Varjúvárig, majd a
Gaja-patak mellett a Pisztrángos-tóhoz,
onnan a fehérvárcsurgói szőlőhegyig,
majd a halomsírokon keresztül vissza
Bodajkra vezetett. Csaknem háromszáz
bodajki lakos búcsúztatta ilyeténképpen
az év leghosszabb nappalát.
n A helybeliek javaslatára az idei falunapon Sztányi István vértesboglári polgármester nyugállományba vonult elődjét, Bauer Jánosnét, az 1990-ben megalakult első önálló önkormányzat első emberét tüntette ki a díszpolgári címmel.
n Önálló falugondnoki szolgálat bevezetését tervezi az alig száz lakosú Zebecke község önkormányzata. A településen bevezették a szociális étkeztetést
– a csömödéri falugondnoki szolgálattal Pákáról szállítják az ebédet –, ám ezt
nem tartják elegendőnek, mert buszközlekedés is rossz. Varga Imre polgármester reméli, hogy a saját jármű vásárlására benyújtott pályázatuk sikeres lesz.
n Esetivé szelídült egy korábban szó
szerint mindennapos bűncselekmény
típus, a színesfémlopás Makón és térségében. Az elmúlt hónapokban nemcsak
jó pár elkövető, hanem egy, a lopott áru
tárolására használt telephely gazdája is
lebukott. Legutóbb csaknem félmillió
forint értékű elektromos vezetéket lopott el három férfi egy út oszlopairól,
s másnap az autójuk fennakadt egy ellenőrzésen.
n Decemberben felszállhat az első
mentőhelikopter Szentesről. A térség
önkormányzati vezetői annak a meggyőződésüknek adtak hangot egy közös
tájékoztatón, hogy nagyot lendített az
ügyön az a negyvenmillió forint, amelyet a bázis felépítésére Csongrád és
Szolnok megyében adtak össze.
n Almások almája díjat nyert idén Tóalmáson Almáskamarás önkormányzata.
Kilenc éve, 1999-ben Dunaalmás indította útjára az almás nevű települések találkozóját, amin Almásfüzitő, Almáskamarás, Bácsalmás, Dunaalmás, Magyaralmás, Mátraalmás, Rácalmás, Tóalmás
képviselői vesznek részt minden évben,
jövőre Rácalmáson találkoznak.
n Újságírókat táboroztatott Bicsérden a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. A táborlakók a települést bemutató és a helyi burgonyafesztiválra hangoló kiadvánnyal rukkoltak elő.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

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