A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének
folyóirata

XVIII. évfolyam, 8. szám
2008. augusztus
Ára: 480 forint

A Latcho drom, magyarul Jó út
című, másfél évtizede készült,
nálunk kevesek által látott-hallott
film országonként más,
de mindenütt fergetegesen dalolt,
zenélt és táncolt cigány jajszavai
megrázó élménnyel gazdagították
a fővárosi Holokauszt Emlékközpont
közönségét.
A filmet magyarmecskei
zsidó áldozatok sorsát feltáró
cigány diákokkal folytatott
műhelybeszélgetés után vetítették,
s e beszélgetésen egy ottani
emléktábla felállításról is szó esett.
Ezen a gyásznapon Marton István
nagykanizsai polgármester
a gyászolók egyikeként beszélt
a múlt század cigány áldozatainak
helyi szobránál, a pannóniai
cigányság zarándokhelyén.
Azt mondta, hogy ami
a második világháború idején
a cigánysággal történt,
arra nincsen mentség, az Európa
és Magyarország tragédiája.
Mi magyarok, tette hozzá,
különbözőségeink ellenére
bizonyosan közösek vagyunk abban,
hogy el akarunk követni mindent
az akkor történtek
megismétlődésének elkerüléséért,
hogy ami a holokauszt során történt,
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Meglehetősen széles körben ismert a TÖOSZ-titkárság munkatársainak június végén kezdődött próbálkozása: arra kérték a tagönkormányzatok képviselőit, hogy amennyiben
július végéig lesz testületi ülésük, akkor hozzanak egy formális határozatot, amelyben a
2009-re és 2010-re fizetendő tagdíjuk célzatos felhasználásáról rendelkeznek. A próbálkozás – a felmerülő kérdésekre adott azonnali telefonos válaszok e-mailes terjesztését
követően – a várhatónál jóval sikeresebbnek bizonyult. A nyári uborkaszezon ellenére
a megadott határidőig összesen 371 testület rendelkezett arról, hogy az általuk befizetendő két évnyi tagdíj összegét a TÖOSZ egy képzési projekt megteremtésére irányuló
pályázat önrészének finanszírozására használja fel. A pályázatról – amely egyelőre „csupán” a tagok bizalmát nyerte el – a 4–8. oldalon olvashatnak.
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Összeállításunkból kiviláglik,
hogy a települési önkormányzatok többsége próbálkozik korszerűen közétkeztetni a diákjait. És ha akad is olyan önkormányzat, amelynek hivatalnokai
az általuk választott cég szolgáltatásával oktalanul elégedettek,
ott a nyilatkozók nem tartoznak
a diákmenzát fogyasztók közé.
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TÚL A KELETI FÉLKÖRÖN
Sikeresen befejeződött a pannónia 3 keréken (p3k)
elnevezésű országismereti túra első szakasza: egy
1959-es oldalkocsis Pannonia motorral és háromtagú stábbal végigmotoroztuk Magyarország keleti
felének határvidékét, Szobtól Mohácsig. Az országhatár mentén 1887 kilométert tettünk meg, 207 települést érintettünk, mintegy 50 órányi filmanyagot
forgattunk, 42 interjút készítettünk és megszámlálhatatlan élményt gyűjtöttünk. Az utazást bárki élőben figyelemmel kísérhette (sőt, még most is utána
olvashat) a www.p3k.blog.hu weboldalon.
A TÖOSZ jóvoltából az érintett települések polgármesterei az úton végig segítettek minket. A számos előzetes meghíváson, felajánláson túl, az önkormányzati szövetség által rendelkezésünkre bocsátott
telefonlista révén, út közben megszervezett találkozókon is rengeteg támogatást kaptunk. Szállással,
programokkal, helyi ételspecialitásokkal és kevéssé
ismert nevezetességek bemutatásával járult hozzá
a legtöbb települési önkormányzat, hogy a túra egy
életre szóló élmény legyen.
Köszönjük a polgármesterek támogatását!
A felfedezett új helyek, emberek, épületek, tájak
és ízek közül, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány kedvcsináló gyanánt: a bőszobi Kuha-tanya,
Drégelyvár, az Ipoly hídjainak maradványai, a Palóc Grand-kanyon, az öreg malom Pösténypuszta
mellett, a ragályi vén tölgyfa, a gömöri táj, Füzér
vára, az Esztramos hegyi Rákóczi barlang, a tarpai
pálinka és lekvár, a Tisza part Tivadarnál, a túristvándi kemencés lángos, a pocsaji slambuc, a geszti
Tisza-kastély, a kübekházi ezermester, a dunai halászlé Hercegszántón!…
A keleti félkör élményeinek feldolgozása jelenleg
is folyik: ismeretterjesztő filmsorozat készül, album
kiadását fontolgatjuk és kiállítások szervezése is szerepel a terveink között.
A P3K-projektnek természetesen nincs vége:
a nyugati félkört (Mohácsról vissza Szobra) készítjük elő, a túrát jövő tavaszra tervezzük.
Bruckner György és Harsányi Csaba
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ANGYALZÖLD

A fővárosi kerületek közül elsőként átfogó zöldesítő-virágosító programot fogadott el az anyalföldi önkormányzat képviselő-testülete. A megalkotott stratégia az AngyalZÖLD nevet viseli, és rendszerbe foglalja a kerület zöldfelületi fenntartását, fejlesztését,
továbbá az együttműködés eszközeit. Erről legutóbb dr. Tóth József polgármester, a paneltömbök tövében, az egynyári virágok hatodszor megtartott bemutatóján beszélt. A látogatók több mint 25 ezer virágot láthattak. A rendezvény egyben szakmai fórum volt,
amelyen a kertészek mellett részt vettek a kerület lakói. A 13 millió négyzetméternyi kerületben a játszószerek biztonságos cseréje
folyamatos, ivókutak épültek, újultak meg, működik a nyárfa és a zöldfelületi védnökségi program, a parkgondnoki rendszer, s kétmillió négyzetméternél terjedelmesebb a zöldterület. Ebben persze benne van a Margitsziget, a Népsziget, s a Duna-parti sétányok
sora. A távlati elképzelések között szerepeltetett zöldsétányok, parkok és egyéb zöldfelületek több helyen szervesen kapcsolódnak
majd a vízhez, a szigetekhez. Minderre az önkormányzat évente több mint egymilliárd forintot kíván fordítani. A célok meghatározásában és azok megvalósításában jelentős szerepet kapnak a civil- és szakmai szervezetek.
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ÖNkormányzat

Azt ugyan nem tudjuk még, hogy a TÖOSZ
pályázata eljut-e Norvégiába, azt még kevésbé, hogy elnyeri-e az Európai Gazdasági
Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatását, de ha igen, akkor
a megpályázott projekt 550 ezer eurós összköltségének nem
a 40, hanem csak a 15 százalékát kell saját hozzájárulásaként finanszíroznia. Mi több, amennyiben az önrészt nem
lehetett volna – tagönkormányzatainak az uborkaszezon
ellenére szinte azonnal kinyilvánított bizalma folytán – vállalható összegre csökkenteni, akkor a TÖOSZ a pályázásról
is kényszerült volna lemondani.

Apályázata
BIZALOM
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Márpedig a TÖOSZ elnöksége annak tudatában döntött a pályázáshoz szükséges önrész saját
költségvetéséből való finanszírozásáról, hogy ennek aránya tíz
százalék, mert szerte Európában
a TÖOSZ-hoz hasonló szervezetek nem kormányzatinak számítanak. Mivel különben a kiírás
szerint hatvan százalékra lehetett pályázni, a negyven százalékos önrész vállalása meghaladta
volna a TÖOSZ financiális lehetőségeit.

A projekt címe: Önkormányzati kapacitás-építési
program norvég tapasztalatok alapján 2009–2010.
A megvalósulás helye: Magyarország, Norvégia.
Főpályázó: Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ). Első számú partner: Norvég
Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége
(KS). Második számú partner: Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara. A projekt teljes költségvetése 550 ezer euró (140 millió 937 ezer 500 forint). A 15 százalékos, 82 ezer 500 eurónyi (21 millió 140 ezer 625 forint) önrész kifizetését a TÖOSZ
a saját költségvetése terhére, az önkormányzatok
közvetlen hozzájárulása révén, 46 ezer 750 euró
(11 millió 979 ezer 687 forint) előleg igénylése mellett vállalta.

A PROJEKT

Amint az meghatározott körben jól ismert, a TÖOSZ titkárságának munkatársai június végén arra kérték a tagönkormányzatok képviselőit, hogy amennyiben július végéig lesz testületi ülésük, akkor hozzanak egy formális
határozatot, amelyben a 2009-re
és 2010-re fizetendő tagdíjuk célzatos felhasználásáról rendelkeznek. Azt is igyekeztek megértetni,
hogy miért kérik ezt. Elmondták,
hogy az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok kiírására
a TÖOSZ a norvég önkormányzati
szövetséggel (KS-sel) és a Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi
Karával közösen beadott pályázata
bekerült az elbírálás második szakaszába. És hogy a választott önkormányzati tisztségviselők, vezető önkormányzati köztisztviselők
képzési rendszerének megteremtésére irányuló pályázat teljes projektje is elkészült, mire kiderült,
hogy az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok értelmezésében a TÖOSZ nem tartozik
a nem kormányzati szervezetek
közé, amelyek tíz százalékos önrész vállalásával pályázhattak.

A kiírás azonban lehetővé tette, hogy azok a szervezetek, amelyek önerejük közvetlenül önkormányzati költségvetésből származó voltát bizonyítani tudják,
85 százalékos támogatást kapjanak. A TÖOSZ titkársága több
kísérletet tett arra, hogy a kiírók
elismerjék a szervezet költségvetésének javarészt önkormányzati
forrásból, azaz tagdíjakból származó voltát, mint ahogy ez igaz
is, de ezek a kísérletek eredményteleneknek bizonyultak.
A titkárság munkatársai is bizarrnak tartották eleinte a körükben felmerült ötletet, hogy tudniillik maguktól a tagok képviselőitől kérjenek segítséget, hiszen
a nyári vakációk idején lehetetlennek látszott kellő időre, kellő ös�szegre kiterjedő számú képviselőtestületi határozatot begyűjteni.
Ám megvizsgálva a taglistát arra
jutottak, hogy a legnépesebb települések tagönkormányzatai közül
mindössze tíz testületének kellene ez ügyben határozatot hoznia.
Megkezdődött a telefonálás.
Legelőbb az derült ki, hogy
a fővárosi közgyűlés csak határidő után, augusztus végén ül ös�sze, aztán az is, hogy szeptember
előtt meglehetősen kevés nagyobb
település képviselő-testülete ülésezik.
Ekkor vették elő a titkárság
munkatársai a TÖOSZ-tag önkormányzatok e-mailcímeinek gondosan őrzött listáját, majd küldték
el az első köremailt a kérésükkel.

A HÁROM KOMPONENS

A 2009 januárjától 2010 decemberéig tartó képzési projekt három, egymással szorosan összefüggő
komponensből áll. Ezek az alábbiak.
POLGÁRMESTER AKADÉMIA MEGVALÓSÍTÁSA
A projekt első komponense hatvan polgármester
részvételével egy kísérleti jellegű, egyéves időtartamú képzési rendszer felépítése és tesztelése, amely
sajátosan polgármesteri igényekre összpontosít. Ehhez a Corvinus Egyetem az elméleti háttérrel, a KS
a norvég tapasztalatokkal, a TÖOSZ a magyar példák bemutatásával és gyakorlati elemekkel járul
hozzá. A koordinátor a TÖOSZ. A szakmai irányítást egy olyan munkacsoport látja el, amelynek tíz
tagját a partnerek delegálják. A képzés moduláris
felépítésű, és rugalmasan alkalmazkodik a különböző tapasztalatú és előképzettségű polgármesterek igényeihez.
A komponens keretében szervezendő norvég tanulmányút elsődleges célja a kapcsolatépítés valamint a tapasztalatcsere a magyar és norvég polgármesterek között. A projekt keretében jegyzetek
készülnek, s azokat – a próbaévfolyam résztvevői
tesztelését követően – kinyomtatják.
E projektrész időtartama a 2009. januártól 2010.
decemberéig terjedő időszak
AZ EGYMÁSTÓL VALÓ TANULÁS RENDSZERE
A projekt második komponense a bench-learning,
azaz az egymástól való tanulás rendszerének kialakítása a magyarországi önkormányzatok között. Ez azt jelenti, hogy meghatározott szempontok szerint 64 önkormányzati vezető és köztisztviselő segítségével összehasonlíthatják működésüket az önkormányzatok a közszolgáltatások négy
fő területén (oktatás, egészségügy, szociális ellátás
és környezetvédelem-energetika). A rendszer alapja a KS által már sikerrel alkalmazott bench-learning módszerek meghonosítása. A komponens keretében az önkormányzati érdekvédelem területén

Maguk is meglepődtek, hogy
a megadott telefonszámok készülékei egy csapásra csörögni kezdtek.
Miután a leggyakrabban feltett
kérdésekre a választ időnként körbeküldték, s egyre több pozitív választ elkönyvelhettek, már-már
remélni kezdték, hogy a június végén megkezdett akció július végére meghozza az áhított eredményt,
s a kétévi tagdíjak meghatározott
célra való felajánlásából összejön
a szükséges összeg, amely a tizenöt százalékos önrész vállalásához
elegendő.

Ezen közben érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel, felvetésekkel szembesültek, különös tapasztalatokkal gazdagodtak.
Volt olyan nagyvárosi önkormányzat, amelynek testületéből az
egyik képviselő kért visszahívást,
majd részletesen elszámoltatta,
hogy mit, mire és hogyan szeretne
fordítani a TÖOSZ ebben a programban, mert ő erről szavazni fog,
és fontos tudnia, mire voksol.
Olyan település is akadt, ahol
három szakbizottságot is megjárt
a kezdeményezés, olyan település pedig több is volt, amelynek

norvég–magyar együttműködés révén kialakított
stratégia megalapozhatja a magyar önkormányzati
érdekérvényesítés reformját. Az egyes, intézményhez kötött közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó, szakértők közreműködésével megvalósított
tapasztalatcsere (16 találkozó lesz a négy témakörben) eredményei kiadvány formájában valamennyi
tagönkormányzathoz eljut.
A bench-learning alkalmazását azaz az önkormányzati tapasztalatcsere megszervezését a 2009.
január és 2010. március közötti időszakra tervezte a TÖOSZ.
TESTÜLETI TAGOK KÉPZÉSÉNEK PROGRAMJA
A projekt harmadik komponense a képviselő-testületek kapacitás-építésének pilot-programja. A önkormányzati képviselők képzése norvég programjának (Councillor training program) adaptálása
a magyar önkormányzati testületek fejlesztésére
irányul. A módszer eredményességét húsz település választott, mintegy kétszáz képviselőin tesztelik. A tréning interaktív, folyamatorientált. A képzés
célja, hogy a választott képviselők hozzáállásának
és gondolkodásmódjának formálása által fejlődjék
a helyi demokrácia, a települési közösség és az állampolgárok számára nyújtott közszolgáltatások
színvonala. Voltaképpen a képviselők megerősítése
a cél: önmagukban, a közösségbe és az önkormányzatiságba vetett hitükben, az egymás iránti tiszteletükben és együttműködő-készségükben. A program részint alapvető ismereteket (jogrendszer, képviselők, szerepe és felelőssége, lehetőségeik) nyújt
az újonnan és az újra megválasztott önkormányzati
képviselők számára, részint az önkormányzatiság
fejlődési folyamatát támogatja a helyi közösségfejlesztés és a helyi demokrácia jó példáinak terjesztése révén.
A képviselő-testületek kapacitásépítése a projekt
szerint 2009 októberében kezdődik és 2010 decemberében befejeződik.
képviselő-testülete – vélhetően
a nem eléggé pontos tájékoztatásból fakadóan – azonmód átutalta
a megszavazott összeget (ami, persze azonnal visszautaltatott).
Mi tagadás, akadt képviselőtestület, amelyik az előterjesztést
(amelyhez a TÖOSZ titkárságától
mintát is kapott) nem támogatta. Annak ellenére, hogy ez sem
plusz kötelezettséget, sem plusz
kiadást nem jelentett volna az önkormányzat számára.
Az ügylet meg teljesen legális.
Igaz, nem túl logikus. Azt azonban megszokhattuk a pályázati
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetsége (KS), országos szervezetként, megyéket,
településeket és megyei, illetve települési tulajdonban lévő közszolgáltató cégeket tömörít. Norvégia
valamennyi helyi (435 települési és 19 megyei) önkormányzata, továbbá 500 önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cég ennek a szervezetnek a tagja.
A szövetség 370 ezer alkalmazott munkáltatóinak
képviseletében nevében vesz részt a kormányzattal
is folytatott érdekegyeztetési tárgyalásokon, támogatja tagságát különféle jogi, pénzügyi és közigazgatási területeken, emellett tanácsadói és konzultációs szervezetként is működik.
A pártpolitika-mentes, független szövetség kizárólag konkrét projektekre kap pénzügyi támogatást
a központi kormányzattól.
Működése tagdíjakra és különféle szolgáltatások
díjaira épül. A szolgáltatások fontos része képzések
és konferenciák szervezése.
Tevékenységének java országon belüli tevékenységekre korlátozódik, de profiljában fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A szövetség
jelenleg számos bilaterális nemzetközi projektben
vesz részt, amelyek a helyi demokrácia megerősítését, a helyi kompetencia, valamint jó szomszédsági
viszonyok építését szolgálják.
A KS 1995 óta működteti a Választott Képviselők Képzési Programját (Councillor Training
Progremme CTP), amelyet a kezdetek óta hét további országban sikerrel alkalmaztak. A módszer
lényege a folyamatorientált gyakorlati jellegű interaktív képzés.

A NORVÉG PARTNER

rendszerekben, hogy mindig nem
minden, s hogy minden nem mindig logikus.
Mindazonáltal nagyon hasznos
beszélgetéseknek is résztvevői lehettek a titkárság munkatársai.
Több polgármesterrel, jegyzővel,
köztisztviselőkkel folytatott diskurzus alapján állítható, hogy óriási az igény a képzésekre, mind
a polgármesterek, mind a képviselők, mind a tisztviselők körében. Olyannyira, hogy a képzések
megszervezésére irányuló pályázás híre is néhány önkormányzattal gyarapította a TÖOSZ tagjainak számát.
A próbálkozás tehát a várhatónál jóval sikeresebbnek bizonyult.
A megadott határidőig összesen
371 testület rendelkezett arról,
hogy az általuk befizetendő két
évnyi tagdíj összegét a TÖOSZ
egy képzési projekt megteremtésére irányuló pályázat önrészének finanszírozására használja fel.
És nemcsak a 15 százaléknyi önrész 21,5 millió forintjának önkormányzati eredetét igazolták,
hanem ennek az összegnek csaknem a dupláját.
Határidőig Abasár, Acsád, Ácsteszér, Adony, Ágasegyháza, Ágfalva, Aka, Albertirsa, Aldebrő,
Algyő, Almamellék, Almásfüzitő, Álmosd, Alsómocsolád, Alsószölnök, Alsózsolca, Áporka,
Aszaló, Bácsalmás, Badacsony-

tomaj, Bajánsenye, Bakonykúti,
Bakonyoszlop, Bakonyszentiván,
Bakonyszentkirály, Bakonyszücs,
Balatonederics, Balatonfenyves,

Képzési témák iránti önkormányzati (polgármesteri) igények megoszlása
egyéb
gyermekvédelem

0,99%
1,73%

esélyegyenlõség

2,47%

EU és önkormányzati rendeletek

2,72%

szervezetfejlesztés

3,70%

idegen nyelv

3,70%

számítástechnikai ismeretek

4,44%

önkormányzatok jogi környezete

4,69%

helyi demokrácia fejlesztése

4,94%

e-közigazgatás, e-ügyintézés

5,93%

vezetéselmélet

7,16%

környezetvédelem

7,16%

alternatív energia

7,16%

kommunikáció
pályázatírás, projektmenedzsment
településfejlesztés
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7,65%
11,60%
23,95%

Balatonfűzfő, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Balinka, Balogunyom, Barabás, Bátonyterenye,
Bátor, Battonya, Bélapátfalva, Beled, Belezna, Bér, Beregdaróc, Berhida, Besnyő, Biharkeresztes, Bihartorda, Boba, Boconád, Bocska,
Bodajk, Bodrog, Bogád, Bogyoszló, Bojt, Bölcske, Bősárkány, Bucsa, Budapest XIV. kerület, Bugyi,
Cered, Cirák, Csabacsüd, Csabrendek, Csapod, Csatka, Csávoj,
Csernely, Csesznek, Csesztreg,
Csikóstöttős, Csolnok, Csomád,
Csopak, Csorvás, Csörötnek, Dejtár, Dénesfa, Deszk, Dévaványa,
Dobri, Dóc, Dombegyház, Drágszél, Dunaföldvár, Dunapataj, Dunaszeg, Dunatetétlen, Edve, Egyek,
Endrefalva, Enying, Eperjes, Felgyő, Felsőberecki, Felsődobsza,
Felsőtelekes, Fertőszentmiklós,
Füzér, Fűzvölgy, Gige, Girincs,
Göncruszka, Görbeháza, Gyar-

mat, Gyód, Gyömrő, Győrladamér, Győrsövényház, Gyulakeszi,
Gyúró, Halimba, Hantos, Hárskút
Harta, Hencida, Herend, Hernád,
Hévíz, Hidegkút, Homokkomárom, Horpács, Hort, Horváthertelend, Hosszúvölgy, Hosztót, Hövej, Hunya, Ibafa, Ikrény, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Iregszemcse,
Istenmezeje, Iszkaszentgyörgy,
Isztimér, Iváncsa, Jágónak, Jákó,
Jánossomorja, Járdánháza, Jászfényszaru, Kács, Kálló, Kálócfa,
Kaposfő, Kaposszekcső, Karancsalja, Katádfa, Kelebia, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Ké-

mes, Kerekbarabás, Kerekegyháza, Kesztölc, Kéthely, Kétsoprony,
Kéty, Kincsesbánya, Kisapostag,
Kisbajcs, Kisfalud, Kisgyőr, Kiskorpád, Kisköre, Kiskutas, Kismaros, Kistokaj, Kisunyom, Kiszombor, Kisszállás, Kóny, Kóspallag,
Kozmadombja, Kömlőd, Körösladány, Kővágóörs, Kövegy, Kulcs,
Kuncsorba, Kunpeszér, Kup,
Lasztanya, Látrány, Lázi, Levél,
Lippó, Liszó, Litér, Lőrinci, Lukácsháza, Maglóca, Mágocs, Magyarcsanád, Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarpolány, Majosháza, Makó, Markaz, Márok-

A HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS

Az önkormányzati szféra fejlődése, a helyi demokrácia megvalósulása elsősorban a választott helyi politikusokon múlik. Az ő felkészültségüknek,
szemléletüknek és a helyi társadalom iránti felelősségérzetüknek döntő szerepe van egy település
fejlődésében.
Az igazgatási rendszer megújításáról szóló tervezetben eredményes, hatékony és elhivatott közigazgatás megvalósítását tűzik ki célul a 2007–2013
közötti időszakra.
Legyen eredményes: az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz − azon belül
a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) programokkal, jogszabályokkal
és más kormányzati eszközökkel, részint magas
minőségű szolgáltatásokkal.
Legyen hatékony: a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a lehető legalacsonyabb erőforrás-ráfordítással érje el.
Legyen elhivatott: a közszolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, tisztességesen,
a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal
az egyéni teljesítményüket tükröző vezetői megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.
Mindhárom célhoz nagymértékben illeszkedik
a TÖOSZ projektje.
Alkotmányos alapjog, hogy valamennyi településen ugyanolyan minőségű szolgáltatásokat kell
nyújtani az állampolgárok számára. A projekt
a norvég minta alapján a közszolgáltatások világában dolgozza ki az önkormányzatok egymástól való
tanulásának módszerét.
Az eredményes közigazgatás megvalósítása helyi szinten nagymértékben függ az önkormányzat
vezetésének innovációs képességétől, szemléletétől,
informáltságának fokától. A megfelelő, felkészült
menedzsment a siker kulcsfontosságú tényezője egy
település életében: megfelelő humán infrastruktúra
nélkül ugyanis nem születnek megfelelő fejlesztési
programok, illetve a programok végrehajtása sem

föld, Martonvásár, Mátyásdomb,
Matty, Medgyesegyháza, Méhkerék, Mélykút, Mezőgyán, Mezőhegyes, Mezőhék, Mezőnyárád,
Mocsa, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Mucsony, Nagybörzsöny, Nagyfüged, Nagyhegyes,
Nagykáta, Nagykovácsi, Nagykutas, Nagyoroszi, Nemespátró, Nemesvita, Nógrádmegyer, Nóráp,
Noszlop, Nyékládháza, Nyergesújfalu, Nyírád, Nyírbátor, Nyőgér, Ópusztaszer, Ormosbánya,
Osztopán, Öcsöd, Őrbottyán, Páka, Pálmonostra, Pannonhalma,
Pápakovácsi, Pásztó, Pély, Pethőlehet kielégítő. A projekt a települések demokratikusan választott, annak irányítására feljogosított
testületek, illetve vezetők képzésére összpontosít,
a norvég helyi önkormányzatoknál kifejlesztett folyamatorientált oktatási módszer felhasználásával.
Az önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak motiválása, kiválasztása, vezetése és elhivatottá tétele megfelelő ismeretek hiányában nem
várható el az önkormányzat vezetőitől. A vezetési
technikák és a polgármesteri hivatalok hatékony
működéséhez szükséges munkaszervezési és humánerőforrás-menedzsment technikák azonban
elsajátíthatóak. Az állampolgári elégedettség pedig
a hivatal hatékony működésétől és a hivatalnokok
elhivatottságától is függ.
A TÖOSZ 2006 tavaszán felmérést végzett tagjainak körében a választott képviselők képzéséről.
Az eredmények azt mutatják, hogy az önkormányzatok elsősorban az innovatív területeken
várnak megfelelő képzésekre, gyakorlatorientált,
az önkormányzat működésében közvetlenül kamatoztatható ismereteket igényelnek. A lexikális tudást gyarapító hagyományos szemléletű oktatásról az igények sokkal inkább a gyakorlatban
közvetlenül hasznosítható ismeretek, kézségek, tapasztalatok megszerzése, illetve fejlesztése irányába mutatnak.
A TÖOSZ a francia ARIC nevű regionális önkormányzati szövetséggel 2000 és 2002 között a településfejlesztési stratégia kialakításának módszerét
dolgozta ki, amelynek során interaktív tréningek
keretében mérte fel a módszer alkalmazhatóságát.
A projekt egyik legfontosabb eredménye az önkormányzatok részéről megfogalmazódott nagyfokú
igény volt, amely a modern együttműködési, képzési formák megismerésére irányul.
A 2007-ben végzett TÖOSZ-felmérés szerint a válaszadó önkormányzatok 97 százaléka osztaná meg
szívesen tapasztalatait más önkormányzatok képviselőivel.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A projekt megvalósításának szervezeti háttere
Projektvezetõ

Projektmenedzser

Projektmenedzser

Projekt asszisztens

Pénzügyi asszisztens

Koordinátor:
„A” komponens
Polgármester Akadémia

Szakmai koordinátor:
Környezetvédelem

Koordinátor:
„B” komponens
Önkormányzat benchlearning

Szakmai koordinátor:
Szociális ügyek

henye, Petőfibánya, Petőfiszállás,
Petrivente, Pilis, Pilisszentiván,
Pócspetri, Polgár, Pórszombat,
Potyond, Pusztaapáti, Pusztafalu, Pusztamonostor, Pusztaszer,
Pusztavacs, Pusztazámor, Raposka, Rátka, Répcelak, Répceszemere, Rétalap, Rezi, Rigács, Röszke,
Rudolftelep, Ruzsa, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólád, Sáránd, Sarkad, Sárkeresztes, Sármellék, Sá-

Szakmai koordinátor:
Egészségügy

rosd, Simaság, Solt, Somogysámson, Söréd, Surd, Szabadszentkirály, Szajol, Szakáld, Szakmár,
Szalkszentmárton, Szalmatercs,
Szanta, Szápár, Szatymaz, Százhalombatta, Szederkény, Szendrő, Szentendre, Szentgyörgyvár,
Szentgyörgyvölgy, Szentimrefalva, Szentistván, Szentistvánbaksa,
Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szihalom, Szilas-

DÖNTÉSVÁRÁS

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi
Együttműködési Programok Irányító Hatósága
tájékoztatása szerint a formai értékelésen sikeresen
szerepelt a TÖOSZ pályázata, amely így két független szakértő értékelésével kiegészítve egyike lehet
a szakmai munkabizottságok által tárgyaltaknak.
Az általuk felállított sorrendre figyelemmel a Projekt Döntőbizottság határozza meg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a támogatásra javasolt,
valamint a tartaléklistán szereplő projektek körét
várhatóan szeptember végéig.
A magyar értékelési eljárás lezárulása után kezdődik a legalább ennyire összetett és hosszadalmas brüsszeli értékelés, minthogy a donor államok Brüsszelben működtetnek egy irodát a projektek kiválasztására, végrehajtására, ellenőrzésére.
A végső döntést a norvég Külügyminisztérium,
illetve az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Bizottsága hozza meg legkésőbb
2009. április 30-áig.

ÖNkormányzat
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Koordinátor:
„C” komponens
Képviselõ-testületek kapacitás-építése

Szakmai koordinátor:
Oktatáspolitika

pogony, Szilvágy, Szob, Szomód,
Szomor, Szorgalmatos, Szuhakálló, Szurdokpüspöki, Tabdi, Taktaszada, Tápióbicske, Tardos, Tárkány, Tarnaméra, Tárnokréti, Tatárszentgyörgy, Tépe, Tihany, Tiszaalpár, Tiszabezdéd, Tiszadob,
Tiszakarád, Tiszakürt, Tiszalök,
Tiszaújváros, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótvázsony,
Törökbálint, Újkér, Újkígyós, Újtelek, Ukk, Úny, Uraiújfalu, Úrkút, Üllő, Váckisújfalu, Vállus,
Vámoscsalád, Vámosszabadi,
Vanyarc, Várgesztes, Vásárosfalu, Vasszentmihály, Vát, Velence,
Veresegyház, Vértesszőlős, Veszprémgalsa, Vésztő, Vétessomló,
Vízvár, Vizsoly, Zabar, Zagyvarékas, Zalabaksa, Zalacsány, Zalahaláp, Zalakaros, Zalameggyes,
Zalaszegvár, Zalaszentbalázs, Zimány, Zirc, Zsáka, Zsédeny önkormányzatának képviselői ajánlották fel a majdan egyéként is befizetendő kétéves tagdíjuk összegét a TÖOSZ által megpályázott
képzési projekt önrészének finanszírozásához.
Köszönet érte. Az igazolásért
és a gyorsaságért.
A bizalomért.
Sabján Katalin

mindennapok
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A cigány holokauszt idei emléknapjának Magyarországon volt néhány jelentős rendezvénye, az egyik Nagykanizsán, a többi Budapesten. Talán akadt
még magyarországi település, amelyiken ugyancsak megemlékeztek a porrajmos (elnyeletés) áldozatairól, de annak – bár kerestem – nem volt híre. Pedig
manapság, amikor polgármesteri téma a cigányok foglalkoztatása, fontos volna velük mindenütt érzékeltetni, hogy felmenőik elpusztítása közös tragédia. A polgármesterek többsége ugyan azt szeretné, hogy segély helyett munkabért kapjanak, de veszedelmesen gyarapodik azon önkormányzatok száma, amelyek képviselő-testülete munkavégzéshez
kötné a segélyezésüket. És az utóbbiak között akadnak, amelyek ezt törvénysértő rendeletben
megteszik, a többi „csak” a törvény ilyetén megváltoztatását követeli. Nem gondolván arra,
hogy a munkakényszer voltaképpen kényszermunka, amelynek jogszabályba foglalása annak idején megalapozta az elpusztításukat.

Jó út. Lachto drom. Ez a címe
Tony Gatlif másfél évtizedes, minálunk kevesek által látott-hallott,
a roma holokauszt ötvenedik évfordulóján (1994. augusztus 2-án)
a magyar televízióban egyetlen
egyszer műsorra tűzött filmjének.
Amelyet az idei emléknapon a fővárosi Holokauszt Emlékközpontban (az ország egyetlen, e témakör tárgyait, iratanyagát gyűjtőés bemutató tudományos intézményében) ismét alkalmam nyílt
megtekinteni.
Az elsô emlékmûnél
A huszadik század cigány áldozatainak első magyarországi emlékművét a rendszerváltoztatás utáni
esztendőben Nagykanizsán avatta a város polgármestere, dr. Kereskai István, s szentelte fel Szabó
Bakos Szilárd esperes.
Ez egy fatörzsből faragott szobor. Csávás Csaba alkotása. A sötét ablak rácsába kívülről kapaszkodó asszony is része a törzsnek,
amiképpen része a föléje hajló,
a sötét ablak mögötti áldozat sorsát előrejelző vészmadár.
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A rendszerváltoztatás előtt
a magyarországi cigányoknak
nem voltak kisebbségi jogaik.
Pedig többen éltek itt akkor is,
mint az összes többi kisebbség
tagjai együttvéve. Saját közösségük énképének megjelenítése
számukra az új rendszer ajándéka volt. Mást azonban nemigen
kaptak. A legújabb kori földosztásból és kárpótlásból nem részesültek, amiképpen a háború
után is föld nélkül maradtak.
Viszont elveszítették a munkahelyeiket. Elsőként ők. Akinek
maradt munkája közülük, a sokadik alvállalkozóként, nagyon
kevés pénzért és nagyon sokat
dolgozott. Az állam ugyan a korábbiaknál többet költött rájuk,
de kevesebb jutott el hozzájuk.
A gyerekeikhez is, mert az oktatásra szánt gyermekenkénti állami támogatás összege egyetlen települési önkormányzatnál
sem fedezte az iskolafenntartás
összköltségét. Így a jobb iskolákból rendre kiszorultak. Ahogyan
a szüleik a jobb településekről is.
A jövőjük fogyott.

A körülmények avatták a sokáig egyetlen saját emlékművüket
a pannóniai cigányság zarándokhelyévé.
Amelynél a hazai zsidóság
az idei emléknapon először képviseltette magát.
És van jelentősége annak is,
hogy a külügyminiszter és több
más politikus mellett Nagykanizsa polgármestere, Marton István
a gyászolók egyikeként felszólalván a cigány holokausztot Európa
és Magyarország tragédiájának
nevezte. Mi magyarok – mondta még (kunok, jászok, palócok,
székelyek, tótok, örmények, bunyevácok, rácok, oláhok, beások,
sokácok, zsidók, bosnyákok, vendek, svábok, tehette volna hozzá)
– különbözőségeink ellenére bizonyosan közösek vagyunk abban,
hogy el akarunk követni mindent
az akkor történtek megismétlődésének elkerüléséért, hogy ami
a holokauszt során történt, az ne
ismétlődhessen meg soha többé.
Az emléknap filmje
A munka szabaddá tesz (Arbeit
macht frei) felirat ma tanulmányútra vállalkozó turistákat és zarándokokat köszönt. Akik jobbára azt is tudják, hogy a különleges kezelés (sonderbehandlung),
illetve a végső megoldás (lebensraum) igazi jelentése az elégetés,
az elnyeletés, a megsemmisítés
volt. És hogy az Auschwitz-birkenaui tábor felszámolása előtti tisztogatás (sauberung) adott
okot egy gyásznap elnevezésére.
Ez a gyásznap 1972 óta a cigány

holokauszt, azaz a haláltábor valamennyi még élő cigány foglya
1944. augusztus 2-ai kivégzésének
évfordulója.
A fővárosi, zsinagógából kialakított emlékközpontban augusztus 2-án vetített filmnek csupán
a töredéke emlékeztetett erre
a napra. Egy mély fájdalommal
éneklő idős asszony kezében tartott Havel-képes gyufa utalt a forgatás helyszínére, s a karján a tetovált szám sejttette fájdalmának
okát. Hogy ő maradt a rettenet
egyetlen túlélője.
A közönség többsége pontosan
érthette mindezt, mert a széksorokban olyan tanáremberek is ültek, akiknek a számára az Oktatási és Kulturális Minisztérium
az Európa Tanáccsal együttműködésben a cigány holokauszt oktatása elterjesztésének segítése céljából többnapos nemzetközi konferenciát szervezett. Az idejekorán
meghirdetett, ingyenes továbbképzésnek – amelyre június végéig jelentkezhettek a téma iránt
érdeklődő hazai pedagógusok
– a húsz külföldi mellett mindössze huszonhárom hazai résztvevője volt, főként kistelepüléseken oktatók. Pedig – hangzott el
a tanácskozáson – e tárgykör tananyagként való oktatása tovább
nem halogatható. (A program jelentőségére való tekintettel, a minisztérium támogatásával létrejött

egy web-felületet a www.hdke.hu
emlékközponti honlapon, amely
az emléknapi történések mellett
a konferencián előadó Dupcsik
Csaba történész tanórákon hasznosítható tananyagvázlatát is tartalmazza.)
A film különben csupa-csupa
élet. Zene, ének és tánc-tánc-tánc.
Észak-India pusztáiról, a cigányzene bölcsőjétől kalauzolja a nézőt-hallgatót egy kitalált vándorúton – ha jól érzékeltem: Egyiptomon, Törökországon, Románián, Magyarországon, Szlovákián,
Franciaországon át egészen Spanyolországig – a büszkén, roppant finom eleganciával táncolt
flamenco birodalmáig.

Kevesen tudják, hogy a flamencót a cigányok honosították meg a XV. század Spanyolországában. Képünkön Anita Dagorn,
aki Tony Gatlif filmjének flamenco-táncosa volt.

MELLÉKESEN ÖLTEK

A munka szabaddá tesz. Az egykori koncentrációs táborok bejáratának feliratát szinte mindenütt megőrizték. Ma tanulmányútra vállalkozó turistákat és zarándokokat
köszönt.

Dupcsik Csaba történész, az Európa Tanács együttműködésével
a szaktárca által szervezett nemzetközi konferencia egyik előadója paradigmatikusnak tartja
a lengyeli vérengzés elkövetőivel készült kihallgatási jegyzőkönyvet, amiből kiderül, hogy
a helyi csendőrök disznótoros
vacsora közben beszélték meg
a cigányok kivégzését. Nem lehet eleget hangsúlyozni, írja
tankönyvnek ajánlott könyvében, hogy ez a félvállról vett jelleg nem jelentékteleníti, sőt, még
dermesztőbbé teszi a roma holokausztot. A meggyőződéses nácik számára „a zsidó” szinte már
misztikussá fokozott jelentőségű
ellenség volt, ezért tettek nagy
erőfeszítéseket a legyilkolásukra
a háború közepén. Az a gondolat
viszont, amely sarkítva úgy fogalmazható meg, hogy „ha már
úgyis gyilkolunk, akkor a cigányokat se hagyjuk ki”, a maga
módján még ijesztőbb.

A vándorcigányok szamárháton cipelt, szomjúságtól ájult
gyermekeitől a letelepedettek számítógépen játszó tizenéves fiújáig, akinek elképesztő átéléssel,
szinte fülsértő hangerővel előadott dalának ritmusára százéves öregasszony két kézzel veri
a térdét.
A kietlen tájban virítóan színes
ruhájú, kobratáncot lejtő cigánylány, a tüzes vasat elképzelhetetlen erővel és lendülettel kalapáló
hindu asszonyok látványát, nílusi, isztambuli muzsikusok, európai sztárművészek, köztük kannát, kanalat, szájbőgőt megszólaltató nyírségiek hol vidám, hol
hátborzongató zenebűvöletét egy
kisváros feletti dombra űzött, befalazott otthonú család fájdalmát
világgá kiáltó anya keserves éneke
zárja.
Tartok tőle, hogy a film címe
nem a bejárt út minőségére, hanem egy reménybeli jövőre utal:
Jó utat!
A reménybeli jövő letéteményesei a ma diákjai.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A LENGYELI ESET

Idézetrészlet Dupcsik Csaba tankönyvajánlatából:
„Timár elsőrendű vádlott disznótoros
ebédre hívta meg Iványi volt csendőr alhadnagyot [közvetlenül a háború után
a csendőrséget felszámolták, ezért valamennyi itt érintett csak „volt” csendőr].
Étkezés közben Iványi volt csendőr alhadnagy felvetette, hogy a teveli csendőrőrs
illetékességi területén vannak-e közártalmú cigány személyek, mert amennyiben
ilyenek vannak, itt az alkalom a kivégzésükre. A cigányszemélyek kivégzésével
Timár elsőrendű vádlott is egyetértett.
1944. november 30-án Tevel község előterébe értek a szovjet csapatok. A teveli
csendőrőrs felsőbb szerve e napra elrendelte a csendőrőrs elmenekülését. Timár
elsőrendű vádlott… közölte beosztottaival, hogy az esti órákban el kell menekülniök. Elmenekülés előtt azonban a lengyeli cigánytelepülés lakóit ki kell végezni,
mert lopnak, rabolnak és fosztogatnak.
(…) [A csendőrkülönítmény tagjai] a engyeli cigánytelepüléshez kb. 15–16 óra
tájban érkeztek meg. …ahol Fazekas volt

Magyarmecske iskolája
A nevek falánál gyertyagyújtással
befejeződő rendezvény hallgatag
résztvevője volt Nagy Attila, Sellye
városának egy megismételt időközi választáson másodszorra is
legtöbb szavazatot kapott új polgármestere (aki korábban a helyi
képviselők egyikeként javasolta,
hogy a testületi tagok az időközi
választás költségét a saját tiszteletdíjukból fedezzék és ezt nyolcan meg is tették). Az Ormánság
legnagyobb lélekszámú településének első embere egyszersmind
a harmincöt települési önkormányzatot tömörítő Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás elnöke. Így az emléknapi rendezvény
megtartására okot adó települési
általános iskola diákjai és tanára mellett Magyarmecske önkormányzatát is képviselte.
A mintegy 350 lakosú Magyarmecske iskolakörzetéhez Baranya
megye déli részének további három faluja tartozik: Gilvánfa, Kisasszonyfa és Magyartelek. A körzetből a hajdan itt lakó módos
gazdák többsége elköltözött, heÖNkormányzat
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csendőr szakaszvezető… a cigányok részére sorakozót rendelt el. Parancsra a cigánytelep lakói részben felsorakoztak, míg
egy részük bent maradt lakásaikban. A felsorakozott cigányokra Fazekas, Gergely
és Illés csendőr szakaszvezetők lövöldözni
kezdtek, melynek eredménye az lett, hogy
a cigányok egy része különböző irányokban elmenekült, míg másik részük egyik
lakóépületbe szaladt be. A lakóépületbe
menekült cigányokra Fazekas, Gergely
és Illés… tovább lövöldöztek, sőt, a náluk
lévő kézigránátokat a lakásokba bedobálták. Ennek következtében Sárközi Margit
10 éves, Sárközi Julianna 18 éves, Sárközi
János 14 éves, Sárközi Ilona 19 éves, Sárközi Ilona 3 éves, Sárközi Mihály 1 hetes,
Sárközi Mária 4 éves, Sárközi József 6 éves,
Sárközi Mária 21 éves, Petrovics Ágnes
70 éves, Sárközi Antal 7 éves, Sárközi Erzsébet 50 éves, Sárközi Mária 1 éves és Sárközi Aranka 16 éves személyek a helyszínen meghaltak, míg Sárközi Sándorné,
Sárközi Anna, Kalányos Katalin és Sárközi János polgári személyek testi sérülést
szenvedtek.”

lyüket a Dráva mentéről és a környező erdőkből betelepült beás cigányok vették át. A mai lakosság
több mint fele cigány, Gilvánfán
szinte teljes egészében az.
A szülőknek alig néhány tizede
érettségizett, köztük cigány nincsen. És míg a nem cigány szülőknek ugyancsak néhány tizede,
a cigány szülőknek csaknem egyharmada nem fejezte be a nyolc
általánost. Mivel helyben és közelben egyáltalán nincs munkahely, munkavégzés szempontjából alig van különbség a cigányok
és a nem cigányok között, legfeljebb a szülők harmada dolgozik,
az egy családra jutó havi átlagjövedelem – pótlékkal, szociális támogatással együtt – meg se közelíti a létminimumot.
A másfélszáznál több diák túlnyomó többsége halmozottan hátrányos helyzetű, nagy részük embertelen körülmények között él.
A cigánytelepekről néhány család
a falvak lepusztult parasztházaiba költözött, az alapvető higiéniai feltételek azokban is hiányoznak. Az iskolába kerülő kisgyere-

kek számára az ottani környezet,
az utasítások világa, a kifejezések
sora teljességgel idegen, ráadásul
a cigány családok más családoktól
eltérő szokásai és értékrendje természetükben is megkülönbözteti
őket egymástól. Végtelen türelem,
sajátos pedagógiai, pszichológiai,
szociológiai ismeret, népismeret
és empátia szükségeltetik a másság elfogadtatásához, az iskola
és egymás megszokásához is.
Pedagógiai tapasztalat, hogy
a gyerekek eredményes oktatásához, neveléséhez szinte mindennapi kommunikáció s a programokba való bevonás révén meg kell
szerezni, ki kell alakítani a családok iskolát támogató, tanulást
ösztönző magatartását, szerepét.
Ezt szolgálja a Karöltve elnevezésű
klub. A legfőbb cél, az általános iskola sikeres befejezése így megvalósulóban lehet: míg egy évtizede
négy–öt, legújabban csak egy-két
tanuló maradt ki az iskolából bukások miatti túlkorosság, vagy éppen korai anyaság miatt.
Más fontos célok megvalósítását
(például a személyi higiénia iránti

A múltnyomozók
Két éve történt, hogy a falujárós,
interjúzós, fényképezős foglalkozások egyikén egy idős gilvánfai
cigány ember az akkori nyolcadikosoknak megemlítette: gyerekkorában látta, amint a csendőrök a környéken lakó zsidókat
teherautón elvitték. Tavaly némi
utánajárással, idős környékbeliek
kérdezésével a diákok tudomást
szereztek a háború előtt Magyarmecskén élt, hat családból álló zsidó közösségről, amelynek egyik
tagjának, 16 év körüli Ney Lilinek
a fényképét egykori barátnője a
maga családi fotóalbumából vette
elő. A fénykép kinagyított változatát tette ki az idei tanév második felében Heindl Péter az isko-

la faliújságjára. És aláírta, hogy ő
Lili, akit – miután eltűnt faluból
– más falubeliekkel együtt meggyilkoltak. Ki volt ő és miért kellett meghalnia?
A gyerekek – akiket igazán érdekelt Lili és társai sorsa – foglalkozássorozaton vettek részt februártól. Ezek egyikén Vörös István helytörténész tartott előadást
a baranyai vészkorszakról, majd
a diákok, főként nyolcadikosok,
a tőle kapott helyi vonatkozású
iratokat elemezték. Egy másik alkalommal idős falusiakkal beszélgettek a háború előtti zsidó közösségről, a zsidók és keresztények
együttéléséről. Régi dokumentumokra bukkantak a körjegyzőségen. Fényképeket készítettek
a helyi zsidók egykori lakóházairól. Meglátogatták a pécsi zsinagógát, és részt vettek az egykori
pécsi gettó felállításának évfordulóján tartott fáklyás felvonuláson.
Aztán megtalálták a holokauszt
egyetlen túlélőjét, Szántó Lászlót,
akit meghívtak szülőfaluja iskolájába, ugyan meséljen a múltról
valamit. Csaknem az egész felső
tagozat és a tanárok nagy része
ott volt a vele folytatott kétórás
beszélgetésen. A gyerekek ekkor
szembesültek azzal, hogy a magyarmecskei zsidók éppen a mostani beszélgetésük helyén tartották istentiszteleteiket a háború
előtt, amikor az épület a Léderercsalád háza volt.
Szántó Lászlót fogadta a falu
polgármestere. És a diákok Szántó
Lászlótól tudták meg, hogy a magyarmecskei zsidók hová temetkeztek. Különleges élmény volt
számukra, amikor Radnóti Ilona
pécsi muzeológus kíséretében felkeresték a 65 éve nem látogatott és
nem gondozott kacsótai temetőt,
amelynek kúszónövénnyel benőtt
kapuja alatt bebújva csak nagynehezen sikerült felismerniük
az ugyancsak benőtt sírokat.
Ek kor határoztá k el, hog y
a mecskei zsidóságról és a holokausztról tárlatot állítanak ös�sze, s hogy a tizenegy helyi áldozat
emlékére az augusztusi falunapon
emléktáblát állíttatnak.

Részlet egy cigány asszonny vallomásából Dupcsik Csaba tankönyvajánlatában:
„A helyt, ahun vittek Birkenetnek [Birkenau] hítták, szörnyűséges hely vót! Vót ott erdőség, mint otthol, de büdösség vót, barakk vót. Elégették
az embereket, kopaszra vágtak
minden népet…Engem elvittek a cigány barakkba… Sokan
vótunk. Mindenféle cigány vót,
meg gyerekek, ekiknek elvették
a vérit minden nap és szúrkálták
őket, mindet! A férfiakat jégbe
űtették, meg forró vízbe aztán.
És vót, magam láttam, élve levágták a lábát nem egynek… jaj
Istenem… meg tablettákat kelletett szedni, amitől beteg lett
minden cigány, sebes, gennyes
lett az arcunk és büdös. Így kísértettek bennünket azok a németek! Sokan, sokan meghaltak,
jaj de sokan, pedig nékünk nem
kelletett menni dógozni, ásni,
kövezni, mint más népeknek. …
Engem kiválaszott egy doktorféle ember, más asszonyt is aztán,
és erőszakkal felcsináltatott sok
cigánnyal, akik inyekciót kaptak… Aki nem akarta csinálni,
azt fejen lőtték, vagy áramosan
csapatták agyon… Terhes lettem… de sosem láttam, miket
szültem…”

AKIT KIVÁLASZTOTTAK

igény kialakítását, a továbbtanuláshoz szükséges készség megszerzését, a másság tudatos vállalását)
az iskolai innovációk és tanulói
programok segítik. Az előbbiek
közé tartoznak egyebek között
a Közös kincs elnevezésű hátránykompenzáló és fejlesztő gyakorlatok, továbbá az évről-évre megismétlődő nemzetközi zenei találkozók (afrikai, francia, horvát,
ruszin, cigány és magyar zenészek
részvételével). Az utóbbiak közé
tartozik a többnyire eredménytelen felzárkóztató foglalkoztatások
és korrepetálások helyett bevezetett, részképességeket fejlesztő,
játékos tanfolyamok sora, a beás
cigány nemzetiségi napok rendszeres őszi megrendezése, az önismereti klub, a kézműves műhely
és több más szakkör, köztük az újságírói, amelynek tagjai magyar,
beás cigány és francia nyelven írt
oldalakat szerkesztenek az iskola
Ormány című havilapjába.
Mindehhez hozzátartozik a helyi történelem, ezen belül (és kívül!) a holokauszt történéseinek
megismerése, feltárása, amely miatt – történelem szakos tanáruk,
a jogász Heindl Péter társaságában és jórészt az ő előadásában
– a magyarmecskei iskolások tölthették meg tartalommal az emléknapi rendezvény fő programpontját.

Közben a jeruzsálemi Jad Vasemtől nyert 1000 dollárnyi pályázati támogatásból egy egész
osztálynyi gyerek látogatta meg
Budapesten a Holokauszt Emlékközpontot, nézett meg egy színdarabot a Lauder Javne Gimnázium
diákjainak előadásában, bocsátkozott be a Dohány utcai zsinagógába, találkozott és közös foglalkozáson vett részt zsidó fiatalokkal a Bálint Közösségi Házban.
Együtt határozták el, hogy a zsidó
temetőt rendbe hozzák.
Az emléknapon elhangzott,
hogy a mecskei diákok botlatókövet is állítanak majd Lili emlékére a Ney-család háza előtt: a kőés a réztábla árát maguk gyűjtötték össze.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Arhív fotó a „keleti területekről”. A kivégző a Waffen-SS katonája. Dupcsik Csaba tankönyvajánlatában a kép alatt szerepeltett
kérdések: – Kik láthatóak a képen? Hogyan viselkednek? – Mire utal az a tény, hogy többszáz ehhez hasonló fénykép készült
és maradt fenn?
ÖNkormányzat
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Léderer Sámuel házának hajdani imaszobájában volt a kiállítás, és itt mondta el nyomozás történetét a népes hallgatóságnak – köztük három környékbeli település polgármesterének – Heindl Péter.

tárták fel történetüket, még mielőtt
végleg elmerült volna a múlt feneketlen kútjában, ahogy általában
történni szokott tömeggyilkosság
után, a történelemnek nevezett,
szűnni nem akaró gyalázat normális ügymenete szerint”.
A polgármester éppen abban az épületszárnyban nyitotta
meg a falunapi megemlékezést,
amelynek egykori lakója, Léderer Samuel a férfi és a női imaszobákat berendezte. „A mai napot
– mondta – az összetartozás ünnepének érzem. S rajtunk múlik,
hogy mennyire mélyen éljük át ezt
az érzést.”

Itt beszélt és mondott imát Lankó József alsószentmártoni plébános, a pécsi egyházmegye cigányokért felelős katolikus lelkipásztora, Németh Norbert csányoszrói
református lelkész és Schönberger
András pécsi főrabbi.
Részt vett az ünnepségen a 320 lelkes Kisasszonyfa polgármestere,
Bite Gyula; a 750 lelkes Diósviszló polgármester asszonya, Keserűné Nagy Margit. És képviseltették
magukat a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai elnökük, Székely Szilárd, a 3360 lakosú Sásd polgármestere személyében.

Az emléktábla-avatáson résztvevő
római katolikus papot sokan ismerik Magyarmecskén. Lankó József
1980 óta a homogén cigány lakosságú Alsószentmárton és néhány
szomszédos, jórészt cigány lakosságú falu hitoktatója,
a 80-as évek első felétől tevékeny részese az európai cigány pasztorációs mozgalomnak, a rendszerváltoztatás
esztendejében az akkori pécsi püspök az egész egyházmegye területén élő cigányok lelkipásztorává nevezte ki.
Egy német kollégájával, a witteni plébánossal közösen
régóta szervez nemzetközi táborokat is dél-baranyai cigány fiatalok, s a családjukkal Németországba kivándorolt kelet-európai cigány gyerekek részvételével. Tagja
volt a Gandhi Alapítvány első kuratóriumának, majd
éveken át hitoktatója is volt a Gandhi Gimnáziumnak.
Alapítója a mánfai kollégiumot fenntartó Collegium
Martineum Alapítványnak, kezdeményezője és az egyik
szervezője volt az egyházi fenntartású alsószentmártoni
cigány-magyar kétnyelvű Szent Márton Óvodának. Nevelői és pedagógiai szervező munkája mellett szociális
hálózatot is működtet igen eredményesen.

A LELKIPÁSZTOR

A falunapon
Magyarmecske falunapján a Holokauszt Emlék központot dr.
Pécsi Katalin oktatási igazgató
és dr. Vári György múzeumpedagógus képviselte. Az utóbbi az internetes blogjában nagylevinnek
nevezi magát, és hosszan ír erről
a látogatásáról. Álljon itt egy részlet a beszámolójából:
„Lassan elkezdtek kirajzolódni
az arcok, a vonások, a szeretetek
és sértettségek, az élettörténetek elszórt töredékei a homályból, a halottak pár percre birtokba vették
újra a portákat, végigballagtak
az árnyak az utcákon, Samu bácsi tekintélyes és Ney Lili törékeny
árnyalakja. Előkerült egy túlélő is,
Laci bácsi, tőle tudják a nyolcadikosok, akik visszaadták Magyarmecske emlékezetének egy darabját, hogy a nyár elején elhagyott
iskolájuk épülete volt az imaház,
az egyetlen hely, ahol találkoztak
és közösséggé váltak pár órára a falubeli zsidó családok – nagyünnepekkor. … ez az épület volt a közösségi terük, és ebből az épületből

Az augusztus 8-án felavatott
emléktáblát elsőként koszorúzó
Horváth Gézáné, Magyarmecske TÖOSZ- és KÖSZ-tag önkormányzatának negyedik ciklusát
töltő polgármester asszonya, aktív
tagja a nagyobb önkormányzati szövetség polgármesternői tagozatának, s a kisebbik szövetség
delegáltja az Európa Tanács Néppárti Bizottságában, amelyben
a szociális ügyek, valamint a fejlesztő- és innovatív programok
kialakításával összefüggő feladatok tartoznak a hatáskörébe. Lent,
a baloldali képen éppen megigazít
egy csokor virágot az emléktábla alatt. A csokrot Pécsről hozta
a képen középen álló Vass Sándorné, akinek az anyja, a már elhunyt Tóth Józsefné a többiekkel
együtt elhurcolt, de a barcsi gettóból hazaszökött Szántó Lászlót
a szovjet csapatok megérkezéséig
gondoskodón rejtegette. Szántó
László a helyi holokauszt egyetlen
élő túlélője nagyon készült a táblaavatásra, de megbetegedett. Fia,
a lenti képen jobboldalt álló Szántó András így Budapestről nélküle
érkezett, a koszorúját a nagyszüleinek – Steiner Izidornak és feleségének – is emléket állító tábla
tövében helyezte el.
A jobboldali fotó az emlékünnepségen készült. Szól a kakas
már, énekelte Orsós Edit, hegedűn kísérte Heindl Katica.
Van remény.
A. G.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

15

ÖNkormányzat

ÚJ POSTAPARTNEREK

HÁROM MEGYÉBEN
ELINDULTAK AZ ELSÔK
Heves, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 31 postapartnerrel kötött szerződést
a Magyar Posta. Öt településen július végén kezdték meg működésüket az új postai közreműködők:
Heves megyében Boconádon és Nagyfügeden, Somogy megyében Bárdudvarnokon és Mezőcsokonyán, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dögén. Ez év októberéig fokozatosan valamennyi új
postapartner átveszi a postai szolgáltatást.
Elsőként vette át a postai szolgáltatást a Tarnaméra és Vidéke ÁFÉSZ, amely Heves megyében közel tízezer emberrel áll napi kapcsolatban,
és több mint fél évszázada élvezi a környékbeliek
bizalmát. Erre alapozva döntött úgy, hogy kibővíti
eddigi tevékenységi körét. Bárdudvarnokon az ed-

digi postás munkatárs igazi családi vállalkozásként viszi tovább a postai szolgáltatást.
Az új postapartnerek nagy része igénybe veszi
a programhoz társuló bér- és járuléktámogatást,
melyet egy éven keresztül kaphatnak azok a cégek
vagy önkormányzatok, amelyek a Postapartner
Programban álláskeresővé vált postai munkavállalót foglalkoztatnak. Egy évig kifizethető a munkába járás költsége is. A postaépület megvásárlásánál népszerűnek mutatkozott a Magyar Fejlesztési
Bank kedvező hitellehetősége is.
A program kísérleti jelleggel indított első üteme
azt bizonyítja, hogy a postai szolgáltatás vállalkozásba adása valóban olyan üzleti lehetőség, ami
a nemzeti kistőkére, a helyi lakosokra, vállalkozókra és önkormányzatokra épül. A folytatás ez év
őszén várható, amikor a Magyar Posta a további
megyékre egyszerre hirdeti meg a programot.
POSTAPARTNERKÉNT AZ IKSZT-BEN
Hogyan kapcsolódhat a Postapartner Program
egy önkormányzati vállalkozáshoz, például az
IKSZT-hez?
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakításának egyik legfontosabb feltétele, alapkövetelménye a fenntarthatóság, amely feltételezi
állandó, biztos bevételt jelentő szolgáltatások kialakítását a projekten belül.
Mindez jelentheti például különböző szolgáltatók ügyfélszolgálati pontjainak, kistérségi központjának, kulturális- és oktatási programok fogadására is alkalmas konferenciaterem kialakítását,
esetleg mikrovállalkozások egyfajta inkubátorházának létrehozását, vagy éppen turisztikai vonzerővel rendelkező települések esetében idegenforgalmi információs központ indítását is.
Hasonlóképpen a Magyar Posta is a pályázók
partnere lehet, annál is inkább, mivel leginkább
a 600–2000 lakossal rendelkező települési kör
érintett a Postapartner Programban. A postai szolgáltatás olyan állandó és kiszámítható üzletet jelenthet, amellyel a közösségi tér fenntarthatósága
megalapozható.
Kottász
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PÁLYÁZAT

KISTELEPÜLÉSI
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSÉRE

Napjainkban, amikor a legtöbb vidéki, kistelepülési önkormányzat forráshiánnyal és pénzügyi problémákkal küzd,
helyben kevés lehetőség van az ott élő közösségek megerősítését szolgáló fejlesztésekre, a vidéki élet minőségét alapvetően
befolyásoló szolgáltatások körének szélesítésére, minőségük
és infrastrukturális kereteik javítására.
Az erre irányuló jogos helyi igények kielégítése terén jelentős állomáshoz érkeztünk, a kormányzat ugyanis kiemelt figyelmet fordít az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek
(IKSZT) kialakítását és működtetését célzó program megvalósításának.
A fejlesztések célja olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központok létrehozása, melyek szélesítik
a helyben elérhető alapszolgáltatások körét az információs
és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségének javításától a szociális és kulturális tevékenységek bővítésén át a
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokig terjedően.
Mindennek alapját a meglévő, de funkciójukat vesztett épületek megújítása, műszaki korszerűsítése adja.
A kialakítás költségeit az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program biztosítja: közel háromezer vidéki település számára
nyílnak meg források akár 100 százalékos beruházási támogatással. A pályázók számára elérhető támogatás a közösségi tér
kialakítására és szolgáltatásokkal való megtöltésére, az első három évben nyújtott – a program hosszú távú fenntarthatóságát
megalapozó – működtetési támogatással kiegészítve településenként összesen 200 000 euró, mintegy 50 millió forint.
Az IKSZT kialakítására, illetve működtetésére szolgáló támogatási forrás több lépcsős pályázati folyamat során érhető el.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)
szoros tárcaközi együttműködés keretében július 18-án hirdette meg az IKSZT-cím elnyeréséről szóló pályázati felhívást.
A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy a kötelezően előírt,
minden nyertes által ellátandó szolgáltatások mellett milyen
további, speciális helyi igényeket kielégítő – és helyi adottságokra építő – közösségi szolgáltatások, programok, feladatok
megvalósítását vállalják, illetve ezeket milyen szakmai keretben képesek fenntarthatóan működtetni.
A cím elnyerésére irányuló pályázatokat 2008. szeptember
30-ig lehet benyújtani az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet címére. A címpályázat pozitív elbírálása esetén a pályázó szervezet jogosultságot szerez az FVM
által meghirdetendő beruházási rendelet keretében támogatási kérelem benyújtására, ennek elnyerését követően pedig
a működési költség három évig terjedő finanszírozására is.
Az IKSZT cím elnyerésével további jogosultságok és kedvezmények válnak elérhetővé a társtárcák fejlesztési programjaiban. A közösségi és szolgáltató terek fenntarthatóságát biztosíthatják a betelepülő helyi üzletek, szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások, illetve a Postapartner Program keretében megjelenő postai szolgáltatást ellátó szereplők is.
A pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó mellékletek,
szakmai anyagok, további részletek a program internetes
oldalán, a www.ikszt.hu címen, valamint a www.fvm.hu
és www.vkszi.hu honlapokon érhetők el. Az érdeklődők felmerülő kérdéseire személyre szabott tájékoztatás az ikszt@
vkszi.hu címen kérhető.
Forrás: FVM VKSZI Vidékfejlesztési Igazgatóság
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Újhagymával párolt cukkini paradicsommal, currys csirke ananásszal, spenótos gnochi parmezánnal, gombapaprikás, marharagu, töltött csirkemell sült padlizsánnal, harcsa zöldséges lencsével, párolt tonhalszeletek zöldséggel és petrezselymes
újburgonyával, marhahátszín zöldkörettel, töltött
tök zöldbabbal, palacsinta joghurtos eperrel, sajtok
nyers és aszalt gyümölccsel, mogyoróval. A mellékelt fotókon láttatott ételsor érzékelteti azt a korszerű táplálékvilágot, amelyen egy ínycsiklandozó
diákmenza alapulhat. Egy ilyen menza egyszersmind garantáltan tartalmazhatja a szakminisztérium által a csoportos étkeztetés számára részletesen kidolgozott és ajánlott napi tápanyagot, energiamennyiséget.
Az ajánlott tápanyag mértéke korcsoportonként
különbözik. Például a 4–6, a 7–10, a 11–14 éves gyerekeknek sorrendben napi 54, 70 és 79 gramm fehérjét; 55, 71, 81 gramm zsírt; 236, 306, 348 gramm
szénhidrátot; illetve legfeljebb 170, 220 és 250 milligramm koleszterint ajánlatos fogyasztani, amiképpen az energiaszükségletük (1700, 2200, 2500 kcal)
is növekszik.
Egy tavalyi vizsgálat szerint azonban az általános
iskolákban még adagolásbeli különbségek sincsenek
az alsós és felsős diákok étrendjében.
Igaz, hogy a különféle energiák ajánlott aránya
korcsoportonként változatlan: az energiák több mint
felének szénhidrát-energiának, alig egyharmaduknak zsírenergiának, tízegynéhány százalékuknak
fehérjeenergiának, s még kevesebb hozzáadottcukor-energiának kell(ene) lennie.
Erre az arányra a közétkeztetők a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítanak. És még kevesebbet arra, hogy a menza az életminőség javítását szolgálja.
A TÖOSZ és a Magyar Vendéglátó Szövetség
(MVSZ) közös, őszre halasztott konferenciájának
egyik előadója, Román Péter, az MVSZ alelnöke szerint a Központi Statisztikai Hivatal más országokénál pontosabb táblázatokkal segíti a szakminisztérium ajánlatának megfelelő étrend kialakítását. Ám,
hogy ez az étrend valóban az ajánlotthoz közelítsen,
meg kellene határozni ennek a szolgáltatásnak a minimális költségét. Így nem fordulhatna elő, hogy
olyan árral nyerjen egy étkeztető cég közbeszerzési
pályázatot, amilyen áron képtelenség elfogadható

menzát produkálni. Tapasztalatból tudja ugyanis,
hogy a hazai bírósági gyakorlat értelmében az ajánlatkérő önkormányzat nem köteles vizsgálni a pályázatban vállalt minőség teljesíthetőségét.
Emellett sok-sok évtized tapasztalata mondatja vele, hogy a diákétkeztetés olyan vállalkozás, amelynek
legkiszolgáltatottabb résztvevője a gyerek. Kiszolgáltatottja nemcsak az önkormányzat anyagi lehetőségeinek, hanem az étkezésre fordítható túlságosan rövid időtől kezdve, az étkezési kultúrára való nevelést
mellőző tanáron át a konyhás felszolgálóig, aki azért
nem tálalja külön a savanyúságot, hogy megspórolja
kétszáz tányér elmosogatását.
Az alelnök egyébként a konferencián az Európai
Unió támogatásával kiadott kézikönyvben szerepeltetett gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alkalmazásának szükségességéről, illetve azokról az eszközökről beszél majd, amelyek az ajánlatkérők számára
megkönnyítenék, hogy a közétkeztető vállalkozást
a legjobb minőség/ár arány alapján válasszák ki.
A közösségi étkeztetés önkormányzati pályáztatásának a jelenleginél jobb előkészítését szolgáló,
a szakminiszter részvételével tartandó tanácskozás
egy másik fontos szereplője Alexa György, a parlament fogyasztóvédelmi eseti bizottságának elnöke
lesz, aki nemrégiben egy brüsszeli konferencia felkért előadójaként arról beszélt, hogy egészségesebb
ételkínálatot és magasabb szintű élelmiszerhigiéniát remél a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok elfogadásának általánossá válásától. A törvényhozói
tapasztalatokat a fogyasztóvédelmi törekvésekkel
összevető politikus számára nyilvánvaló, hogy az étkeztetés finanszírozása felülvizsgálatra, a közétkeztetési pályáztatás reformra szorul, mert szerinte a hazai diákétkeztetés jelenleg az egészséges táplálkozás
követelményeinek se tesz eleget.
A következő hasábon kezdődő összeállításunk
arra utal, hogy a települési önkormányzatok többsége legalábbis próbálkozik korszerűen közétkeztetni a diákjait. Továbbá, hogy a kistelepüléseken
– ahol a döntéshozók jobbára maguk is fogyasztják
a diákmenzát – ez a próbálkozás sikeresebb, mint
másutt, ahol esetleg a diákkaját csak hírből ismerő
hivatali tisztviselők a lényegében általuk választott
cég szolgáltatásával döntésüket igazolandóan elégedettek.
Az összeállításunkban szerepeltetett, az ajánlatkérő önkormányzat polgármesteri hivatalának tisztviselője által dicsért diákétkeztető társaságok egyike
(amelynek pályázata egy második, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban egyetlenként a legjobbnak minősíttetett) például vendégdiákok nyári
szalmonellafertőzése miatt kénytelen a főzőkonyháját a tanév megkezdése előtt felújítani. És kérdés,
hogy a felújítás költsége mellett a százezer forintos
bírságot, meg a fertőzés okát megállapító ételvizsgálat csaknem egymillió forintos munkadíját a szünidő
után vajon miképpen takarítja meg.

Szentgotthárdon
Szombathelyen és Vas megye több
kisebb településén is a budapesti
székhelyű Elamen Rt. nyugat-magyarországi területi igazgatósága
végzi a diákétkeztetést. Szentgotthárd városában 1300 általánosés középiskolást étkeztetnek (ebben a közeli Rönök község étkezői
is benne vannak), ezen kívül Nemesbődön, Kőszegszerdahelyen,
Kőszegfalván, Ostffyasszonyfán és Gencsapátiban együttesen nagyjából 250 tanuló érintett
a szolgáltatásukban. Mint megtudtuk, természetesen törekednek
az egészséges, korszerű táplálkozásnak megfelelő közétkeztetésre, a törvényben előírt zöldségés gyümölcsmennyiség mindig
biztosított. Hetente egyszer kapnak a diákok tésztafélét.
Ôriszentpéteren
Az általános iskolában úgynevezett összevont konyha működik,
körülbelül 150 iskolás és 60 óvodás számára főznek. Az étlap állandóan forog, igyekeznek mindig
valami újjal szolgálni az előző hetihez képest. A gyerekek hozzák
magukkal a nem mindig az egészséges családi étkezési szokásokat,
hatnak rájuk a reklámok, a mai
kor étkezési divatjai. A főzeléket
nemigen szeretik, ezért igyekeznek a zöldségféléket más formában
becsempészni az ebédbe, s olyant
ételeket kínálnak a tanulóknak,
amiket így is szívesen fogyasztanak. Ugyancsak adnak zöldségfélét uzsonnára és tízóraira is, gyümölcs pedig hetente 2–3-szor kerül az asztalra. Hetente egyszer
főznek tésztát, s azért egyszer hagyományos főzelék is készül. Változatos az étkezési lehetőség, így
akár kizárólag tízóraira is be lehet fizetni. Az alapanyagárak bizony nem az egészséges táplálkozást szolgálják.
Püspökmolnáriban
A helyi általános iskolában nem
működik saját konyha, a közeli
Egyházashollósról hozzák az ételt
a diákoknak. Van tízórai, ebéd és
uzsonna is. Előbbit öten, az utób-

biakat tizenöten, illetve ketten veszik igénybe. A faluban csak felsősök tanulnak. Ritkán kapnak
a gyerekek ebédhez gyümölcsöt,
amúgy sem jellemző a gyümölcs
és a tejtermék a szolgáltató étkeztetésében. Főzeléket kétszer főznek hetente.
Répcelakon
Iskolaidőszakban 140–150 tanuló
ebédel a saját konyhával rendelkező répcelaki általános iskolában,
de 120–130-an tízórait, 25-en pedig uzsonnát is kérnek. A főzésnél, az étlap összeállításánál odafigyelnek a korszerű, egészséges
táplálkozásra. Tízóraira hetente
háromszor van tejtermék, tej, kakaó, kefir, joghurt, de az uzsonna sem marad tejtermék nélkül.
Minden héten van egyszer kifőtt
tészta, de itt is figyelembe veszik
az egészséges táplálkozást, és főként burgonya alapanyagot használnak. Általában hetente kétszer
adnak valamilyen gyümölcsöt,
előfordul azonban, hogy háromszor is. Uzsonnára szinte mindig
kapnak a tanulók gyümölcsöt, sőt
ezt a süteményekbe is belecsempészik.
Lendvai Emil
Szorgalmatoson
Szorgalmatos nyolcosztályos általános iskolájában összesen százhetvenen tanulnak. Takács Pálné polgármester elmondta, hogy
a gyerekek ingyenes iskolai étkeztetését az önkormányzat finanszírozza. Az ételt az önkormányzati
tulajdonú, fenntartású és szociális feladatokat is ellátó háromszáz adagos konyhában készítik.
A megfőzendő ebédadagok számát növelni kellett, mert a 48 óvodást is e konyha látja el főtt étellel.
Emellett hatvan–nyolcvan idős korúnak is főznek, s vendégétkeztetést is lebonyolítanak. A működési
feltételek jók. Pályázati pénzből az
üzemeléshez modern felszereléseket sikerült vásárolni 2005-ben.
Az étkeztetéshez szükséges nyersanyagokat különböző vállalkozásoktól szerzik be. Ennek során
a helyben, vagy a kistérségben te-
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vékenykedőket előnyben részesítik. Így frissebb a zöldség, a gyümölcs, ami az asztalra kerül.
Ami az étel minőségét illeti, mindenki szeretne jobbat, de
az anyagi lehetőségek behatároltak. Mivel az élelmiszerárak emelkedtek, az önkormányzat magasabb étkezési normát állapítana
meg, de erre néhány hónapot várni kell, hogy a bevételek a normaemelést lehetővé tegyék. E témát
a képviselő-testület szeptemberben tárgyalja újra.
Nyírgyulajon
A 2100 lakosú Nyírgyulaj általános iskolájában 240-en tanulnak
(június 3-ai állapot), az óvodába
pedig 86-an járnak. Barkaszi Judit
jegyzőtől megtudtuk, hogy valamennyi gyereknek az iskolai konyhában főznek, s néhány kivétellel
délben mindnyájan ott étkeznek.
Innen történik a szociális étkeztetés is. A konyha kihasználtsága
teljes. Az önkormányzat a konyha
üzemeltetési feladatát az Önhikipénzből tudja megoldani. A létesítmény a kötelezően előírt feltételeknek a néhány éve megvalósított fejlesztések révén megfelel.
Az elavuló eszközök kicserélésére
a szükségletnek megfelelően kerítenek sort. A nyersanyagokra vállalkozói szerződések megkötése
révén tesznek szert. Amennyire
lehet, igyekeznek egészséges ételeket felszolgálni.
Nyírmeggyesen
Nyírmeggyes szociális igazgatási tanácsosa, Jakab Melinda elmondta, hogy az óvodába száztizen járnak, valamennyien ott
étkeznek, a kétszázkilencven iskolás közül pedig kétszázan ebédelnek az oktatási intézményben.
A konyhát az önkormányzat üzemelteti. A tárgyi és a személyi feltételek megfelelnek az előírásoknak. Két szakács és élelmezésvezető is tevékenykedik. Tavaly korszerűsítést végeztek, például üstöt
szereztek be.
A gyerekek a jelenleginél változatosabb étrendet szeretnének.
Jakab Melinda óvodás lánya törÖNkormányzat
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ténetesen többször szeretne fánkot enni, mert azt nagyon szereti.
De a gyerekek és a szülők többsége alapvetően elégedett az ételek
mennyiségével és minőségével.
A nyersanyagokat Nyírmeggyes
konyhája vállalkozásoktól szerzi be, amelyekkel az önkormányzatnak jó a kapcsolata. A konyha kapacitásának kihasználtsága
csaknem százszázalékos, mivel
a szociális étkeztetést is onnan bonyolítják le. A nyersanyagnormából nehezen kijönnek, de az önkormányzat a díj felülvizsgálatát
kénytelen tervezni.
Jakab Melinda a tervek között
említette, hogy pályázatot nyújtottak be különálló önkormányzati konyha létesítésére. A konyha
az óvodában van, az önkormányzat bővíteni akarja, ezért a főzést
onnan külön épületbe szeretnék
áthelyezni.
Kocsordon
A 3100 lakosú Kocsord polgármestere, Jakab Zsigmond elmondta, hogy az iskolai étkeztetést
százhetven tanuló veszi igénybe.
A 96 óvodás számára is az önkormányzat által fenntartott konyhában főznek. Az alsó tagozatosok
kötelezően az iskolában ebédelnek, a felsősök pedig napközisként tehetik azt. Az össz gyereklétszámnak körülbelül 70 százaléka veszi igénybe az iskolai étkeztetést. Naponta több mint
70 adag ebédet az idősek számára
is főznek, s visznek ki gépkocsival.
Az intézmények dolgozói is az önkormányzat konyhájában készített
ebédet fogyasztják. A 400 adagos
kapacitás 80–90 százaléka kihasznált. A tárgyi és személyi feltételek a polgármester szerint tökéletesek. Tavalyelőtt a Phare-pályázat keretében végzett iskola-felújításban a konyhát korszerű gépekkel, hűtővel és egyébbel látták
el. Az étel délután négy óráig is
melegen tartható. Az ebédkészítés
költségeinek 36 százalékát az önkormányzat fedezi. Amennyire
lehet, az egészséges táplálkozás
irányelveit igyekeznek érvényesíteni. 
Cselényi György

Almáskamaráson
Kunágota székhellyel Dombiratos
és Kunágota önkormányzatával
intézményfenntartói társulásban
működteti általános iskoláját Almáskamarás képviselő-testülete.
(Az almáskamarási 7–8. osztályos
tanulók Kunágotán tanulnak.)
Összesen 65 iskolás és 35 óvodás
napi háromszori (napközis) étkezésben részesül.
– Az étrend összeállításában
a fő szempont a megfizethető,
hazai primőr zöldségek (paprika,
paradicsom, burgonya, zöldség,
sárgarépa stb.) felhasználása, illetve az étkezés gyümölcsökkel,
gyümölcslevekkel (alma, körte,
banán, narancs stb.) való kiegészítése – tájékoztatott Sipos László
polgármester. – A sütésnél és a főzésnél minél kevesebb zsír használatára törekedünk, a húsoknál
elsőbbséget élveznek a szárnyasok, a halak, valamint a szárazabb tőkehúsok. A minél kisebb
cukortartalmú ételek elkészítése
is szempont. Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük más
szakemberek (védőnő, háziorvos)
véleményét és kritikáját is.
Ezen a nyáron 58 gyermek számára nyújt étkezési lehetőséget
a Békés megye leghátrányosabb
helyzetű kistérségéhez (mezőkovácsházi) tartozó község önkormányzata.
Bucsán
A megye legészakibb részén fekvő
községben működő általános iskola étkeztetési gyakorlatát az jellemzi, hogy zsírt egyáltalán nem
használnak, kizárólag étolajjal
főznek, közölte Demény Tímea,
a polgármesteri hivatal ügyintézője. A tízórai és az uzsonna rendszeresen tartalmaz joghurtot, páros szerdánként gyümölcsnapot,
páratlan szerdánként pedig zöldségnapot tartanak.
Kevermesen
Hetven óvodás és százhúsz általános iskolai tanuló étkezik a román
határ közelében lévő nagyközség
önkormányzatának a konyháján. Az étrend összeállításakor

fő szempont az egészséges táplálkozás, tudtuk meg Bugyi Ferenc
polgármestertől. Dévényi Krisztina élelmezésvezető arról számolt
be, hogy tejet naponta ihatnak
a gyermekek, hetente háromszor
tejterméket (joghurtot, sajtféléket, vajkrémeket), 3–4 alkalommal prímőr zöldséget és gyümölcsöt ehetnek. Egy héten kétszerháromszor tartanak tésztamentes
napot. Az állati eredetű zsiradékkal szemben a növényi zsiradékot részesítik előnyben a konyhán,
a cukor felhasználása mérsékelt,
édesítőszerrel pótolják.
Kunágotán
Sok hátrányos helyzetű, nehéz
körülmények között élő család él
Kunágotán. Az általános művelődési központ (ÁMK) intézményeibe 418 általános iskolai tanuló
és 152 óvodás jár, az intézményes
étkeztetést 200 iskolás és 100 óvodás veszi igénybe.
– A közétkeztetés során kiemelt
szerepet kap a gyermekek egészséges táplálkozása – mondta Kovács István, az ÁMK igazgatója.
– Az étrend tervezésénél a szakemberek véleményét is kikérjük.
A védőnő és az iskolaorvos hasznos tanácsokat ad. A gyermekek
körében évente végzünk felmérést az étkeztetéssel kapcsolatban,
s a javaslataikat, észrevételeiket figyelembe vesszük a tervezésnél.
A napközi otthonban háromszor étkezhetnek a gyermekek.
A tízórai a legtöbbször péksütemény, joghurt, margarinos kenyér, zöldségféle és gyümölcs.
Az ebéd változatos, az első fogást
vitaminban gazdag levesek, ivólevek, a másodikat zsírszegény húsok, főleg baromfihúsból készült
ételek alkotják, a köretek sokfélék.
Az ebédhez is sokszor adnak gyümölcsöt és tejterméket. Az uzsonna szintén változatos, gyümölc�csel, zöldséggel és tejtermékkel
egészítik ki.
– Az egészséges táplálkozásra
szoktatás érdekében a nem napközis tanulóink számára is kínálunk térítés ellenében tízórait
– tette hozzá az ÁMK igazgató-

ja. – Ezzel azt szeretnénk elérni,
hogy ne a chipset és kólát vegyék
meg a boltban, hanem ismerjék meg az egészséges élelmiszereket. Az egészséges életmódot
és az egészséges étkezési szokásokat már az általános iskolában el
kell sajátítania a felnövekvő nemzedéknek.
Zsadányban
A helyi konyhán az 1/2000. számú
rendeletnek megfelelő élelmiszerfelhasználás-javaslat az irányadó.
Emellett a modern konyhatechnikákat (például párolást) is alkalmazva készítik a zsírszegény
pulykahúst és halat is tartalmazó
ételeket. Cukrot, tésztát a megengedett mennyiségben használnak, alkalmanként durumtésztát
is gyúrnak.
– A hét–tizennégy éves gyermekek étrendje tartalmazhat gabonaalapú köretet – tudtuk meg
Komódiné Tokai Zsuzsanna élelmezésvezetőtől –, önálló fogásként főtt vagy sült tésztát ehetnek. Gyümölcsöt és zöldséget az
idénynek megfelelően kínálunk,
bármilyen gyümölcsöt, valamint
újhagymát és retket szívesen fogyasztanak a tanulók. A megengedett pénzügyi kereteken belül
a főzésnél a mirelitekkel szemben
igyekszünk friss zöldségeket feldolgozni.
Hetente háromszor tejtermék
a tízórai az általános iskolai tanulókat ellátó zsadányi napközi
otthonos konyhán, és a joghurt
mellett sajtot, túrót és tejfölt is
gyakran adnak uzsonnára.
D. L.
Besenyszögön
Az óvodások, iskolások és a helyi
gondozási központban lakó idősek étkeztetésének a megszervezését egy szolnoki vállalkozóra bízta a besenyszögi önkormányzat.
A helyi iskola korábban működtetett konyhát, azonban az ÁNTSZtől jelenleg csak melegítőkonyha
fenntartására van engedélye a kistelepülésnek. A vállalkozó, Kenyeres Istvánné a községtől 16 kilométer távolságra, a megyeszék-

helyen üzemelő főzőkonyhájából
saját autójával szállítja a községbe
az átlagosan napi 330–340 adag
meleg ételt. Elmondta: 1981 óta
dolgozik a gyermekétkeztetésben,
1994 óta egyéni vállalkozó, nagy
tapasztalata van a változatos, életkori sajátosságoknak is megfelelő,
egészséges ételek összeállításában.
A besenyszögi gyerekek például
szívesen esznek édes- és krumplifőzeléket. Általában hetente kétszer van a menüben főzelék, gyümölcs úgy szintén, amit alkalmanként uzsonnához is párosít.
Januárban már friss paprikát, paradicsomot is szervíroz a gyerekeknek, ami azért fér bele a pénzügyi keretbe, mert sok éves beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik, s így megfelelő áron tudja
beszerezni a primőrt is. A vállalkozó első alkalommal 2006 nyarán főzött a besenyszögiekre, tavaly márciustól pedig folyamatos
szerződése van az önkormányzattal a közétkeztetés bonyolítására.
Eddig közmegelégedésre.
Cibakházán
Cibakházán az önkormányzat
az óvoda főzőkonyhájának működtetése révén látja el az iskolai, illetve szociális étkeztetés feladatát, mondta lapunknak Faragó Imréné, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának vezetője. Átlagosan napi négyszáz személyre főznek, a létszámban benne vannak az óvodások, iskolások és az idősek napközi otthonába járók, illetve az utóbbi intézmény bentlakásos gondozottjai.
Az itt lakók hét végén is kapnak
főtt ételt, ezért a konyhán folyamatos műszakban kell dolgozni.
A diétás, illetve a cukorbetegeknek való speciális ételek elkészítését a bölcsőde vállalta a főzőkonyháján, mivel a gyerekek alacsony
létszáma miatt szabad kapacitással rendelkezik. Az iskolának csak
melegítőkonyhája van, ide naponta szállítják az ételt az óvodából.
Az óvodai főzőkonyha kapacitása
az igények kielégítéséhez elegendő, megfelelő a felszereltsége, gépesítettsége. Az étkeztetéshez járó
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állami támogatást az önkormányzat megkapja, azonban a gyakori áremelések egyre több gondot
okoznak, egyre nehezebb gazdálkodni. A következő évi térítési díjakról a képviselő-testület mindig decemberben szokott dönteni.
Év elején még úgy látszott, hogy
beleférnek a nyersanyagnormába,
most azonban már nyilvánvaló,
hogy a második félév nagyon nehéz lesz. Az iskolában egy gyermek napi étkezési térítési díja
kedvezmények nélkül 373 forint.
Ezért az összegért tízórai, ebéd
és uzsonna jár.
Simon Cs. József
Balassagyarmaton
Balassagyarmaton, a polgármesteri hivatal humán osztályán megtudtuk, hogy három helyen van
közétkeztetés: az óvodában, a kereskedelmi iskola tankonyháján,
valamint a Madách Imre Fiúkollégium konyháján. A tankonyha az általános- és középiskolás
diákokat látja el, a másik két intézmény „saját” gyermekeire főz.
A speciális problémákra – lisztvagy laktóz érzékenység – felkészültek. Naponta körülbelül 1600
gyermeket étkeztetnek. A heti menüben 2–3 alkalommal szerepel
valamilyen főzelék, amikor pedig
nem, akkor a főételhez igyekeznek salátát vagy gyümölcsöt adni
köretnek vagy desszertnek. Húst
szinte minden nap kapnak a gyermekek, tejtermékben sincs hiány.
Napi két–háromszori étkezési lehetőséget nyújtanak ezek a konyhák: az óvodásoknak, általános iskolásoknak tízórai, ebéd, uzsonna
jár, a kollégisták reggelit, ebédet és
vacsorát kapnak, a középiskolások
pedig ebédelhetnek.
Tájékozódásunkat a Szilágyiné
Kulics Valéria élelmezésvezetőnél
folytattuk, aki ma a balassagyarmati közétkeztetés első embere.
Tizenkilenc éve van a szakmában,
így elég sok változást és rendszert
megélt. Elmondása szerint folyamatosan próbálkoznak a gyermekek minél egészségesebb táplálásával, így például a pékáru
rendelésénél előnyben részesítik
ÖNkormányzat
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a rozsos, teljes kiőrlésű, félbarna
és sok magvas kenyereket. Tízóraira és uzsonnára szinte mindig kapnak a gyermekek zöldséget, ebédkor pedig a magas tápértékű főzelékeket helyezik előtérbe. Jobbára olajjal főznek, ám
az élelmezésvezető szerint ez nem
minden esetben jó, hiszen vannak
olyan ételek, amelyek kifejezetten
zsírral főzve adják ki igazi ízüket,
s a közétkeztetésnek az egészséges
tápláláson túl az ízekről is szólni
kell. Továbbá az emberi szervezetnek nem csak növényi, de állati zsiradékra is szüksége van.
A vörös húsokat igyekeznek kön�nyebb fehér húsú szárnyasokkal,
hallal helyettesíteni. A gyümölcs
és zöldség lehetőség szerint szezonális. Balassagyarmaton a gyermekek télen főként télálló zöldségeket és gyümölcsöket kapnak.
Igyekeznek magyar alapanyagokkal dolgozni, az őstermelőket
mindig is előnyben részesítették,
azonban a nehezedő jogi környezet ellehetetleníti az ebbéli szándékot. Gyakran szembesülniük
kell a gyermekek otthonról hozott
szegényes étkezési kultúrájával.
A gyerekek olykor furcsán néznek az ételre, nem értik, mi került
eléjük – ez többnyire a különféle
kásákkal fordul elő – bizalmatlanok a főtt étellel szemben. Ennek oka vélhetően az, hogy otthon
inkább készételeket vagy sokkal
egyszerűbb étkeket kapnak. Szerencsére hamar megbarátkoznak
az intézményekben eléjük rakottétellel, elfogadják, megszeretik,
majd várják is az izgalmas rakott
és zöldséges ételeket. A szűkös
közétkeztetési normatíván, a beszerzés bonyodalmain túl tehát
nem ritkán a gyerekek otthoni berögződéseivel is szemben áll az általános- és középiskolai közétkeztetés. 
Holp Judit
Nagyberkiben
Szász Endre nevét őrzi a nagyberki általános iskola, ahova nemcsak helyi diákok járnak, hanem
a környékbeliek is. Az alsó- és felső tagozatosok létszáma 273, s ha
kevesebben lennének, sem lehet-

ne olyan ebédet főzni, amelyik
mindegyikőjüknek ínyére van.
Mint megtudtam, egy kaposvári
vállalkozó nagyberki telephel�lyel működteti az iskolai konyhát,
s a régebbi konyhai dolgozók közül is megtartott néhányat. A tanév utolsó hetében is finom ebédek szerepeltek az étlapon: töltött csirke zöld salátával, kefires
öntettel, zöldbableves paradicsomos húsgombóccal, gyümölcsleves rántott gombával, karfiollal,
brokkolival, de a közelmúltban
volt halfilé citromos mártással is.
Móroczné Esküdt Zsuzsanna gazdasági vezető azt tartja: választékos az étrend; nemcsak az ebéd,
hanem a tízórai és az uzsonna is.
A félbarna kenyér sem ismeretlen
a gyerekek előtt, mint ahogy a zelleres vajkrémmel megkent korpás
kenyér sem.
A gyerekek általában elégedettek a minőséggel és a mennyiséggel is; a kisebbek kisebb, a nagyobbak tekintélyesebb adagot kapnak,
ám mindig van repeta. Olykorolykor figyelembe veszik a gyerekek kívánságát, akik kedvelik
az édes tésztákat, köztük a darás
metéltet. Legutóbb banán is társult a grízes tésztához.
A gazdasági vezető elmondta:
a friss zöldségfélék is megjelennek
a gyermekétkeztetésben, és az iskola rendre helyet ad egészséghétnek, amikor az ebédeltetést
bonyolító céggel közösen ismeretterjesztő szándékkal próbálják
meggyőzni a diákokat a több gyümölcs és zöldségféle, s kevesebb
szénhidrát fogyasztásának szükségszerüségéről. Ez azonban nem
könnyű feladat, hiszen odahaza is
az egészséges, fehérjében és rostban gazdag táplálkozás lenne a
követelmény. A szoktatás pedig
sok időt és energiát vesz igénybe.
A nagyberki iskolai konyha
főztjét fogyasztják a pedagógusok is, de az ovisok is ezt eszik,
mint ahogy az önkormányzati
dolgozók is.
Megkérdeztem a gazdasági vezetőt, ha tehetné, min változtatna.
Azt felelte: több salátafélét és gyümölcsöt adna a lurkóknak.

Tabon
Ezerkétszáz adagos a konyhája
a tabi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak,
itt általában napi 1150 adagot főznek. Óvodások, iskolások, középiskolások fogyasztják az itt készült
ételeket és a külső tagintézményeket is ellátják. Bábonymegyerre,
Kapolyba és Somogymeggyesre
is szállítanak. Schmidt Jenő tabi
polgármester elégedetten nyugtázta: nála eddig még senki nem
tett panaszt az étel minőségére,
mennyiségére. Bár olykor-olykor
nyersanyagnorma-emelésre kényszerülnek, mindig szem előtt tartják a megfelelő kalóriaértéket.
Csizmadia Nándortól, az intézmény igazgatójától tudom: zöldséget, gyümölcsöt általában nem
is a nagykereskedelemből szerzik
be, hanem helyi termelőktől vásárolják.
– Legyünk már annyira lokálpatrióták, hogy segítsük a helyieket – mondta az igazgató. – Sőt,
elsősorban somogyi vállalatokkal kötöttünk ellátási, szállítási
szerződést.
Az igazgató is tisztán látja: elkelne több gyümölcs is, főleg
az idényjellegűeket szeretik a gyerekek, mint a meggyet, a cseresznyét – almát mindenkor ehetnek –, ám nem szaladhatnak el
a térítési díjakkal. Meg kell találni
azt az összeget, amit még ki tudnak fizetni a Tabon és a környéken
élők. Ha túlzottan megemelnék
a térítési díjat, minden bizonnyal
sok szülő kényszerülne lemondani az iskolai étkeztetést.
Kadarkúton
Mintegy 900 tanulója van a kadarkúti Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskolának,
ám 1100 személyre főznek, mert
az önkormányzati alkalmazottak,
illetve a környékbeli szociális otthonokba is innen viszik az ebédet.
Pécsi Oszkár igazgatótól tudom: az
egész dél-dunántúli régióban vannak beszállítóik. Az igazgató azt
vallja: a közétkeztetésben az a legjobb, ha ötvözik a reformtáplálkozást a magyaros ízekkel. Ezért

aztán különös gonddal válogatják
össze az alapanyagokat, figyelve
a friss zöldségre, gyümölcsre is.
S mivel nagy gyakorlattal rendelkező szakácsnők állnak az üstök
mögött, mindig garantált az igazi kulináris élvezet, ezért aztán
a dicséretből is kijut nekik, hiszen
a tanulók általában elégedettek.
Az intézmény két konyhája
közül az egyik tankonyha, és jó
pár éve tanétteremként működteti az iskola az Akác Vendéglőt,
amely gyakran ad helyet lakodalmaknak, érettségi banketteknek,
családi ünnepeknek. S mivel cukrászokat, szakácsokat és pincéreket is képez az intézmény, a leendő
vendéglátósok kiváló szakoktatók segítségével itt gyakorolhatják
a szakma alapjait. A cukrászüzem
termékeinek is nagy a keletjük,
nem ritka, hogy egy-egy főzelék
után itt választanak maguknak
desszertet a diákok.
Lőrincz Sándor
Veszprém megyében
Megyei összesítő adat ugyan nincs
a gyermekek közétkeztetésben való részvételéről, de a különböző
településekről kapott információk meglehetősen egységes arányokat mutatnak: az óvodába járók
mintegy 90 százaléka veszi igénybe az intézményekben nyújtott
szolgáltatást, hasonlóan magas
az arány az általános iskola alsó
tagozatosai között, sokkal alacsonyabb a felső tagozatosoknál. Figyelemre méltó, hogy a középiskolásoknak csak mindössze 10–15
százaléka résztvevője a szervezett
közétkeztetésnek. A pedagógusok
szerint a középiskolások nagy része a szülőktől kapott zsebpénzből
általában szendvicset, süteményeket, kólát vásárol, ezeket sem mindig az iskolai – az egészséges táplálkozás követelményeinek nagyjából megfelelő kínálatot nyújtó
– büfékből.
A legtöbb tapasztalattal vélhetően az 1951 óta gyermek- és
diákétkeztetési feladatokat is ellátó Bakony Gaszt Zrt. rendelkezik, a cég Veszprémben, Ajkán,
Balatonfüreden, Balatonfűzfőn,

Várpalotán, Pápán és Pétfürdőn
más vállalkozásokkal megosztva, vagy egyedül végzi ezt a szolgáltatást, 18 nagy konyhán, nyolc
kiosztó konyhán és öt büfében.
Perger József, a társaság igazgatóságának elnöke sajnálattal állapítja meg, hogy a gyermeklétszám csökkenésénél is nagyobb
mértékben csökkent a gyermekek
közétkeztetésben való részvétele.
Pedig a társaság nagy gondot fordít arra, hogy a gyerekek egészséges, tápláló ételeket kapjanak.
Csakis kiváló minőségű alapanyagokkal dolgoznak, és igyekeznek
betartani az ÁNTSZ normakövetelményeit. Általános gyakorlat,
hogy az önkormányzatok a gyerekek után csak a nyersanyag árát
és az áfát kérik a szülőktől, s a rezsiköltséget megtérítik. A háromés többgyermekesek ennek is csak
az ötven százalékát fizetik, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők viszont százszázalékos kedvezményt kapnak. Évekkel ezelőtt
a szülők részére kóstolókat tartottak az ételkínálatból, az egyre
magasabb költségek miatt ma már
csak írásos véleményeket, javaslatokat kérnek. Persze, az esetek
egy részében nem egyezik a szülő
és a gyermek véleménye, ez a tányéron hagyott ételmaradékokból
is kitűnik. Orvosi igazolással rendelkező liszt-, tej-, tojás- és egyéb
ételekre érzékeny gyermekeknek speciális étrendet kínálnak,
Veszprémben ez a szám általában
tízes nagyságrendű, a megyei kórház konyhájáról szállítják az adagokat az intézményekbe.
Balatonfûzfôn
Balatonfűzfőn Lajkó Frigyes vállalkozó látja el a bölcsődei, óvodai és általános iskolai közétkeztetést, valamint az idősek otthona lakóinak étkeztetését. (A középiskolában a Bakony Gaszt Zrt.
a szolgáltató.) A tapasztalatok itt
is hasonlók más településekéhez,
a két bölcsődében (20+30 gyerek)
és az óvodában (120 gyerek) teljes
az ellátás, az általános iskola tanulóinak valamivel több mint a fele
veszi igénybe a közétkeztetést. KöA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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telezőnek tekintik az ÁNTSZ-normák betartását, még akkor is, ha
az iskolások közül sokan a tányéron hagyják a kéthetenként eléjük tálalt halat. Nyílván otthonról
hozott „örökségként” a gyerekek
kedvence például a pörkölt, a rántott hús, a lekváros bukta.
Csopakon
Csopakon a minőségirányítási rendszerben működő óvoda
konyhája biztosítja a félszáz óvodás, a kilkencven általános iskolás
napi étkezését, ezen túl száz fölött
van az „éthordós” étkezők száma.
Tóthné Ferencz Henriette vezető
óvónő szerint a szülőkkel tartott
rendszeres találkozások alkalmával, illetve az írásos „közvélemény-kutatásokból” pozitív vis�szajelzéseket kapnak az étkeztetés
minőségét illetően. Az idén kisebb
gondja támadt az önkormányzatnak a konyhai alapanyagok beszállítói részére kiírt közbeszerzési pályázattal. Az élelmiszerek
értéke meghaladja a tízmillió forintot, így kötelező a közbeszerzési pályázat, amelynek az első fordulója a vállalkozások érdektelensége miatt érvénytelen volt. Újabb
több tízezer forintba került a pályázati kiírás ismételt megjelentetése, mára egy kft.-vel sikerült
megkötni a szerződést. Kérdés,
hogy sorozatos eredménytelenség
esetén vajon hogyan tudja az önkormányzat teljesíteni a törvényben meghatározott közbeszerzési
kötelezettségét.
Juhász Ferenc
Balmazújvárosban
A városban lévő iskolai konyhákat
mindeddig egy fővárosi cég működtette. Szerződésük azonban
most lejárt, nem hosszabbították
meg, mert Tiba István polgármester szerint vegyesek voltak az önkormányzat tapasztalatai a konyha tevékenységével kapcsolatban.
Szeretnék közelebbi cégre bízni
ezt a fontos szolgáltatást. Most
közbeszerzési eljárást írnak ki
a konyhák üzemeltetésére, amelyben megfogalmazzák, milyen kívánalmaknak kell eleget tenniÖNkormányzat
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ük a pályázóknak. Szeretnék, ha
a balmazújvárosi diákok korszerű,
zsírmentes és cukorszegény táplálkozásban részesülnének. Az is
javára válik a pályázónak, ha alapanyag-beszerzésében főként helyi
zöldség- és gyümölcstermesztőkre támaszkodik. S mindezt olyan
áron, amelyet meg tudnak fizetni
a diákok szülei.
Hosszúpályin
A tapasztalatok szerint nincs baj
a diákétkeztetéssel. A menzán
gyakran készül helyi alapanyagokból az étel, ezért az árak megfizethetők. Szeptemberben igen
gyakran kerül a terítékre a környék egyik specialitása, az igen
egészséges dinnye.
Derecskén
A hagymásairól is jól ismert településen gyakran főznek az iskolai
konyhán hagymalevest, amit nagyon szeretnek a diákok.
Sárándon
A sárándi önkormányzat igazán
jó helyzetben van, amikor az iskolai étkeztetést kell ellenőriznie. Ugyanis az iskolai konyhán
ebédelnek a polgármesteri hivatal dolgozói, akik így közvetlenül
tapasztalhatják, hogy mit esznek
az iskolások. A változatosságot
az is megköveteli, hogy itt étkeznek az óvodások és a nyugdíjasok is. Három menűből választhatnak, amely gyakran tartalmaz
zöldséget és gyümölcsöt is. Mivel
a település mezőgazdasági jellegű,
gyakori, hogy az itt élő termelőktől vásárolják meg a friss zöldséget és gyümölcsöt. Így azt mondhatjuk, hogy az aznap leszedett
borsót, babot, karfiolt főzik meg
ebédre, aminél frissebbet el sem
lehet képzelni.
Hajdúszoboszlón
A fürdőváros önkormányzata
nem bízta másokra iskolásainak
és óvodásainak élelmezését. Ös�szesen öt konyhán főznek a kisebb
és nagyobb gyermekekre. Az önkormányzat szerint megfelelő
minőségű az ellátás. A konyhák

főztjét gyakran ellenőrzik a szakemberek, s rendre úgy találják,
hogy a felszolgált ételek megfelelnek a korszerű követelményeknek. Gyakran szerepel a kínálatban zöldség és gyümölcs. A húsok
között pedig sűrűn előfordul a baromfihús. Nem sózzák túl az ételeket, inkább arra törekednek,
hogy maguk a fogyasztók állítsák be azok savát-borsát. Így nem
kényszerítik fölösleges sóbevitelre
azokat, akik spórolnak a szervezetbe kerülő nátriummal. A diákokat is megkérdezték erről, s az
ő körükben is jó vélemények gyűltek össze.
Polgáron
A helyi diákok három helyen is
ebédelhetnek, a kistérségi szociális ellátó, a középiskola és az általános iskola konyháján. Itt az okatásügy irányítóinak legjobb emlékezete szerint már régen nem
volt panasz az iskolai étkeztetésre. Egyébként az önkormányzat
munkatársai itt is e konyhák valamelyikének a főztjét eszik. Így saját tapasztalatuk szerint is mondják, hogy jól főznek. A menzák
inkább a fiatalabb diákgenerációnak szóló étlapot állítanak ös�sze, sok zöldséggel, gyümölccsel,
könnyű, főleg szárnyas hússal.
A gyümölcsleveseket nem cukrozzák túl, a főzelékeket csak kevés liszttel sűrítik.
Gőz József
Angyalföldön
– Enni, vagy nem enni, ez itt a kérdés. Legalábbis nálunk – mondja a budapesti XIII. kerületi önkormányzat művelődési, ifjúsági és sport osztályának vezetője,
Baksa Gábor, amikor gyermekintézményeik egészséges, a mai
kornak megfelelő étkeztetéséről
kérdezem.
– Itt valóban az első számú kérdés, hogy valamit egyen a gyerek, ne legyen éhező közöttük
egy sem. Csak ezután következik
a „mit” és „mennyit” problémája.
Ezzel nem elkerülni, vagy megkerülni akarom a kérdést, csak
azt szeretném érzékeltetni, hogy

ebben a nem annyira tehetős lakosságú kerületben mások a gondok, mint esetleg egy „jobb” környéken.
Mi is ismerjük a reformétkeztetéssel kapcsolatos igényeket
és törekvéseket, helyeseljük is
őket. Azt is tudjuk, hogy néhány
kerület már sokkal előrébb tart
ezen az úton. De amíg a gyerekek
nagy része reggeli nélkül indul el,
és nekünk arról kell gondoskodni, hogy ki ne szédüljön az iskolapadból az éhségtől, addig örülünk,
hogy tízórait, ebédet és uzsonnát
tudunk adni.
– Persze, ez nem azt jelenti,
hogy tudatosan egészségtelen ételekkel tömjük a gyerekeket – veszi
át a szót Godóné Bóta Éva főtanácsos. – Pontosan ismerjük a táplálkozási szakemberek ajánlásait,
programjait, de a napi nyolc deci
tej, az öt adag gyümölcs és zöldség, a napi négy étkezés számunkra még utópia. A gyerek az étkezési mintát elsősorban otthonról
hozza. Egy részük valóban reggeli nélkül indul el, és jószerivel
egész héten csak azt eszi, amit az
óvodában, iskolában kap. Egy kisebb részüknek a tehetősebb szülők zsebpénzt adnak, a gyerekre
bízzák a reggeli vásárlást. Abból
a pénzből jó esetben is egy zacskó
chips, és egy üveg kóla lesz. A két
véglet között kell lavírozni a gyermekétkeztetésnek. A helyzet azért
sem könnyű, mert anyagi feltételek is nehezítik. Csaknem hatezer gyermeket étkeztetünk, nagy

részük úgynevezett szociális alapon kapja az ellátást, tehát ingyen.
A többiek közül is sokan különféle
kedvezmény alapján, ami azt jelenti, hogy a szülő 50 százalékos
vagy még kevesebb hozzájárulást
fizet, a többit az önkormányzat
állja. Évente 492 millióba kerül
nekünk a gyermekétkeztetés finanszírozása.
Pályázati kiírás alapján két cég
nyerte el a közösségi étkeztetés jogát, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft., valamint a Kinder
F és K Vendéglátó Kft. Jelenlévő képviselőik, Kolozsy Antalné
ügyvezető igazgató és Fülöp József
igazgatóhelyettes is bekapcsolódnak a beszélgetésbe.
– Természetesen mi is törekszünk a kor követelményeinek
megfelelő ételek biztosítására, de
a családi szokásokkal nehéz versenyezni, másrészt a teljes technológiai átalakítás sem megy egyik
napról a másikra. Nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk,
hogy a mi ételkínálatunk abszolút mértékben megfelel a reformétkeztetés követelményeinek, de
fokozatosan igyekszünk mindig
valamit „becsempészni” a menübe az egészséges, gyerekek számára fontos ételekből. Csak olajjal
főzünk, sószegényen, filézett fehér
húsokat adunk, egy héten kétszer
gyümölcsöt, sajtot, leves minden
nap van, időnként tészta, főzelék.
Rágó sárgarépát, retket már beiktattunk az étkezésbe, a húsokhoz

csökkentettük a rizs- vagy burgonyaköretet és zöldséggel egészítettük ki. „A” és „B” menü közül választhatnak az intézményvezetők,
mi napi kapcsolatban vagyunk velük, és figyelemmel kísérjük a gyerekek igényeit, ami teljesen eltér
3–6 éves és 6–14 éves kor között.
Arra is figyelnünk kell, hogy valóban elfogyasszák az ételt, mert
ha a szemétben landol, az igazán
drága. Van az ellátott gyermekek között száz diétás étkeztetést
igénylő, cukorbeteg, lisztérzékeny,
tej- és tojásérzékeny, nekik orvosi
előírás szerinti menüt készítünk.
Baksa Gábor elmondja, hogy
a közbeszerzési pályázaton sok
vállalat vett részt, voltak olcsóbb
ajánlatok is, de ők igyekeztek
a legkedvezőbbet választani, és ez
nem jelentette a legalacsonyabb
árat kínáló céget.
– Olyan vállalatokkal kötöttünk szerződést, amelyek mögött
30 éves múlt áll ebben a „műfajban” – mondja. – Az is elsődleges szempont volt, hogy szigorú
minőségbiztosítási rendszerben
dolgoznak, mert ennyi gyerek
egészsége a higiénétől, az élelmiszerbiztonságtól, a minőségi
alapanyagok felhasználásától is
függ, nemcsak attól, hogy men�nyi vitamin és ásványi anyag jut
a szervezetükbe. Tapasztalatuk,
szakmai elkötelezettségük egyértelmű garanciát jelentett, hogy
jól választottunk.
(leopold)
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

25

ÖNkormányzat

A Fejér megyei Szent László-víz rehabilitációját célzó, két hazai ökológus, Vida Antal és Szendrői Júlia által alapított szervezet Tordas egyik megbecsült
civil közössége. Ez a szervezet a Szent László-víz menti Környezetvédelmi
és Kulturális Alapítvány (rövidítve Sze-Lá-Ví), amely a rehabilitáció végrehajtásához feltétlenül szükséges lakossági elkötelezettség megteremtése érdekében helyi demokráciafejlesztési programba is belekezdett. Ennek része volt egy nemrégiben
befejezett kérdőíves kutatás, amelyre tavaly a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyert támogatást. A program célja a tordasi civil szervezetek és az önkormányzat közötti párbeszéd elindítása s egy kísérleti konzultációs folyamat megvalósítása (állampolgári tanács szervezése)
a település jövőjéről. A kutatást az Echo Szociológiai Kutatóintézet szakmai irányításával,
részvételével végezték. A program tavaly ősszel kezdődött, a kérdőívek tervezése idén április–májusban, a lekérdezés május 16. és június 1. között történt. A kérdőíves kutatás és Kosaras Péter Ákos iskolaigazgatóvá választásának egybeesése véletlen.

Sze-Lá-Ví

EGY TORDASI KÉRDÔÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEI
Az alapítvány által megbízott kérdezőbiztosok kétszázötven véletlenszerűen kiválasztott 18 évnél idősebb lakossal készítettek interjút, személyesen, standard kérdőívek segítségével. A mintába került háztartásokat úgynevezett véletlen sétás módszerrel
választották ki a kérdezőbiztosok, és a kiválasztott
portákon a válaszoló személyt előre szerkesztett táblázatok alapján találták meg. (A felnőttek és férfiak
száma határozta meg, hogy a háztartás melyik felnőtt tagjával készítsék a személyes interjút.) A véletlen valószínűségi eljárás alkalmazása révén minden
lakosnak egyforma esélye volt a válaszolásra.
Az adatfelvételt 2008. május 16. és június 1. között végezték.
A válaszmegtagadásokból és meghiúsulásokból
eredő kisebb eltéréseket úgynevezett több szempontú matematikai súlyozással korrigálták. A végleges
minta nem és korcsoport szerint pontosan reprezentálja a 18 év feletti tordasi lakosokat.
A kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára
95 százalékos megbízhatósági szinten és az egyes kérdésekre válaszolók számától függően binomiális (két
kategóriás) kérdések esetében ±1–3 százalék. Ez azt
jelenti, hogy a mért eredmények legfeljebb ennyivel
térnek el a minden felnőtt lakos megkérdezése esetén születendő eredménytől.
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A kérdőívből kinyerhető empirikus adatokat kódolás után számítógépen rögzítették és ellenőrizték.
A kutatás eredményei szerint a lakosok döntő
többsége szeret Tordason élni, kétharmaduk szerint
nagyon, további 28 százalékuk pedig inkább szeret
a településen lakni. A negatív véleményt megfogalmazók aránya nagyon kicsi, mindössze 5 százalékuk
mondta azt, hogy inkább nem vagy egyáltalán nem
szeret Tordason élni.
A kérdés megítélését lényegesen nem befolyásolják alapvető demográfiai jellemzők, egyedül a kornál
mutatható ki összefüggés, amely szerint az 50 éven
felüliek körében többen vannak azok, akik nagyon
szeretnek itt élni.
A tordasiak elsősorban a kulturális rendezvényekkel, az oktatás színvonalával, a sportolási lehetőségekkel és a közbiztonsággal vannak megelégedve.
A legkevésbé pedig az utak és járdák állapotával,
az önkormányzati munkával és a tömegközlekedéssel elégedettek.
Részletesebben elemezve a válaszokat, kiderül,
hogy a tömegközlekedéssel főleg a fiatalok, a dolgozó és a faluba beköltözők elégedetlenek. Az önkormányzat munkájának megítélésében viszont nincs
különbség az őslakosok és a betelepülők között.

A tordasiak többsége, 64 százalékuk szerint
ugyanolyan helyzetben van, mint mások a településen, 12 százalékuk érzi úgy, hogy rosszabb helyzetben van, míg 6 százalékuk válaszolta azt, hogy véleményük szerint ők maguk jobb helyzetben vannak,
mint a falu többi lakosa. A nem tudommal válaszolók aránya 17 százalék volt, ami abból is adódhat,
hogy néhányan valóban nem tudták megítélni saját
helyzetüket másokéhoz képest, vagy nem szerették
volna bevallani valódi élethelyzetüket. Jobb helyzetűnek inkább a 35–49 éves korosztályba tartozóak
és férfiak ítélték meg magukat, míg az 50 évnél idősebbek 23 százaléka vélte úgy, hogy rosszabb helyzetben van, mint a többi lakos.
A közéleti aktivitást tekintve a lakosok nagy aktivitást mutatnak, több mint 80 százalékuk mondta
azt, hogy részt vett a legutóbbi országgyűlési, önkormányzati és helyi népszavazáson. Ezek az arányok
a tényleges részvételi arányoknál azért lehetnek nagyobbak, mivel valószínűleg többen szégyellték bevallani, hogy nem vettek részt a szavazásokon.
A két helyi lapot szinte mindenki olvassa, a Fejér
Megyei Hírlapot pedig a válaszadók 42 százaléka.
A lakosok 60 százaléka hirdetőtáblákról, plakátokról és személyes beszélgetések útján szerzi információit. A tordasiak harmada olvassa a falu internetes
oldalait, és a művelődési házból is hasonló arányban
szerzik az információkat. Falugyűlésre a lakosok
ötöde megy el, a polgármesteri hivatalból és a képviselőktől viszont feltűnően kevesen szereznek információkat.
A két helyi lap közül a Tordasi Kisbíró a helyi képviselő-testület, a Tordas Értékei pedig a Tordas Értékmegőrző-fejlesztő és Kulturális Közhasznú Egyesület kiadványa. Mindkettőt nagyon nagy arányban
olvassák.
A két újságot a 100-as skálán megadott szempontok szerint értékelve, a Tordasi Kisbíró átlagosan
52 pontot, a Tordas Értékei 72 pontot kapott. A legnegatívabbnak a Tordasi Kisbíró hangnemét tartották, erre a lakosok fele hármasnál rosszabb osztályzatot adott.
A falu lakosságának nagy része általában érdeklődik a település életével foglalkozó hírek és események iránt. A tordasiak 18 százaléka teljes mértékben
figyelemmel kíséri az önkormányzati és kulturális
eseményeket, híreket, és további 51 százalékuk nagyobb részben próbálja követni ezeket. A lakosok
csaknem egyharmada többnyire kisebb mértékben
vagy egyáltalán nem követi az önkormányzat életével és a kultúrával kapcsolatos híreket. A község gazdasági hírei és sporteseményei iránt mutatott érdeklődés az előző területeknél valamivel kisebb, ezeket
nagyobb részben csak a lakosok egyharmada követi
figyelemmel, míg 60 százalékuk csak kisebb részben
1 A 2006. évi országgyűlési választáson a szavazásra jogosultak 69,43 százaléka, a 2006. évi önkormányzati választáson 61,20 százaléka, a 2007. évi
helyi népszavazáson a jogosultak 76 százaléka vett részt.
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és egyáltalán nem érdeklődik ezen témák iránt. Általában megfigyelhető, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező lakosok jobban odafigyelnek
a község életét befolyásoló hírekre és eseményekre,
mint a kevésbé kvalifikált emberek.
A legtöbb helyi rendezvényt a tordasiak igen magasra értékelték. A 100-as skálán a hagyományos
rendezvények 80-nál több pontot kaptak.
Az iskola által szervezett Nemzeti Emlékezet Hete
volt a legkevésbé ismert a lakosság körében (ezt a nagyon sok, csaknem 30 százaléknyi nem tudom válasz
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jelezte), de a polgármester személyéhez köthető első
és második Bárka Fesztivál esetében is 15 százalék
körüli volt a nem tudom válaszok aránya.
A hagyományos rendezvények pozitív megítélését
támasztja alá az is, hogy a falu legnépszerűbb emberének a művelődési ház igazgatóját, Bediné Németh
Mártát jelölték a legtöbben.
A kutatásból kiderült, hogy leginkább a politikai
törésvonalak mentén, a jobboldali és baloldali gondolkodású emberek között élnek meg konfliktusokat
a lakosok, 54 százalékuk véleménye szerint e téren
kifejezetten nagyok az ellenétek. Szintén sokan vélnek nagyobb ellentétet a faluba beköltözők és a régóta itt élők között. Ezzel szemben az alacsonyabb
és magasabb iskolai végzettségű emberek közötti
ellentéteket, a generációs ellentéteket, a gazdagok
és szegények közötti ellentéteket, illetve a gyúrióiak
és tordasiak közötti ellentéteket csupán kis mértékűnek vagy nagyon kicsinek gondolják.
Az egyes háttérváltozók mentén vizsgálva a kérdést, érdekes, hogy a kapott válaszok függetlenek
a nemtől, és a kor is csupán egy dimenzióban, a gyúrióiak és tordasiak közötti ellentét tekintetében van
hatással a válaszokra. A 30 év alattiak jellemzően nagyobb ellentétet látnak, mint az idősebbek. A kapott
válaszok függetlenek voltak attól is, hogy ki mióta
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él a faluban, az iskolai végzettség azonban hatással
van arra, hogy ki mit gondol a gyúrióiak és tordasiak közötti ellentétekről.
Jellemző módon a diplomások nagyobb ellentéteket tapasztaltak.
Az ellentétek vélt nagysága százfokú skálán kifejezve
Átlag pontszám
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Mint a lakosok besorolása alapján látszik, a községről szerintük az mondható el egyértelműen, hogy
szép, tiszta, biztonságos, környezeti problémákkal
kevéssé terhelt, ellenben a munkahely-kínálat szűk,
miközben az itt élő emberek a helyi ügyek iránt aktívak, ám inkább széthúzóak.
A megadott jellemzők értelmében a kihívást egyértelműen a településen élő lakosok széthúzása jelenti, ezt vélik a legnagyobb problémának.
A településen születésük óta itt élők az átlagnál
negatívabban ítélték meg a falu környezeti helyzetét, de a férfiak és a középkorúak is kritikusabbak
e tekintetben.
A megkérdezetteknek szöveges választ kellett adniuk arra a kérdésre, hogy mi az a három dolog,
amire leginkább büszkék, és mi az, amit a leginkább
szégyellnek Tordason. Kiderült, hogy tordasiak jóval
több dologra büszkék, mint amennyit szégyellnek.
Legnagyobb büszkeséggel tölti el a falu lakóit a falu
környezete, rendezettsége, szépsége, tisztasága, a jó
levegő, a csend és a nyugalom. Sokan büszkék még
a tordasi lakosok kedvességére, segítőkészségére és
a közösség összefogására. A harmadik legtöbbször
említett büszkeség a művelődési ház és rendezvényei,
a kulturális programok sora.
A legtöbbet említett negatívum – szinte mindenki
említette – a megosztottság, a széthúzás, a falu kettészakadása, az ellentétek és civakodások. A második
legnagyobb szégyellnivaló az önkormányzat, a képviselők, a polgármester munkája (57-en szégyellik,
s mindössze 6-an büszkék rá). A harmadik dolog,
amit a legtöbben szégyellnek, az az utak, a járdák
állapota.

Társasházat építtetett a korábban iskolamentési akciójáról elhíresült, alig ezer lakosú Tápszentmiklós önkormányzata ezúttal egy óvodamentési akció keretében. Annak idején
három család váltotta fel korábbi lakóhelyét
itteni otthonnal, amelynek ingyenes használatát két évre kínálta fel az önkormányzat, hogy az általános iskola felső tagozatába annak fennmaradásához elegendő gyerek járhasson. A társasház építéséhez nyolc beköltöző család igénybe
vette a szocpolkedvezményt és az államilag támogatott hitelt,
amelyet 25 év alatt kell törleszteniük. Az önkormányzat térítésmentesen adta a közművesített telket, bonyolította a beruházást és mindegyik családot letelepedési támogatásban
részesíti, annak fejében, hogy gyermekeiket a helyi óvodába,
iskolába írassák. A két akció nyomán Kovács József polgármester szerint a helyi óvodát és az általános iskolát legalább
még egy évtizedig működtethetik.

HÍRSZÓRÓ
n Balaton Szalon címmel ren-

deztek nemzetközi tárlatot Vonyarcvashegyen. A szervezők felhívása, majd a zsűrizés nyomán
a falakra került mintegy kétszáz alkotás tíz európai országból – Magyarország mellett Szerbiából, Ukrajnából, Romániából,
Szlovéniából, Ausztriából, Németországból, Finnországból, Svédországból és Bulgáriából – származik. A nemzetközi pályázaton
a művészek két-két alkotással vehettek részt: a témát és az elkészítés technikáját szabadon választhatták, ám a képek mérete nem
haladhatta meg a 25-ször 25 centimétert.
n Testvértelepülésükké vált az
almamellékieknek egy erdélyi
magyar falucska: Illye. A Marosvásárhelytől mintegy harminc kilométerre fekvő települést az alig
ötszáz lelkes Almamelléknél is jóval kevesebben lakják, egyszemélyes elöljárósága van és a kilenc
aprófalut maga köré gyűjtő Gernyeszeghez tartozik. Almamellék
önkormányzatának most első ízben létesült partnerkapcsolata.

n Zarándokhelyet szeretne ki-

alakítani a községben az egyházzal együttműködve Tarnaméra
önkormányzata. A templommal
szembeni Szent Imre teret már felújították, itt szökőkút működik.
Tímár László polgármester elképzelése szerint a kegyeleti hely barlangszerűen, kövekből kialakított
bejáraton át lenne elérhető.

n Zárt ülésen nagy többséggel

határozatlan időre felfüggesztette a Buldog Kft.-vel kötött szerződését a halmajugrai önkormányzat képviselő-testülete, miután
az őrző-védő cég egyik munkatársa az utcán eszméletlenre vert
egy helyi cigányt. A zárt ülés
előtt a testület nyílt ülésen hallgatta meg az Együtt Gyöngyösért
és Halmajugráért Roma Magyar
Egyesület és a Roma Nővédelmi
Közhasznú Szervezet vezetőit, illetve Horváth Aladárt, a Roma
Polgárjogi Alapítvány elnökét is.
n A kistérségi járóbetegek kapnak szakellátó központot Sarkadon, amelynek önkormányzata
936 millió 843 ezer 874 forintot
nyert erre a célra egy pályázaton.
A központban tizenegy település
lakói részesülhetnek majd olyan
szakorvosi ellátástban is, amelyért
most Gyulára kell utazniuk.
n Turisztikai egyesület létrehozását szorgalmazza dr. Marenics János, Siklós polgármestere, hogy mire elkészül az M6-os
és megnyílik a siklósi termálfürdő a hozzá kapcsolódó négycsillagos új hotellel, magasabb színvonalúak legyenek a szolgáltatások.
A termálfürdő kivitelezője nemzetközi tapasztalatainak átadásával segítené a helyi vállalkozókat
a nyitvatartási idők összehangolására, kerthelyiségek kialakítására,
vendégvonzó kiszolgálásra.

Máté Szilvia: Kézenfogva, táncba vonva – a Lencsevégen Szentendre című pályázat
egyik díjazott fotója
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n Impozáns épületté válik a Szé-

chényi Ferenc szakiskola Balatonfüreden. A beruházás kilencvenmillió forintjának megfizetését
az intézmény, a megyei, illetve
a városi önkormányzat egyenlő arányban vállalta magára, ez
utóbbi részben az idei, részben
a jövő évi költségvetése terhére.
n Dinnyefesztivállal ünnepelték
Sellyén a város napját, amelyet
ünnepi képviselő-testületi ülés
előzött meg. Az ülésen a Sellyéért elnevezésű kitüntetést vette át
Nagyné László Mária pedagógus,
Cserneczky Istvánné nyugalmazott iskolaigazgató és dr. Varga
László nyugalmazott állatorvos.
A fesztiválon pedig a nyugdíjasklub tagjai dinnyeszeleteket osztogattak, s a mókás, evős, ivós napon, amelyet tűzijáték zárt, Nagy
Attila polgármester főzte, majd
adagolta a pincepörköltet.

R

n Az indiai Apollo Tyres gumigyár beruházását – negyvenegyedikként – Kazincbarcika önkormányzata is befogadná.
n Mi vagyunk a kalandvágyók,
akik itthon maradunk, hangzott
el Kabán, a településről elszármazottak második találkozóján,
amely az 1994-es elsőnél lényegesen több, összesen 250 látogatót
vonzott a nagyvilágból, például
az Arab Emirátusokból és Ausztráliából.
n Kilátót építtettek a község
hegyére a dél-zalai Becsehely lakói. A környékbeli gazdák kezdeményezésére és támogatásával,
az egykori katonai kilátó helyén
fából épített létesítmény Németh
Géza polgármester szerint vendégvonzó lehet. A kilátóról jó időben Nagykanizsáig, illetve a határ
túloldalán több horvát településekig is ellátni.

égóta kongatjuk a vészharangot a kistelepülések egyre romló gazdasági helyzete ügyében, és alighanem egy, a napokban bekövetkezett esemény lehetne a mélypont tökéletes
szimbóluma: Apátistvánfalván a szolgáltató kikapcsolta
a közvilágítást a kifizetetlen számlák miatt.
Erről Fodor Sándor polgármester tájékoztatta a TÖOSZ titkárságát, megjegyezvén, hogy a kistelepülések még az alapvető
szolgáltatásokat illetően is a nagy cégek kényének-kedvének kiszolgáltatottak.
Történt ugyanis, hogy ez év első négy hónapjának fogyasztását „elfelejtette” kiszámlázni a helyi áramszolgáltató (alighanem
a rendszert állították át, ezért történhetett a malőr), majd májusban
számlázott egy összegben: 729 ezer
forintot kért két héten belül az önkormányzattól.
A négyszáz lelkes falunak (Vas
megyében, annak is legnyugatibb
csücskében, a szlovén-osztrák-magyar hármashatár közelében)
89 millió forintos az éves költségvetése, és 18 millió forintos
forráshiánnyal küszködik. A polgármester se tesz egyebet, mint
ilyenkor a hasonlóképpen bajba jutott család: megpróbálja húzni-halasztani a kifizetést, egészen a kikapcsolási felszólításig,
amely június végén meg is érkezett. Ezt követően részletfizetési
kérelemmel élt, felajánlva a hátralék kifizetésének ütemezését,
amelynek részleteiről és időtartamáról az áramszolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársával egyeztetett. (Az önkormányzatok vezetői pontosan tudják, hogy mikor milyen állami pénzek
érkeznek hozzájuk, vagyis, hogy mikor lesz legközelebb pénzük.)
A következő „jelzés” csak augusztus 13-án érkezett, de az drasztikusnak volt mondható: kikapcsolták a közvilágítást. Hát itt tartunk: 2008-ban Magyarországon az önkormányzati finanszírozás
A Települési Önkormányzatok
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Kunágotán. Az egészségi állapotuk iránt érdeklődő helyieknek
megmérték a vérnyomását, vércukor- és koleszterinszintjüket.
Felvilágosítás és tanácsadás is szerepelt a programban.
n Szentkirály-találkozó volt
Szabadszentkirályon. Tizenkilenc, nevében „szentkirály” település képviselői érkeztek Erdélyből, a Felvidékről és a déli országrészből. A települési találkozók
ötlete Székelyszentkirályban született, az erdélyiek trombitálták
először össze a rokonfalvak delegációit, most először rendezték
a találkozót a baranyaiak.
n Ingyendinnyét osztott a hőség ellen a csaknem kétezer lakosú
Vajszló önkormányzata a helybéli
családoknak a községháza előtti
téren, amelyhez egyébként közel
vannak a híres dinnyeföldek.

tragikus helyzete folytán az alapvető közszolgáltatások kerülnek
veszélybe. A kistelepülések ki vannak szolgáltatva a nagy cégeknek, akik megengedhetik maguknak, hogy – részben a saját hibájukból eredő tartozás miatt – egyszerűen kikapcsolják a világítást egy falu közterületein.
Apátistvánfalváról tudni kell, hogy a településszerkezete teljesen egyedi, mozaikszerű és szórvány jellegű. Házainak többsége egymástól távol, külön-külön áll a dombtetőkön, kaszálóval,
szántókkal, gyümölcsösökkel, rétekkel övezetten. A közvilágítás
költsége itt emiatt jóval több, mint egy hasonló lélekszámú, de
egyutcás településen. Fodor Sándor polgármesternek az is eszébe
jutott, hogy felmondja az áramszolgáltatóval kötött szerződést, s a faluban lámpagyújtogatót alkalmaznának, mint a középkorban, így valaki még munkához is jutna.
Mert az apátistvánfalvi önkormányzat képviselői felvetették már
az áramszolgáltatónak, hogy ne világítsák egész éjjel az egész települést, legyenek a lámpák például esténként éjfélig és hajnali
négytől a nappali világosságig felkapcsolva a közterületeken, ám
ez az egyedi megoldás a szolgáltató szerint jelentős pluszköltségekkel járna.
A polgármester most azt szeretné tudni, hogy ha több környékbeli falu önkormányzata mondana le az éjszakai közvilágításról,
az a megoldás vajon olcsóbb lenne-e. Mert ha igen, esetleg kipróbálják.
És miután a környékbeliek közül, mondjuk, Mari néni etette meg utoljára a tyúkokat, utolsóként kapcsolja le maga után
a villanyt…
Akkor aztán ez az ország néhol éjszaka kellő sötétségbe is burkolózna.
Sabján Katalin

Az utolsó kapcsolja le
maga után a villanyt

ÖNkormányzat

n Egészségnapot rendeztek

Igényes
utcabútorok

:: Utasvárók
:: Információs rendszerek
:: Hulladékgyűjtők
:: Kutyaürüléktartók
:: Pad
:: Asztal
:: Kút
:: Virágláda
:: Forgalomkorlátozók
:: Faveremrács
:: Favédőrács
:: Kerékpártartók
:: Kőbútorok

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.
Telefon/fax: (62) 245-368
Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377
E-mail: alma-rend@vnet.hu
www.alma-rend.hu

Bővebb felvilágosítás a www.alma-rend.hu

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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