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Ami eddig a józan ész alapján nem ment, azt kikényszerítheti a válság. Talán hozzá lehet
nyúlni az önkormányzatiság – eddig szent tehénnek tekintett – „magyar modell”-jéhez.
De az önkormányzati rendszerben megtakarítható lényeges nagyságrendű forrásokat
nem az önkormányzati szereplők számának csökkentésével lehet felszínre hozni. Vigvári
András szerint a mai – már nem túl magas – ellátási színvonal fenntartása mellett a kis
önkormányzatok összevonása nem hozna, hanem vinne. Cikkünk az 5–6. oldalon.

…egyik tagja, a százesztendős
mátravidéki lignitbányszat
bölcsőjének mai első embere,
Sipos Jánosné a centenáriumra
Rózsaszentmárton időseivel együtt
társadalmi munkával készülvén
még nem tudta, hogy
idősbarát címet kap a faluja.
Budapesten tartották az európai kisvárosok szövetségének második találkozóját, a részt- Képes írásunk a 11–15. oldalon.
vevők nyilatkozatából a 8–9. oldalon közlünk részleteket.

Egy elôadás részlete a TÖOSZ által szervezett, Az önkormányzatok finanszírozása Magyarországon és Franciaországban címû konferenciáról a 10. oldalon

A TUDÁSODAT ADD TOVÁBB!
Ismét felhívjuk a figyelmet a legjobb önkormányzati gyakorlatokat díjazó pályázatra. A pályamunkák leadási határideje
2008. december 31. A pályázati témák
a lakóhelyhez való kötődés erősítése; roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére; tőkevonzás, befektetők vonzása

a településre. Mindhárom témában a pályadíjhoz egymillió forint jutalom jár.
A jutalom összege a program céljaival
összhangban szabadon felhasználható.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség emellett különdíjat adományoz annak az önkormányzatnak, amely a pályázatában

ismertetett példaadó gyakorlatot európai uniós forrás felhasználásával valósította meg. A különdíj egy brüsszeli tanulmányút a nyertes önkormányzat három munkatársa számára.
További részletek a TÖOSZ honlapján: www.toosz.hu
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Elindult a Postapartner Program III. üteme
Információs napokat rendezett a Kereskedelmi és Iparkamara
a Postapartner Programról. A kilenc megyét érintő eseménysorozatot azért szervezték, mert a Magyar Posta elindította
modernizációs programjának harmadik ütemét. Bács-Kiskun,
Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Tolna és Vas
megyében először ajánlják fel vállalkozóknak, önkormányzatoknak a szolgáltatás átadását, míg Heves és Somogy megyében másodszor is meghirdetik a lehetőséget ott, ahol az első
ütemben nem talált megfelelő partnert a társaság.
A szakmai információs napokon képviseltették magukat
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai is, hiszen
a Magyar Posta programjához önálló munkaügyi program
párosul. Butora Károly, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai koordinátora elmondta, hogy megyénként eltérő volt az érdeklődés. Feltűnt azonban, hogy a másodszor
meghirdetett posták esetében jóval több kérdés merült fel
akár a posta üzemeltetésére, akár a támogatási lehetőségekre
vonatkozóan. Elsősorban postai dolgozók vettek részt az információs napokon, mert megfontolandónak tartják, hogy
esetleg vállalkozóként ők üzemeltetnék tovább a postát. Ezen
nem is csodálkoztak a munkaügyi szakemberek, hiszen a kistelepüléseken élők nehezebben jutnak munkához, ezért igyekeznek minden lehetőséget átgondolni. Az önkormányzatok
is sok helyen részt vettek a tájékoztatón, ám érdekességképpen, inkább csak érdeklődőként, holott Európában se szeri, se száma, hogy a helyhatóság végzi a postai szolgáltatást
– lehetőséget nyújtva ezzel arra, hogy az emberek egy helyen
intézzék ügyes-bajos dolgaikat, ráadásul bevételhez is juthat
az önkormányzat.
A legtöbb munkaügyi kérdés a foglalkoztatáshoz nyújtott
bérköltség támogatásra, valamint az ezzel együtt is adható
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Bolt és posta a Somogy megyei Mikén

mobilitási támogatásokra és ezek feltételeire vonatkozott.
Tudva levő, hogy például egy évig 100 százalékos bér- és járuléktámogatást igényelhet a postai szolgáltatást ellátó, amen�nyiben határozatlan idejű munkavégzéssel foglalkoztat olyan
munkavállalót, aki a Posta alkalmazottja volt. Az önfoglalkoztatóvá váló eddigi postai dolgozó pedig 20 százalékos
önrész mellett akár 3 millió forintot is felvehet a vállalkozás
beindításához. Sokan érdeklődtek azután is, hogy a postai
szolgáltatás mellett foglalkozhatnak-e más kereskedelmi
vagy egyéb tevékenységgel is, illetve, hogy az ehhez szükséges
szakképesítés megszerzéséhez van-e lehetőség e program keretében. A helyi munkaügyi központok illetékesei elmondták,
hogy természetesen más tevékenységet is nyújthatnak a vállalkozók, hiszen a vállalkozás éppen a több lábon állással válhat
kifizetődővé. Az ehhez szükséges, törvényileg előírt szakképesítés megszerzésében is tudnak segíteni, arra azonban már
más oktatási program keretében nyílik lehetőség.
A 2007-ben meghirdetett Postapartner Program első ütemének eredményeként Heves, Somogy és Szabolcs-SzatmárBereg megyében 31 postahelyet már új postapartnerek üzemeltetnek. A munkaügyi szakemberek tapasztalata is az,
hogy a legtöbben a bérköltség támogatást vették igénybe.
Az utazási hozzájárulást kevesen kérték, mivel legtöbben
saját falujukban szereztek munkát – elsősorban továbbra is
a postahelyen. Bár az utóbbi hetekben megváltoztak a hazai
és a nemzetközi gazdasági körülmények, a munkaügyi szakemberek mégsem érezték az információs napokon, hogy csökkent volna a vállalkozói kedv vagy a Postapartner Program
iránti érdeklődés – tette hozzá a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal koordinátora.
László Márta
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ÖNkormányzat

Milyen év vár az önkormányzatokra? A TÖOSZ legutóbbi – november 18-ai
– kibővített elnökségi ülésen is ekörül folyt a szó, miután a jelenlévő polgármesterek meghallgatták az önkormányzatok gazdálkodási és finanszírozási helyzetének számvevőszéki értékelését. A két meghívott – az Állami
Számvevőszék elnöke, dr. Kovács Árpád, és főigazgatója, dr. Lóránt Zoltán
– igen részletes és kielégítő válaszokat adott a tájékoztatójuk után rájuk zúduló kérdésekre.
Az alábbiakban nem az elnökségi ülésen elhangzottak jegyzőkönyvszerű összegzésére, hanem a várható helyzet megjelenítésére törekszem.

Milyen év vár
az önkormányzatokra
2009-ben?
Ma már nyilvánvaló, hogy az önkormányzati rendszert a világgazdasági válság különösen súlyosan
érinti, mivel a régóta szorgalmazott és szükséges átfogó átalakítások elmaradtak.
Az önkormányzati rendszer jelen állapotában nem
hatékony és nem igazságos, szinte széthullott, amelynek következtében tovább növekszik a különbség
az egyes települések által nyújtott szolgáltatások minősége között. A következő esztendőben növekedni
fog azon közszolgáltatások köre, amelyet főképpen
a kisebb települési önkormányzatok nem, vagy nem
megfelelő minőségben fognak nyújtani. Fennáll annak a veszélye, hogy egyes kötelező önkormányzati
feladatok ellátatlanok maradnak.
A települési önkormányzatok túlnyomó többsége
teljes mértékben kiszolgáltatott a központi költségvetési támogatásnak, így az állami támogatás mértékének további csökkenése növeli a működőképtelenségük veszélyét. A kistelepülési önkormányzatok
többsége – az elmúlt évek átalakítási kísérleteinek
hatására – ugyan felismerte a közös feladatellátás,
a társulás szükségességét, ám az együttműködés
erősödése ellen hat, hogy a társulások jövőre nem
részesülnek a közös feladatellátást garantáló állami
támogatásban.
A jövő évet azon települési önkormányzatok lesznek képesek viszonylag jó állapotban átvészelni,
amelyek jelentős iparűzési adóbevétellel rendelkeznek, ugyanis a teljes önkormányzati költségvetés
saját bevételi oldala alapvetően a helyi adóbevételtől, az pedig a gazdaság állapotától, annak teljesítőképességétől függ. A megfelelő gazdasági háttérrel
rendelkező önkormányzatok túlélése csökkenő helyi
bevétel mellett is lehetséges, viszont az újraelosztás
alapjául szolgáló bevétel csökkenése további nehézségeket fog okozni azon önkormányzatok széles
körének, amelyek nem, vagy jelentősen csökkenő
mértékű saját bevételre számíthatnak. A veszély
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nagysága jelentős mértékben függ a gazdaság teljesítőképességétől, és amennyiben a GDP „növekedése”
a legutóbb tervezett mínusz 1 százalék alá esik, úgy
a túlélés csak kézivezényléssel lesz megteremthető.
Az önkormányzati rendszer önfinanszírozó képessége megszűnt, vagyis a belső tartalékok mozgósításával nem biztosítható a működőképesség fenntartása. A megszorításoknak és az elvonásoknak
a közszolgáltatást nyújtó szervezetekre és személyekre való áthárítása számos veszéllyel és kockázattal terhes. Kérdéses, hogy a közalkalmazottaktól
és köztisztviselőktől csökkenő jövedelem mellett
miképpen lehet elvárni, hogy a válságkezelés élére
álljanak. Nincsenek számítások arra vonatkozóan,
hogy a bérek befagyasztása következtében hos�szabb távon miként hat az szja-bevételek alakulására,
amely eddig biztos bevételi forrása volt az államnak
és az önkormányzatoknak.
Mivel az önkormányzati rendszer belső tartalékai teljesen kimerültek, így nem várható, hogy
az évek óta tartó csoda folytatódik, félő, hogy a sokat és sokszor emlegetett ellehetetlenülés ténylegesen bekövetkezik. A jelenlegi számok ismeretében az
állami támogatás mértéke a 2009. évben az idei év
bázisához képest mintegy 10 százalékkal csökken.
Ez már önmagában is jelentős veszteség, amelyet
tovább növel az a tény, hogy az önkormányzatok sajátos „fogyasztói kosarát” érintő infláció vélhetően
meghaladja majd a tervezett átlagos drágulás mértékét. Egyre sürgetőbb az önkormányzati inflációs
index meghatározása, mérése és következményeinek előrejelzése.
Mindezek figyelembevételével a TÖOSZ elnöksége nem tudja elfogadni és támogatni a parlamentnek
beterjesztett költségvetési törvényjavaslatot. Részletes kifogásait a társszövetségekkel közösen elfogadandó állásfoglalásban szándékozik közzé tenni.
Miközben az elkövetkezendő esztendő nehézségei
nyilvánvalóvá váltak, mindenki abban érdekelt, hogy
az önkormányzati rendszer a szükséges átalakítás során, hosszú távon működőképes legyen, megőrizze
az önkormányzati alapértékeket és az önkormányzatiságban rejlő innovációt, erőt, rugalmasságot.
Az átalakítást emiatt máról holnapra nem szabad
végrehajtani.
A strukturális átalakításnak a feladat- és hatásköri
rendszer, valamint a hozzá kapcsolódó finanszírozás
átrendezésén kell alapulnia. Önmagában a struktu-

rális változtatás nem eredményezi a működőképességet és a rendszer fenntarthatóságát.
A jelenlegi differenciálatlan feladattelepítés nem
tartható fenn tovább; sürgősen tisztázni kell, hogy
mely feladatot, milyen minőségben és milyen feltételrendszerben, és hol, az állami szervezetrendszerben, vagy mely önkormányzati szinten lehet/kell
ellátni. Megengedhetetlen, hogy az egyes önkormányzatok teherbíró képessége, tehetsége, szándéka
alapján történjen meg a feladatellátás, és/vagy, hogy
annak elmaradását ne sújtsa szankció.
Szükség van az önkormányzati minimum meghatározására, az állam és az önkormányzatok közötti
„szolgáltatási szerződés” felülvizsgálatára, az önkormányzati szféra konszolidációjára. A kilátástalannak
látszó belső ellentmondások és feszültségek külső
támogatás nélkül nem feloldhatók.
Elengedhetetlen a helyi adók rendszerének átalakítása és az önkormányzatok gazdasági autonómiájának megteremtése.
Az ellátandó feladatok ésszerű újraosztása és szabályozása mellett új pályára kell helyezni a vagyongazdálkodás rendszerét, beleértve a ma még tabunak
tekintett törzsvagyonnal való gazdálkodás feltételének megteremtését is.
Jelenleg az önkormányzatok túlnyomó részének
nincsen mozgástere, és nincsen menekülési útvonala
sem, ezért szükséges a rendszer újrarendezése a feladatok és a működőképesség előtérbe helyezésével.
Az önkormányzati finanszírozási rendszer felülvizsgálatával egyidejűleg szükséges az állam és az önkormányzati szféra között a választási ciklus időszakára
szóló átfogó megállapodás megkötése.
A gazdasági válság és az azzal összefüggő megszorítások kijózanító hatással lehetnek a döntéshozókra, amelynek következtében ésszerű döntéseket
hozhatnak az önkormányzati rendszer hosszú távú
működőképességének megőrzése érdekében.
Természetesen nem csupán az államtól, a kormányzattól várható el, hogy cselekedjen a válság
enyhítéséért, hanem az önkormányzatoktól és azok
képviselőitől is. Ezért is fontos, hogy az önkormányzati rendszer átalakításának ügyében ne csupán elvileg, hanem gyakorlatilag is egyetértsünk. Tehát
a párbeszéd legyen folyamatos az önkormányzatok
között a változtatási javaslatok, kezdeményezések
összehangolása és érvényesítése érdekében.
A tényleges átrendezésig azonban szükség van
a kisebb jelentőségűnek tekintett, de a mindennapi
működést gátló, akadályozó és nehezítő szabályok
ésszerűsítésére.
Mindez nem történhet meg a szakmaiság és az önkormányzati szolidaritás megerősítése nélkül.
Ehhez kérjük a helyi önkormányzati vezetők
és az önkormányzatiság megvalósításának ügye
iránt elkötelezettek támogatását.
Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára

Tűrhetetlen, hogy a szektor ezermilliárdokat pazarol el, mert túl sok az önkormányzat. Kevés az önkormányzatoknak nyújtott
költségvetési támogatás, ezért azok csődközeli állapotban vannak. A gyors eladósodás
miatt a maastrichti konvergenciakritériumok teljesítését veszélyezteti a szektor. A témához nem értő hírfogyasztó csak
kapkodja a fejét, miközben felkent csodadoktorok most is
megmondják a „tutit”.

AMÁR
SZENT
TEHÉN
NEM TEJEL
Anélkül, hogy fogadatlan prókátora
volnék a hazai önkormányzati rendszernek, azt kell mondjam, hogy az elsőnek idézett, meglehetősen felszínes
kijelentés csak rontja bármilyen értelmes szakmai párbeszéd esélyeit. Nem
tagadható ugyanis, hogy helyzet van.
Ami eddig a józan ész alapján nem
ment, azt kikényszerítheti a válság.
Talán hozzá lehet nyúlni az önkormányzatiság – eddig szent tehénnek
tekintett – „magyar modell”-jéhez.
De jó volna elkerülni, hogy az új
modell kialakulását – hasonlóan
a kétharmados önkormányzati
törvénybe betonozott régihez –
romantikus „szakmai” elképzelések, politikai vélelmek és indulatok alakítsák. Jó volna, ha az újragondolt önkormányzati rendszer
szilárd szakmai, jogi és gazdasági
alapokon és nem a „régit” jellemző illúziókon állna.
Gondoljunk csak az önfinanszírozó, „vállalkozó” önkormányzat
liberális ideájára, a megyei szint,
ezzel egy szubszidiaritás alapján
álló kiegyenlítés és területfejlesztés lehetőségének hosszú időre
történő ellehetetlenítésére. És súlyos árat fizettünk azért a konzervatív elgondolásért is, amely azt
tételezte, hogy a földbirtokviszonyok átrendezéséből és a hagyományos piacok elvesztéséből származó veszteségekért egy „nagyvonalú” önkormányzati rendszer
„kárpótolja” a vidéket.
Nem kétséges, hogy a pazarlás
és a hiány egyszerre jellemzője e

rendszernek, amely az eredeti modellhez képest (amely maga is számos, ma már elvetett illúzión alapult) az elmúlt 19 esztendő alatt
sokat torzult.
Az önkormányzati rendszer
reformja kétségtelenül az egyik
kulcskérdése a magyar gazdaság
modernizálásának, a költségvetés fenntarthatóvá tételének, de
nem azért, amiért sokan gondolják. Vannak tartalékok a rendszerben, de sokkalta nagyobbak
vannak az államháztartás más területein. Az önkormányzati rendszerben megtakarítható lényeges
nagyságrendű forrásokat a megye,
a megyei jogú városok feladatés hatáskörének átrendezésével
és egy új főváros modellel, nem
pedig az önkormányzás szereplői számának csökkentésével lehet
felszínre hozni. Mellesleg szólva
a mai – ma már nem túl magas
– ellátási színvonal fenntartása
mellett a kis önkormányzatok
összevonása nem hozna, hanem
vinne. A strukturális reformok
attól strukturálisak, hogy rövid
távú stabilizáló hatásuk csekély,
míg hosszabb távon annál jobban
„megtérülnek”.
Amiért az önkormányzati rendszer reformja kulcskérdés, az négy
dolog.
Egyfelől ennek kapcsán lehetne újragondolni az állami feladatok körét, ellátásuk kormányzati
szintek közötti megosztását. Nehéz nem észrevenni, hogy a köz-
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Helyi Obszervatórium. Ez a neve egy, a helyi önkormányzatokkal
foglalkozó kutatók által alapított szervezetnek, amely tavaly hozzákezdett különféle szakanyagok, elemzések készítéséhez, s konferenciák szervezésével törekedett feltárni az aktuális problémákat és irányt
mutatni a megoldások keresésére. Az önkormányzatok „közérzetének” és teljesítményének mérése érdekében fejlesztette ki a Szemereindexet. A Szemere-index egyetlen szám, amely az összehasonlítható
teljesítmény értéke. Ez a szám azonban olyan részletes felmérésen
alapul, amely egy-egy önkormányzat eredményeire és problémáira
összpontosít, s tanulságokkal szolgálhat a programban résztvevő
önkormányzatok számára tevékenységük szervezésében, annak átalakításában, szakpolitikai irányok meghatározásában. Az ismert
és elfogadott módszertan révén feldolgozott, az önkormányzatok feltételrendszerére, tevékenységük és működésük eredményességére vonatkozó adatokat ebben az egyetlen számban összesítik. A Szemereindex így plasztikusan összehasonlíthatóvá teszi több önkormányzat
munkáját. A kutatók 10 kategóriába sorolják az önkormányzatokat,
és ezekben határozzák meg a legjobb teljesítményt: (1) fővárosi kerület; (2) régióközpont; (3) egyéb megyeszékhely; (4) egyéb megyei
jogú város; (5) 20 ezer lakosnál népesebb nem megyei jogú város;
(6) 5-20 ezer lakosú város; (7) 5 ezernél kevesebb lakosú város;
(8) 2 ezer lakosnál népesebb község; (9) 500-2 ezer lakosú község;
és (10) 500-nál kevesebb lakosú község. Annak érdekében, hogy az
index üzenete célzottabb legyen, az összefoglaló mutató mellett további 4 kategóriába sorolják a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó
önkormányzatokat: (+1) a leginkább jövőorientált önkormányzat;
(+2) a legstabilabban gazdálkodó önkormányzat; (+3) a helyi erőforrásokat legjobban kihasználó önkormányzat (+4) a helyi önkormányzat nyitottsága, demokratikus volta. A kiegészítő mutatók közül
az első a programvezéreltséget, a második néhány pénzügyi mutatónak való megfelelést, a harmadik a települési potenciál és a teljesítmény viszonyszámát, a negyedik a lakossághoz, civilekhez, sajtóhoz
való viszonyt dokumentálja.

A SZEMERE-INDEX

oktatás romló színvonala egyenes
következik annak teljes decentralizációjából. Hasonló a helyzet
a finanszírozhatatlan egészségügyben is, hiszen az egészségügyi kapacitások allokációja politikai presztízsszempontok és nem
a tényleges igények és a méretgazdaságosság alapján történt. A korszerűsítésnek a decentralizáció
előnyeinek érvényre juttatására
kell törekednie. A majd húszéves
rendszer ugyanis a konfliktusok
decentralizációjával, az állam különböző közfeladatok mögüli kisomfordálását szolgálta. A rendszer a kollektív felelőtlenség rendszere, amelyben a központ nem ad
elegendő forrást az általa leadott
kötelező feladatoknak az általa
előírt minőségű megvalósítására,
ugyanakkor egyedülállóan szabad
gazdálkodási játékszabályok közepette „elnézi” a szereplők kényszerű, vagy éppen a helyzet kihasználását kiaknázó „stiklijeit”.
Másodszor a gazdaság versenyképességének kormányzati eszközökkel történő támogatásában
– ez világszerte így van – jelentős szerep hárul a szubnacionális
szintre. Ha megnézzük a különböző versenyképességi indexek
kormányzati hatékonysági összetevőit, akkor ezen állítás igazságtartalmáról meggyőződhetünk.
Ezért foglalkozunk egy kis szakértői csapatban az önkormányzatok ilyen jellegű tevékenységének mérésével, amely munka
a keresztségben a Szemere-index
nevet kapta.
Harmadszor a kormányzati szektor működésének alapját
képező közpénzügyi menedzsment reformok alkalmas területe
az önkormányzati rendszer. Ahhoz ugyanis, hogy egy fenntartható költségvetési rendszerünk legyen, s a különböző kiigazítások
után ne termelődjön újra a költségvetés fenntarthatatlan szerkezete és terjedelme, ennek feltételeit intézményesíteni kellene.
Aki eddig nem hitt abban, hogy
a korszerű információgazdálkodási rendszer a modern gazdaságokban alapkérdés, a pénzügyi

válság után láthatja, hogy ennek
hiánya milyen pusztításokra is képes. Az EU-s országokban a költségvetési fenntarthatóság érdekében nem csupán költségvetési szabályokat fogadtak el, hanem ezek
betartásához és a jó döntésekhez
szükséges információrendszerkorszerűsítéseket (amilyen például az esedékességi szemléletű
számvitel elemeinek bevezetése)
is véghez vittek, ezekre alapozva
korszerű költségvetési tervezési
eljárásokat vezettek be, amelyek
a tényleges hosszú távú megtakarítások forrásait teremthetik meg.
Mindezt hosszú évek alatt, fokozatosan tették – az átépítés alatt is
működnie kellett a rendszernek –,
és nem az egész államháztartásra vonatkozóan. A korszerű közpénzügyi menedzsment módszerek bevezetésére alkalmas „pilot
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terület” éppen az önkormányzati rendszer lehetne éppúgy, mint
számos EU-országban volt.
Végül, de nem utolsósorban
azért alkalmas terep a szerkezeti reformokra e szegmens, mert
nem innen várhatók a rövid távú
megtakarítások, tehát nyugodtan
lehet nem tűzoltó megoldásokban
gondolkodni, amelyek jól hathatnak a költségvetési rendszer más
területeire is. Mellesleg szólva
a megalapozott szerkezeti reformok végrehajtása szempontjából
meglehetősen kétes üzenet az Államreform OP nagyságrendileg
elenyésző pénzeit a vállalkozásfejlesztésbe forgatni. A közelmúltban egyszer már megtapasztaltuk,
hogy az át nem gondolt „spórolás”
hosszabb távon többe kerül.
Vigvári András
TÖOSZ-szakértő

csatlakozások

Amint arról annak idején – a 2008. januári lapunk 4. oldalán – már tudósítottunk, a francia
kisvárosi szövetség kezdeményezésére hat ország részvételével az elmúlt esztendő végén Bordeaux-ban megalakult az Európai Kisvárosok Szövetsége, s az alapító ülésen a Magyarországról
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége (KÖOÉSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) képviseltette magát. A magyar szövetségi vezetők
ekkor azt vállalták, hogy Magyarország 2009-ben ad helyet az európai kisvárosi hálózat rendezvényének. Mivel azonban idő közben németországi résztvevő lemondta az esemény idei megrendezésének lehetőségét, utóbb
ennek szervezését vállalta át a TÖOSZ és a KÖOÉSZ, kapcsolódva a 2008. október 30-ai, Az önkormányzatok
finanszírozása Magyarországon és Franciaországban című konferenciához. Az európai kisvárosok második találkozóját 2008. október 31-én Budapesten a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében Az Európai Unió kisvárosai, az egyensúly és a jövő letéteményesei címmel tartották. Mindkét tanácskozás szervezésében közreműködött
a Francia–Magyar Kezdeményezések Egyesülete (INFH), és mindkettőnek René Roudaut, Franciaország Magyarországra akkreditált nagykövete volt a védnöke.

EURÓPAI
KISVÁROSOK
BUDAPESTEN
A kisvárosi találkozó plenáris ülését Jean-Pierre Balligand, a Francia Kisvárosok Szövetségének alelnöke nyitotta meg, majd dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter képviseletében dr. Virág
Rudolf szakállamtitkár köszöntötte a nemzetközi tanácskozás
résztvevőit, s vázolta a magyar
önkormányzati rendszer átalakításának helyzetét, a területfejlesztés és a közigazgatás hazai összefüggéseit.
A tanácskozás első témakörében a regionális politika jövőjét
vitatták meg a résztvevők. Isabelle
Chatrie, a Dexia európai területi önkormányzati kutató részlegének vezetője átfogó képet adott
az önkormányzatok európai helyzetéről a finanszírozás és gazdálkodás témakörében.
Bernard Poignant, az Európai
Parlament képviselője, a Terület-

fejlesztési Bizottság tagja a gazdasági versenyképesség és a térségi kiegyenlítés közötti látszólagos ellentmondás feloldásának
lehetőségeiről és szükségességéről
beszélt.
Witold Krochmal, a Lengyel
Kisvárosok Szövetségének elnöke,
az Európai Unió Régiók Bizottságának tagja az európai területfejlesztési politika és a települések,
térségek fejlesztése összehangolásának gyakorlati problémájáról
ejtett szót.
A vitában résztvevők hangsúlyozták a kohézió és a szolidaritás
jelentőségét az önkormányzatok
hazai és európai együttműködésében, valamint a túlzott koncentráció elleni közös fellépésre buzdítottak a vidék szerepének erősítése
érdekében.
A program második részében
a kisvárosok környezetvédelmi

politikájáról folytattak eszmecserét.
Vitaindító előadást Dióssy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szakállamtitkára,
a TÖOSZ korábbi elnöke tartott,
ismertetvén a magyarországi helyi önkormányzatok lehetőségeit,
különös tekintettel a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív
Program pályázataira. Helmut
Bloech, az Európai Bizottság Vízvédelmi Tagozatának vezetője
adott átfogó képet az uniós törekvésekről, majd Philippe Bodard,
a Francia Kisvárosok Szövetségének elnökhelyettese, a Régiók Bizottságának póttagja, szólt a kérdés francia megoldásairól.
A második európai kisvárosi találkozó közös nyilatkozat elfogadásával zárult. Ezt a dokumentumot magyar részről dr. Sütő László, a KÖOÉSZ elnöke és Galuska
László, a TÖOSZ alelnöke mellett
az Európai Kisvárosi Szövetséghez
újonnan, a tanácskozáson csatlakozott Magyar Önkormányzatok
Szövetsége alelnökeként Borbély
István is aláírta. Magyar kezdeményezésre csatlakozott az európai együttműködéshez az Osztrák
Községszövetség is.
A budapesti közös zárónyilatkozat aláírását követően Angelika Kordfelder, Rheine városának
polgármester asszonya a Német
Város- és Községszövetség nevében meghívta az Európai Kisvárosi Szövetség tagjait a 2009 áprilisában tartandó következő találkozóra.
Sólyom Z.
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AZ EURÓPAI KISVÁROSOK
A kisvárosoknak és környezetüknek fontos szerepük
van az Európai Unióban és korunk egyre erőteljesebben globalizálódó, nagyvárosiasodó világában. Térségüket és identitásukat még láthatóbbá kívánják tenni,
és szeretnék ráirányítani a figyelmet egyik legfontosabb erősségükre, amely egyszersmind nehézségeik
forrása is: a nagyvárosok és a vidék között betöltött
közvetítő szerepükre. Az Európai Unió kisvárosai:
az egyensúly és a jövő letéteményesei című, Budapesten megrendezett kétnapos találkozó a résztvevői az
alábbiakat rögzítették közös nyilatkozatukban.

Európa egyes térségei számára különösen aggasztó a demográfiai visszaesés, amely rendkívül érzékenyen érinti őket. Az Európai Uniónak tehát ismét
kiemelten kell foglalkoznia e térségek vonzó- és ös�szetartó erejének garantálásával annak érdekében,
hogy a kisvárosok minden lakosuk számára minőségi szolgáltatásokat és infrastruktúrát nyújtsanak.

A kisvárosok
az európai építkezés
helyi mozgatórugói

A regionális politika jövőjével, és a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban a budapesti találkozó résztvevői mindenekelőtt az alábbiakat hangsúlyozták.
A kisvárosok számára az európai alapoktól származó finanszírozás létfontosságú kérdés. Ehhez képest a zónák megszűnésének következményeként,
valamint az európai regionális politikai kirajzolódó irányvonala alapján a kisvárosok éppen attól
tartanak, hogy kikerülnek az európai támogatások
kedvezményezetti köréből. Az európai kisvárosok
valóban egyre nehezebben jutnak hozzá az európai forrásokhoz, hiszen ritkán képesek biztosítani
a kellő szakértelmet, és leggyakrabban csak kisebb
horderejű projektekben gondolkodnak.
A kisvárosok az ezzel járó veszélyekre figyelmeztetnek: mindenekelőtt a gazdasági növekedés lassulására, amelyet a közösségi beruházások csökkenése
idéz elő. Különös hangsúlyt kap ez a jelenség, ha figyelembe vesszük, hogy manapság az Európai Unióban a helyi önkormányzatok a legnagyobb közösségi
beruházók. Másrészt, az európai pénzekhez történő
hozzáférés megnehezülése hosszabb távon kiábrándultsághoz vezet, ami egy, népeitől és területeitől elszakadt Európa képét erősíti az emberekben.
A fentiek alapján a kisvárosok igényre szabottabb
pénzügyi eszközök kialakítását kérik annak érdekében, hogy az európai támogatások projektjeik
számára hozzáférhetőbbé váljanak. A szóban forgó
támogatások kedvezményezettjei nem lehetnek ki-

Az utóbbi években folyamatosan nőtt a közösségi
jognak a helyi közösségek működésére gyakorolt hatása, ugyanakkor az európai kisvárosok kihívásai és
problémái egyre több hasonlóságot mutattak. Mindez arra ösztönözte a kisvárosokat, hogy megteremtsék egymás közt a tartós és gyümölcsöző párbeszéd
feltételeit azzal az eltökélt szándékkal, hogy nagyobb
súllyal jelenhessenek meg az európai döntéshozatalban, és hogy nyilvánvalóvá tegyék létezésüket a közösségi intézmények számára.
A nagyvárosok és a vidék között elhelyezkedő kisvárosok sajátos identitású, az európai kulturális sokszínűség lehetőségekkel teli, értékes képviselői.
A kisvárosok szerepe egyedülálló, legitimitásuk
pedig megkérdőjelezhetetlen az európai térségi politikában. A polgárokhoz közelebb álló kisvárosok egy
közvetlenebb és emberibb helyi demokrácia megtestesítői, az európai építkezés megkerülhetetlen elemei, hiszen hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgárok
közelebb kerüljenek Európához. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy még láthatóbbá, még összetartóbbá
és még versenyképesebbé tegyük ezeket a térségeket
oly módon, hogy identitásuk, kultúrájuk és hagyományaik érvényesülhessenek. E téren a kisvárosok
meghatározó szerepet töltenek be az európai építkezésben, mint annak helyi mozgatórugói.
A résztvevők, akik azért gyűltek össze Budapesten,
hogy áttekintsék és megvitassák a területi kohézió
és a területfejlesztés tétjeit, aggodalmukat fejezték ki
a kisvárosok jövőjét illetően, amelyet veszélyeztetnek a globalizált világ egyre gyakoribb és a legkülönbözőbb területekre kiterjedő újraszerveződései,
valamint a befektetések ritkulásai, amelyek a helyi
önkormányzatokat és azok költségvetését is érintő
pénzügyi válság legújabb következményei.
ÖNkormányzat
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Az európai támogatás
a kisvárosok számára
legyen hozzáférhetôbb

KÖZÖS NYILATKOZATÁBÓL
zárólagosan a nagyvárosok. A Budapesten jelenlévő
képviselőtestületek ezzel kapcsolatosan három lényeges észrevételt kívánnak megfogalmazni.
 Elsősorban az európai kisvárosok rámutatnak
arra a nagyon is valós veszélyre, hogy a kohéziós
politika ismét nemzeti alapokra helyeződik, s kérik, hogy vessenek véget annak az irányzatnak,
amely megkérdőjelezi a szubszidiaritás elvét.
 Másodsorban az európai kisvárosok azt szeretnék, ha az Európai Unió lentről fölfelé, a területi
szintű sajátosságok fokozottabb figyelembevételével építkezne, ha elismerné a helyi szint legitimitását, s ezáltal bekapcsolná azt a nemzeti
és európai döntéshozatali folyamatokba.
 Harmadsorban a kisvárosok azt kérik, hogy
az európai pénzek elosztását igazítsák hozzá
az ő nagyságrendjükhöz. Ehhez szükségesnek
tartják, hogy alaposabban mérjék fel és jelezzék
előre a projektek és azok finanszírozási módjának hosszú távú kihatásait és a bennük rejlő lehetőségeket. A jelenleg tapasztalható pénzügyi
válság még sürgősebbé teszi ezeknek a változtatásoknak a véghezvitelét. Ezen felül az európai
kisvárosok azt szeretnék elérni, hogy projektjeikhez biztosítandó önrész kisebb legyen európai uniós társfinanszírozás esetén, vagy hogy
az európai hitellehetőségek bővüljenek.

Fenntartható legyen
a fejlôdés
a kisvárosokban is

A budapesti találkozó résztvevői emlékeztetnek rá,
hogy a kisvárosok jövőjét nagyban a vonzerejük határozza meg. A kisvárosok nem a múltjukba ragadt
kövületek, sőt, az innováció és az ökológiai elkötelezettség mintaképeivé nőhetik ki magukat. Emberléptékű közösségek lévén a kisvárosokban fogalmazódik meg legközvetlenebbül a polgárok részéről a választott képviselőknek az igény, hogy intézkedéseket
hozzanak a fenntartható növekedés megvalósítása
érdekében. A budapesti találkozó résztvevői szeret-

nék további tartalommal megtölteni a kisvárosoknak a területfejlesztés és a fenntartható fejlődés terén betöltött szerepét. Ennek jegyében a résztvevők
a következőkre hívják fel a figyelmet.
 A kisvárosok tevékenysége hosszú évek óta innovatív a környezetvédelem és a fenntartható
fejlődés tekintetében. Annak érdekében, hogy
ezt a politikát sikerrel továbbvihessék, szeretnék maguk mögött érezni az Európai Unió támogatását, és kihasználni az együttműködésben
rejlő szinergiákat a jelentősebb közszolgáltatókkal a víz-és energiaszolgáltatás, valamint a hulladékkezelés terén. Emlékeztetnek arra, hogy
ebben az összefüggésben milyen fontos a helyi
önkormányzatok számára az energiagazdálkodásban való részvállalásuk, valamint a községek
közti együttműködés, hogy ezeket a kihívásokat
együttes erővel, hatékonyan meg tudják válaszolni. Szükségesnek ítélik továbbá, hogy tovább
pontosítsák a helyi közszolgáltatások működésének jogi kereteit.
 Kiemelik, hogy mennyire fontos a helyi turizmus további fejlesztése, hisz ez számos kisváros
gazdasági növekedésének a mozgatója.
 Ezért az információs technológia fejlesztése, valamint a digitális szakadék megszüntetése az Európai Unió prioritásai kell, hogy legyenek az elszigetelt térségek felzárkóztatásáért folytatott
küzdelemben.
 A jövő és az egyensúly letéteményeseiként a kisvárosok napjainkban egyre inkább úgy jelennek
meg, mint egy új, tartósabb és kiegyensúlyozottabb gazdasági növekedés hordozói.

Emberléptékû
közösségek
európai hálózata

A Budapesten jelenlévő képviselő-testületek tagjai
szeretnék tovább erősíteni az európai kisvárosok
hálózatát – amely a kisvárosok közötti eszmecsere
és véleménynyilvánítás kivételes fóruma –, annak
érdekében, hogy tovább erősödjön közöttük az ös�szetartás, valamint nagyobb hatást gyakorolhassanak az európai döntéshozatali folyamatokra. Felhatalmazzák a megválasztott testületek képviseleteit,
hogy a következő év eseményeit megszervezzék, különös tekintettel a soron következő, 2009. évi találkozóra, azon további európai uniós testületek részvételével kibővítve, amelyek szívesen csatlakoznak
a szervezethez.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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HELYI ADÓSSÁG

Egy elôadás részlete a Göncz Árpád köztársasági elnök javaslatára létrejött
INFH által kezdeményezett legutóbbi, a TÖOSZ által szervezett konferenciáról
A helyi demokrácia, valamint az önkormányzás gyakorlata megtanulásához
a segítségnyújtás szükségességét az újonnan alakult magyarországi helyi önkormányzatok számára Göncz Árpád
köztársasági elnök első franciaországi
látogatásakor vetette fel Francois Mitterand francia elnöknek.
A magyar államfő javaslatára 1994ben született meg az a megállapodás,
amelynek következtében a francia kormány létrehozta a Francia–Magyar Kezdeményezések Társaságát, franciául:
Initiative France-Hongrie (INFH).
Az INFH 1995-től állami pénzügyi
támogatással rendszeresen szervezett
magyar polgármesterek, önkormányzati vezetők és szakértők részvételével
tanulmányutakat Franciaországba. Jelentős szerepe volt a testvérvárosi, testvérmegyei és regionális – így többek között a Balaton- és a Loire menti régió
közötti – együttműködésben. Az INFH
konferenciákat is szervezett Magyarországon francia szakértők közreműködésével, annak érdekében, hogy segítsék a polgármesterek tájékoztatását.
Budapesten a Műcsarnokban 2004-ben
a TÖOSZ társrendezésében tartották
meg a 10 éves jubileumi rendezvényt,
amelyen részt vett az INFH első elnöke, Jacques de Chalendar, aki egyébként
az elmúlt évben vonult vissza és adta
át az elnöklést Danièle Lajoumard as�szonynak.
A hét magyarországi önkormányzati
szövetségi elnökkel kötött megállapodás

alapján 2009-ben INFH három szakmai
konferenciát kezdeményezett.
Az elsőt magyar részről a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége
koordinálásban áprilisban Budapesten
tartották, ennek témája az önkormányzati feladat- és hatáskörmegosztás volt.
A második konferenciát a Magyar Faluszövetség szervezte a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége közreműködésével Szentkirályon, júniusban a kistérségi együttműködés témakörében.
A harmadikat, egyben a záró konferenciát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében
Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében október végén tartották Az önkormányzatok finanszírozása
Magyarországon és Franciaországban
címmel. Az utóbbi – a világválság miatt
különösen időszerű, s mind a hat további országos önkormányzati szövetség
támogatását élvező – tanácskozásnak
Veres János pénzügyminiszter és Gyenesei István önkormányzati miniszter
voltak a fővédnökei.
A legutóbbi konferencián a szinkrontolmácsok egymást váltva segítették a magyar és francia előadók által
elmondottak megértetetését. Az előadások java hamarosan magyarul lesz olvasható a TÖOSZ honlapján, itt csupán
az egyiknek egyetlen részletéről írunk
ízelítőül.
A TÖOSZ felkért előadója, dr. Lóránt
Zoltán, az Állami Számvevőszék főigaz-

Helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása
mennyisége Összeg Legkisebb Legnagyobb Átlag
Önkormányzat-típus
(db)
(Mrd Ft) (Mrd Ft)
(Mrd Ft) (Mrd Ft)
Megye
9
35,6
2,0
5,0
4,5
Megyei jogú város
11
49,0
1,0
10,9
4,5
Fővárosi kerület
9
15,2
0,9
3,0
1,7
Város
61
80,5
0,2
4,1
1,3
Nagyközség
7
3,4
0,01
1,0
0,5
Község
6
1,1
0,001
0,3
0,2
Összesen
103
184,8
1,8
ÖNkormányzat
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gatója az önkormányzati eladósodással is összefüggő észrevételeit minden
résztvevő számára érthetően fogalmazta meg.
Legelőbb a 2001-től évről évre növekvő állami és az önkormányzati adósságállományt vetette össze, grafikonon is
láttatva, hogy a kettő közötti különbség
és gyarapodásuk aránya fordítottan növekedett minden esztendőben.
A helyi önkormányzatok adóssága
2001-ben 115 milliárd forint volt, tavaly pedig elérte a 669 milliárd forintot,
ezzel szemben a központi költségvetés
2001-es 7720 milliárd forintos adósságállománya 2007-re 15586 milliárd forintra gyarapodott. Így bár a két ös�szeg közötti különbség az állam „javára”
csaknem megduplázódott, viszont a hat
év alatt 202 százalékra növekvő állami
adósság növekedési aránya meg se közelítette az önkormányzatok 581 százalékos adósságnövekményét. Az előadó két
újabb grafikonnal érzékeltette az önkormányzati adósság összetevőinek alakulását. Egyfelől bemutatta, hogy a hat év
alatt szinte stagnált a rövid távon törlesztendő önkormányzati hitelek állománya, ezzel szemben a hosszú távra
szóló önkormányzati hitel és kötvényállomány értéke a legutóbbi két évben az
égbe szökött. Másfelől azt láttatta, hogy
ez az égbeszökés éppenséggel az önkormányzatok által kibocsátott kötvényeknek köszönhető, mivel a 2005-ös nullánál, s a 2006-os 25 milliárd forintnál alig
több kötvényértékkel szemben az önkormányzati kötvények értéke 2007-ben
meghaladta a kétszáz, az idei első félévben pedig a 300 milliárd forintot.
Ám hogy nem az önkormányzati szféra egésze adósította el hosszú távra lényegében a később megválasztandó utódokat, azt az előadó legott egy táblázatban mutatta ki, hiszen az önkormányzatok nagy-nagy többsége nem hogy
kötvényt nem tud kibocsátani, hanem
éppenséggel hitelképtelen. A táblázatot
imhol közöljük.

mindennapok

A települést építeni kell, nem pihenni benne:
ez a titok! Miután megtudtam, hogy a rózsaszentmártoni önkormányzat miért nyerte el az idősbarát településeknek alapított díjak egyikét, merült fel bennem ez a mondat. Amelyre alighanem
Thornton Wilder Kabala című művéből emlékezem. A települést
építeni kell, nem pihenni benne: ez a titka az örök megújulásnak.
Legalábbis annak a hitnek, hogy a mi településünk is örök. Akár
a természet. Akár az égig érő fa a táltoshitű népek mondáiban,
a „tetejetlen” világfa, amely összeköti a földalatti, a földi és az égi
világot. Mert a család közössége őseinknél olyannyira megbonthatatlan egységet alkotott, hogy a túlvilágon is folytatódott. Eleink úgy
gondolták, hogy az égi hatalmak elhunyt felmenőik szelleme.

Lejjebb, a régi fotó a rózsaszentmártoni bányászat minapi századik születésnapján éppen száznapos, a centenáriumra alkotott helyi bányászhonlapról való. A lejtakna bejárata előtt fényképezkedők itt, az alig mélyülő földalatti
világban 1939 és 1951 között fejtették a lignitet. Amit – a meddő-

vel együtt – kisvasúton (itteni nevén a népesen), csillékkel szállították ki a járatokból, a barnaszénnek
akkor volt piaca, a meddőt pedig
a mai polgármesteri hivatal helyén
összeeszkábált szerszámos bódék
mellett halmozták fel. Lejtakna,
lignit, fejtették, meddő, csillék,
járatok. Akik tudják még, hogy

ezek a szavak mit jelentenek, lehet fogalmuk arról, hogy mi a bányászöntudat. Én tudom. A hatvanas évek elején (úristen, több
mint negyven éve!) újságíró gyakornokként hallottam hírét, hogy
a zobákaknaiak kifütyülték Kádár
Jánost; menj oda, mondták nekem
későbbi pályatársaim gonoszul, írj
odalentről riportot. Odamentem,
aztán írtam, amit írtam, még meg
is jelent belőle valami, de nem voltam boldog, mert sajnáltam a kihúzott mondatokat. Ezek egyikében a bányászok nyíltságának okát
véltem fellelni. Tudod fiam, mondta nekem akkor odalent egy nálam
alig idősebb, bagót rágó, feketén
verejtékező ember, aki az alacsony
vágatban felegyenesedni nem tudott, ide, mutatott hajlott háttal körbe, nem jön le helyettünk
az égvilágon senki se. Ezt mondta, és köpött egy vastagot.
Jó-jó, tudom, a feketeszén nem
lignit, s a fekete mélységbe zuhanó
lifttől a lejtakna erősen különbözik, de a barnaszénért folytatott
küzdelem is megölt embereket,
utánuk is maradtak árván gyerekek.
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Ezen az oldalon
Jobbra fent:

A bányászvonat
beemelése
Balra lent:

Az emlékmű
elhelyezése

A másik oldalon
Balra fent:

Fáczán József
a nyugdíjas
bányászok
szakszervezetének
titkára,
a társadalmi
munka
és az ünnepség
főszervezője
Jobbra fent:

A helyi gyerekek
mázolják
az emlékmű
kanalát
Lent:

A kotrógép
emlékmű

ÖNkormányzat

A bányászöntudatról Sipos Jánosné polgármester mondott nekem valamit némi büszkeséggel,
noha ő legfeljebb tiszteletbeli bányász lehet, mert pici lányka volt,
amikor az utolsó bánya a Mátra
vidékén bezáratott. De hat éve,
amikor először polgármesternek választották, pontosan tudta, hogy a nyugdíjas bányászok –
akik őt talán az unokájukként látták felnőni – szervezettek és szorgalmasak. A falu három civil szervezete közül a legrégibb az idős
bányászoké, tőlük kapja a legtöbb
segítséget. Például a társadalmi
munkához...
Sipos Jánosné nemcsak ismeri, és nemcsak hogy használja
az utóbbi – a magunk mögött hagyott rendszerből származó – kifejezést, hanem épít rá.
Ebben a kétezer lelkes faluban
– amelyben a lakosság 30 százaléka hatvan éven felüli – ezért kevés a segélyezett. És ezért jut több
támogatás azoknak, akik valóban
rászorulnak.
Ezért volt képes az önkormányzat a mentális és fizikai állapot
megőrzését, egyszersmind a szociális és egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutás esélyeit javítani,
a pályázati úton nyert 138 millió
forintból pedig saját működtetésű, negyven – nem csupán rózsaszentmártoni – személyt befogadó
olyan idősotthont építtetni, majd
fenntartani, amilyen az övékénél
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jóval népesebb településeken sincsen. A bentlakásos, saját konyhás intézményben 24 órás a felügyelet, van orvosi, mozgásterapeutai ellátás, diabetikus étkezés,
az ellátottakat rendszeresen foglalkoztatják, s innen koordinálják a szociális étkeztetés, s a jel-

zőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatait is. Az Őszirózsa Gondozási Központ – amelytől a helybéliek egy része eleinte idegenkedett
– lassan a település integráns része lett. Az önkormányzati rendezvények közül például a helyi
lignitbányászat története mellett
egy tűzoltó-, rendőr- és polgárőr tárlat is itt kapott helyet, nyílt
napokkal vonzották az idősek közé a kintieket, a helyi újság pedig
nem csupán írt az ellátottakról,
hanem amit mondtak, a lap hasábjain az is megjelent. Mindettől
javult a közérzetük, a fizikai állapotuk, olyannyira, hogy többet
is közülük sikerült bevonni a különféle települési programokba,
például a bányászhagyományokat
felelevenítő rendezvények sorába, azok szervezésébe, vagy éppen
az otthonon kívüli helyi idősek
által lelkesen végzett társadalmi
munkába.
A civil csoportulások közül
a Nyugdíjasklub tavaly kapta

meg a község önkormányzatától
a Rózsaszentmártonért elnevezésű díjat, mert a klubtagok a 2000
tős rózsakert gondozását hét évre
vállalták, idén pedig a nyugdíjas
bányászok helyi szervezete csaknem ezer műszaknyi társadalmi
munkával érdemelte ki ugyanezt
az elismerést. Na, de hát milyen
olyan teendő lehet egy öregedő
faluban, ami – csak a nyugdíjas
bányászoktól – ezer műszaknyi
munkát felemészt?
Például a bányászhagyományok
ápolása. Ezen belül felsorolhatatlanul sok minden, egy lejtakna
felújításától a lakosoktól származó tárgyak (harangláb, Szent Borbála szobor) felállításáig, a Mátrai Erőmű Zrt.-től ajándékba kapott frontfejtési pajzs, bányászvonat (a népes), kiállítási tárgyként
való elhelyezésétől egy különös

emlékmű kialakításáig. Ez a különös emlékmű ugyancsak az erőműsök felajánlásából származik,
nem más, mint egy iszonyatosan
nagy, százhúsz tonna súlyú egykori kotró, aminek fogadásához
földmunkát kellett végezni, követ kellett hordani, parkot kellett kialakítani, majd az ideszállított, emelvényre emelt és rögzített
monstrum mázolását, valamint
az emlékművé vált óriásbányagép

világítását is meg kellett oldani.
Aztán itt van a Lignitbányászati Emlékház. Ennek törzsanyagát
1996-ban a Lignitbányászati Alapítvány és a községi önkormányzat gyűjtésekből és adományokból
az akkori könyvtárban alakította ki, majd 2005-ben a megszűnő alapítványtól a kiállítás egészét az önkormányzat vette át,
s egy új kiállítóhely megjelölése
után megkezdte az anyag bőví-
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Ezen az oldalon
Fent Jobbra

Akadt önkéntes
vállalkozó
az ablakkeretek
mázolására
Lent balra:

Társadalmi
munkások
vakolták
a leendő
emlékházat
Alatta:

A polgármester
és csapata
munka után
Jobbra:

Az utolsó
simítások

A másik oldalon
Balra fent:

A jubileumi
ünnepséget
a helyi idősek
is szervezték

tését. Az emlékháznak nevezett,
lepusztult egykori iskolaépület
felújításához a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól egymillió 680 ezer, a Heves Megyei
Területfejlesztési Tanácstól – pályázaton nyert támogatásként –
másfélmillió forintot kapott. De
nem nélkülözhette a társadalmi
munkát. A régi vakolatot le kellett
verni, majd a házat újra vakolni,
kőporozni, festeni, meszelni kellett. Ebben a munkában csapatával maga a polgármester is részt
vett, s valahányszor olyan kétkedő
állt meg a csapat mellett, aki nem
hitte, hogy az emlékház ilyen módon elkészülhet a centenáriumi
bányásznapig, annak csak annyit
mondtak: szállj be te is, hogy elkészüljön.
Az újra cserélt ajtók, az új ablakok vázának, az udvar tárgyainak
mázolása, valamint a kiállítás berendezése is önkéntes társadalmi
munkások dolga volt. Az Ősziróza
Gondozási Központ több dolgozója Farkas Mária Mariann igazgatóval együtt egy teljes napon át
ugyancsak itt munkálkodott.
És minden kész lett a nagy napra. Amelyen ott volt „Ursitz József, akinek a nevéhez fűződik a
Ursitz-féle hidraulikus páncélpajzsos biztosítás, 97 éves és a helyiek
nagyon büszkék arra, hogy idős

Jobbra fent:

Szent Borbála
új szobra
a templomban
Balra lent:

Tárlatlátogatók
az emlékházban
Fölotte

Ficzek László
pápai káplán
áldotta meg
a lignitbányászat
száz évére
emlékeztető
épületet
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korára a mi falunkat választotta
lakhelyéül.” És részt vett az ünnepségen bizonyos Morvai Tibor,
akinek a bányászhonlapra feltett,
a centenáriumi ünnepségről listatársaihoz írt beszámolójából
az idézett mondat származik. „Bányászfalu az én falum”, írta még
, „az 50-es években címoldalon
hozta a Szabad Nép a IX-es aknában elért eredményeket. Én akkor még klottgatyás kis surmó gyerekként szedegettem a piócákat a
Nemesítő vizéből, hogy a lányokat
riogassuk vele. Meg guberáltunk
a meddőhányókon és millió kincset szedtünk ki belőle. Aztán mi-

kor Miskolcra kerültem, kivettem
a könyvtárból az ’56 előtti köteteket, hogy elmélyedjek a személyi
kultusz természetében. És ahelyett,
hogy elmélyedtem volna, csak olvastam és olvastam... És dagadt
a mellem. Büszke voltam. Apámra, a sógoraimra. Ecsédi lány volt
az anyám, heten voltak testvérek,
egy fiú és hat lány. A hat lányból
négynek a férje a IX-es aknában
dolgozott, egy időben apám is. Természetesen az az egy fiú is velük
fejtette a szenet. Egyszer szegény
megjárta, ráomlott a szén vagy
meddő már nem is tudom micsoda. Félholtan szedték ki az omlás

alól, sokáig nyomta az ágyat, aztán talpra állt és ment vissza a IXes aknába. Öregkorában meg emlékoszlopot faragott a 32 bányásznak akik 1959 novemberében ott
maradtak a Szűcsi X-es aknában
a szénpor robbanásban... A polgármester asszony támogatókat
keresett... A helybeliek pedig azt
adták, amilyük volt: munkaórák
százait, de azt hiszem nem túlzok
akkor sem, ha ezreket írok... Nem
volt hiány bányász segítőkben sem.
És 2008 szeptember 19-ére min-

den együtt volt. Éngem meg kézről
kézre adtak a falumbéliek, én meg
örömmel és néha meghatottan ismertem fel iskolatársakat, utcabelieket... Aztán kezdetét vették
az ünnepi események. Felavatták
az E-kotrót, majd az ünneplők átmentek a templom elé ahol az emlékház avatására került sor. Szerénységem feladata volt ismertetni
a jubileumi kiadványt, amit meg
is tettem. Állítólag egész jól, de én
nem hiszem...”
A helyi bányászhonlap utolsó
bejegyzéseinek egyike a polgármesteré:
„Egy hónap telt el a Bányásznap
után... szusszantunk egy kicsit... Jó
volt. Hiányoznak a kotrót szerelő fiúk, a nyüzsgés, a kifulladásig
menő hajtás. Szép volt a Bányásznap. Méltó az évfordulóhoz. Rózsaszentmárton megmutatta igazi arcát, tudunk egy emberként
dolgozni, 40 év után is bennünk
van a bányászöntudat... Pihenünk
és töltekezünk. Hiszen nemsokára
itt a Borbála nap, amikor is Pápai

Zsolt vállalkozó jóvoltából egy fekete márvány emlékművet avathatunk az elhunyt bányászok emlékére. A Zsolt nagyapja 100 évvel
ezelőtt a falu leggazdagabb embere
volt. Ez a srác – a nagyapja mintájára – emlékművet adományoz
Rózsaszentmártonnak. Mint mondotta: tiszteli azt a munkát, amit
ebben az évben véghezvittünk...
December 6. Ez a következő időpont. Borbála napra felállítjuk
az emlékművet. Munka van...”
Aczél Gábor

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

15

ÖNkormányzat

B^cYZcigWZcbZ\daY{h###

hodgdhi{hV
ZanghocZ`hd`
V`ViVa\jhW{gb hidcigiciZg_ZhoihZ
kV\nZaZ`igdc^`j
gja{hVca`a
[i#g{hdh]doo{_{
A:M;bWidg@
aZaig]ZicZ`
i[ZcciVgi_V
`k{aidoiVi{h_d\{
6\n{giViZgb

@

ÖNkormányzat
V#Xd#]j

?

I:

GBw

lll#^c[dgbVi^`

Iy77HOÌO

Ö

16

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

HI:8=C>@6>
>CI:G6@IÏKD@I6IÌ
'
@6I6AÓ<JH'%%-$

ÌAAÏIÌH
>C<N:C:H=ÌO=DOHO GzA:IwC
6ODGHOÌ<:<wHOI:

AÓ<JH'%%-$'

>H@DA67ÖIDG@6I6

>C;DGB6I>@6

'%%,$'
I6CHO:G@6I6AÓ<JH

?{ihoiZgZ`!d`iVi{h^^ciobcnZ`!^gdY{`!h`oiZgaZiZ`WidgV^"
cV`hoaZhk{aVhoi`{i`c{a_j`c`dgb{cnoVid`ho{b{gV#
:oZc[ZaaX\c`e{an{oVid`edcidhbhoV`^Yd`jbZci{X^_{cV`
Za`hoihkZa hoV`bV^ hZ\ih\Zi cn_i V]]do! ]d\n iaZiZ^`Zi!
Za`eoZahZ^`Zi bZ\kVahi]Vhh{` Vo VYdii e{an{oVi^ i{bd\Vi{h
`ZgZiZ^cWZaa#
IZa_Zh`c{aVijc`Vi
iZ`^cihZbZ\]dcaVejc"
`dc!h`g_Z^c\nZcZh
`ViVa\jhV^c`Vi#

Iy77HOÌOÖ?
I:GBw@

6A:M;wB7ÖIDG@;I#

'%,'Oh{bW`!BV\nVgjiXV'&"'(#
Z"bV^a/^c[d5VaZmWjidg#]j
@oedci^iZaZ[dc/ (+$'(()&"(*+
IZaZ[dc/ (+$'(()%"(*+

(+$'(()'"(%(
;Vm/
(+$'(*+*"%-BdW^a/
(+$'%*-)"(+))

(+$'%.'+")(++

lll#VaZmWjidg#]j
lll#iVchoZg#]j
lll#^c[dgbVi^`V#Xd#]j
lll#`gZiV[^aX#]j

KK_segitokovek203x1142-2

2008.08.27

22:46

Page 1

A hétköznapok során fel sem tûnik számunkra, hogy az utakon vagy azok menték
elhelyezett közlekedési jelek milyen nagy segítséget jelentenek számunkra.
A Párizs segítôkô család ezt a biztonságot jelenti látásukban korlátozott
embertársainknak.

A VAKOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK AJÁNLÁSÁVAL

K a v i c s

A Párizs termékcsalád egyedi kialakításával segít a látás-fogyatékosoknak a
közlekedésben, különösen alkalmas a csomópontok és veszélyes átkelôk
jelzésére.
A 20x20x6 és 8 cm méretû segítôkövek mellé a London térkôcsalád négyzet,
téglalap és trapéz alapú, kövei is könnyedén társíthatók. A több méretben,
valamint szürke, antracit, vörös, barna, sárga és zöld színekben is elérhetô
elemek esztétikailag is tökéletes összhangot teremtenek a segítôkövekkel.
Termékeink az idei évtôl Budapesten a Kelenföld pályaudvaron, az Alkotmány és Kiss József utcában, valamint Tápiószecsôn, a vasútállomáson is
biztonságos, egyszerû közlekedési feltételeket biztosítanak a rászorulóknak.

Tekintse meg termékeinket a
www.kavicsbeton.hu oldalunkon!
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J elek az úton - KK Kavics Beton segítôkövek

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
www.kavicsbeton.hu
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VENDÉGBARÁT
MÚZEUMOK

Az intézményi átköltöztetések, működtető-változások, az anyagi források csökkenése miatt
átalakult a múzeumi, gyűjteményi struktúra, központi pályázati és önkormányzati támogatással viszont új kiállítóhelyek is létrejöttek. Egyre jellemzőbb, hogy a múzeumok, kiállítóhelyek különféle közönségvonzó akciókkal, múzeumbaráti körök alakításával, múzeumpedagógiai szolgáltatással, múzeumi szabadegyetem szervezésével, kulturális programok
beiktatásával igyekeznek gyarapítani a látogatók számát. A múzeumoknak meglehetősen
kevés pénzük van műtárgyak vásárlására, és a meglévők megfelelő körülmények közötti tárolása, restaurálása is egyre nagyobb gond. Nem beszélve a kényszerű létszámcsökkentésekről. Egyes ásatások folytatása, az épületmaradványok konzerválása, megvédése elsősorban
sikeres pályázatok függvénye, éppúgy mint az épületek felújítása, korszerűsítése.
Veszprém megyében
A KSH adatai szerint az ezredfordulón Veszprém
megyében 47 múzeum 134 kiállításának 644 ezer látogatója volt. Ezekben a számokban már akkor sem
szerepeltek a kisebb alapítványok által működtetett
helyi emlékházak, helytörténeti, illetve magángyűjtemények adatai, hiszen ezek többsége csak szezonálisan, vagy csak előzetes bejelentkezés alapján fogad látogatókat.
Az elmúlt időszakban a legjelentősebb változás
a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által működtetett múzeumi intézményhálózatban követke-
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zett be. A megyei közgyűlés 2007-ben fogadta el
a megyei önkormányzat 2007–2010-re szóló gazdasági programját, amelyben többek között döntöttek
arról, hogy a jövőben a múzeumi igazgatóság feladatkörébe kizárólag a megyei fenntartású székhelyi múzeumok tartoznak, gyűjtőterülete azonban továbbra
is Veszprém megye és Veszprém városa.
A helyi önkormányzatokkal történt megegyezés
alapján így Balatonfüredé lett a Jókai Emlékház, Badacsonytomajé az Egry Múzeum, valamint a Szegedy Róza Ház, Tihanyé a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Nagyvázsonyé a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Egry József (1883–1951) a modern magyar festészet egyik legeredetibb képviselője. Genthon István,
a XX. század közepének tudós művészettörténésze
írta róla: „akit egyszer Egry József piktúrája megfogott, azt nem ereszti el többé... Amit tud, azt ő
tudja egyedül a világon.” De Egry olyan nagyság,
aki sajnos nincs kellően sztárolva. Legutóbb 1971ben volt életmű-kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Aztán, 32 évvel később, 2003-ban az Ernst
Múzeum mutatta be a fővárosban a badacsonyi Egry múzeum anyagát. Nemrég a Kieselbach Galéria szentelt egy tárlatot a festő alkotásainak, amely
tíz múzeum és ötven magángyűjtő kollekciójából
válogatott. Noha számos hazai múzeum állandó
bemutatóján és a felújított badacsonyi Egry József
Emlékmúzeumban is ott vannak a festő egyedülállóan varázslatos alkotásai, ezek az országban szétszórva csak részleteiben mutatják fel az életművet. Két éve pedig a badacsonyi emlékház léte is
veszélybe került. A korábban a megyei múzeumi
szervezet finanszírozásában álló emlékmúzeumot
a megye közgyűlése átadta a badacsonytomaji önkormányzatnak. Ott szerencsére jó kezekbe került.
És a korábban veszteséges intézmény finanszírozását immár növekvő bevételekkel kiegészítve, fenn
tudják tartani. Mégpedig úgy, hogy az emlékház
első két szintjén ott a gazdag Egry-kiállítás, a legfelső szinten egy-egy vonzó név hoz látogatókat.
Tavaly Dali, az idén Toulouse-Lautrec sokszorosított grafikáit láthatta a közönség. Mindkét kollekciót a New-York-ban élő Csikos Nagy Zsuzsanna festő és galériatulajdonos saját gyűjteményéből
válogatta, majd a biztosítási és a szállítási költségeket is finanszírova ingyen bocsátotta a múzeum
rendelkezésére.
Az emlékházat az új tulajdonos önkormányzat továbbra is a veszprémi múzeum szakmai felügyeletével működteti. Mint immár 35 éve, most
is a festő munkásságát átfogó kiállítás tölti meg az
épület fő szárnyát. Az anyag zömét minden évben
a veszprémi és a keszthelyi múzeum kölcsönzi, ezt
a kollekciót az idén néhány magángyűjteményből
származó Egry-művel is kiegészítették.  kádár

TOMAJ KINCSE

Nem sikerült egyelőre megállapodni a nemesvámosi
önkormányzattal a balácai Római Villa, Romkert
és Kőtár működtetéséről.
A múzeumi igazgatóság saját kiállítóhelyei:
a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a Bakonyi Ház,
a pápai Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum, a Kővágóörs–Pálköve Bajcsy-Zsilinszky Endre
Emlékház.
Megyei közgyűlési döntés született a megyei múzeumi igazgatóság átköltözéséről előbb a Laczkó
Dezső Múzeumból a várba, majd innen a veszprémi volt szovjet laktanya területén felújított épületbe. Ahol korábban – Felsőörsről történő áttelepítés
érdekében – már kialakították a raktári, restaurátori részleget.
A „profiltisztításnak” egy-egy esetben pozitív hozadéka is van. Balatonfüred önkormányzata kiemelt
projektként másfél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Balaton-part ékköve:
a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden II. című pályázattal. A tervek szerint ebből
felújítják, belülről is átalakítják a Jókai Emlékházat,
tematikusan mutatják majd be az író munkásságát,
közéleti tevékenységét, hobbijait. Egy másik épület
felújításával a jelenleginél megfelelőbb elhelyezést
kaphat a Városi Helytörténeti Gyűjtemény is.
Nem ilyen szerencsés a veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum, a százéves épület teljes felújításához eddig nem sikerült pályázati támogatást szerezni. Ráadásul ez év tavaszán leégett a Bakonyi Ház náddal
borított teteje is, bár a városi önkormányzat anyagi
támogatásával befejeződött a helyreállítás, de így is
várhatóan csak jövőre fogadhat látogatókat.
Veszprémben egyébként az elmúlt időszakban két
jelentős, önkormányzati tulajdonban, a Művészetek Háza működtetésében lévő kiállítóhely létesült.
Az önkormányzat és Vass László műgyűjtő anyagi
támogatásával felújítottak egy várbeli műemléki épületet, ebben kapott helyet a Modern Képtár – Vass
László Gyűjtemény. Alkalmanként neves európai
képzőművészek alkotásait is láthatja itt a közönség.
Ugyancsak a várban, egy eredményes pályázatnak
köszönhetően megújult a Dubniczay-palota, ahol
a Svájcban élő, magyar származású műgyűjtő, László Károly gyűjteményének becses darabjait mutatják
be. Bizonyára megnöveli a kiállítóhely látogatottságát az a szándék, hogy a Pannon Várszínház a palota
egyik, mintegy nyolcvan nézőt befogadó termében
játékszíni előadásokat tervez. A vallási turizmushoz
is kapcsolható az érsekség által működtetett egyházművészeti múzeum, valamint az utóbbi években újjáélesztett hagyomány, hogy nyaranta csoportosan
látogatható az érseki palota. Sajátos helyzet, hogy
a nagy múltú Veszprémben több évtizedes próbálkozás ellenére nem valósult meg a vár és a város történetét bemutató helytörténeti kiállítás.
A megyében két, Közép-Európában egyedülálló
múzeum is található.

Várpalotán a Szindbád Kht. kezelésében lévő Thury-várban van a Vegyészeti Múzeum, amelyet több
évtizeddel ezelőtt a Nehézipari Minisztérium, több
nagy vegyipari vállalat és kutatóintézet hozott létre, alapítvány működtetett. Most az Országos Műszaki Múzeum filiáléjaként szerepel. A vár épületét
folyamatosan újítják fel, legutóbb a Széchenyi-terv
kétszázmilliós támogatásával a tetőszerkezetet erősítették meg. Az alapítvány folyamatosan csökkenő
anyagi lehetőségei elsősorban néhány kiemelt program finanszírozására elegendők. Az épület egyik
szintjét rendezvényekre, házasságkötési eseményekre alakították át.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Nincs könnyű helyzetben az országos gyűjtőkörű,
Veszprémben lévő Építőipari Múzeum sem, amelyhez egy szabadtéri bemutató, valamint a várban kialakított téglamúzeum tartozik. A működtető alapítvány csak a legszükségesebb kiadásokat fedezi,
felvetődött, hogy ezt is átveszi az Országos Műszaki
Múzeum.
Számos író, költő, képzőművész született vagy alkotott a megye településein, néhányuk munkásságát
gyűjtemények, emlékházak mutatják be.
Iszkázon a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány jóvoltából látogatható az emlékház. Bazsiban
a helyi önkormányzat a fenntartója a Simon István
emlékháznak. Nagy Gyula Egry-díjas festőművész
elsősorban szülővárosában, Várpalotán élt és alkotott, itt őrzik hagyatékát is, ugyanakkor szoros
kötődése volt a Balaton-parti Lovas településhez is.
Az utóbbiban jött létre a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány, a volt óvoda helyreállítása után itt alakították ki a Lovasi Nagy Gyula Galériát, ahol a művész
képei mellett időszakosan további kiállításokat is
rendeznek. Az épület és a hozzá tartozó terület alkalmas kamarahangversenyek, községi rendezvények,
baráti összejövetelek megtartására is.
Juhász Ferenc
Hajdú-Bihar megyében
A Hajdú-Bihar megyei múzeumi szervezet igazgatója, Lakner Lajos elmondta, hogy a megyei közgyűlés
fedezi a szervezethez tartozó múzeumok szakmai,
bérezési, pályázati önrész-, kiállítási, kiadványszerkesztési költségeit. Azok a városi önkormányzatok
pedig, amelyek múzeumokat működtetnek, az összes
rezsiköltséget állják: fizetik a közüzemi díjakat, a takarítást, a fűtést stb. Ez a megoldás jónak bizonyult,
Berettyóújfaluban és Balmazújvároson már megállapodtak, Hajdúszoboszlón most viszik közgyűlés elé
a megállapodás tervezetét. Másutt hasonló a helyzet, az önkormányzati testületek nyitottak a megállapodásra, tudják, hogy a megyei múzeumi szervezet szakmai támogatása nélkül nehéz lenne például
művészettörténeti vagy iparművészeti szakterületen
eredményeket felmutatni. A múzeumpedagógiai tevékenységet is a megyeiek szervezik a kisebb múzeumokban és a tájházakban.
A megye vezetése szerint attól függetlenül, hogy ki
a közvetlen gazdája a kulturális javaknak, a múzeum
és a benne foglalt értékek sora nemzeti kincs.
A megye legnagyobb múzeuma, a Déri Múzeum közvetlenül is élvezi ennek a szemléletmódnak
az előnyeit. Különösen az utóbbi négy–öt évben került gyakran az országos figyelem középpontjába.
Munkácsy-terme – amely jó ideig egyszerre láttatta
a nagy magyar festő Krisztus trilógiáját – a környező országok magyarjainak is valóságos zarándokhelyévé vált. (A jelenleg Kanadában lévő Krisztus
Pilátus előtt című Munkácsy-festmény sorsáról tárgyalások folynak. Az ottaniaknak nem annyira fonÖNkormányzat
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tos kép, azóta is abban a ládában pihen, amelyben
visszaszállították. Egyelőre nem tudtak megegyezni
az esetleges újra-visszaszállításban, pedig a megye
vállalná a fuvarozási és az egyre inkább szükséges
restaurálási költségeket is.)
Lakner Lajos, aki a Déri Múzeumnak is igazgatója, azt vallja, hogy minél szélesebbre kell tárni a kapukat a közönség, különösen az ifjú közönség előtt,
a múzeum nem lehet kizárólag a tudományos kutatás területe. A közönséget be is vonják az adott témába. Jó példa erre az év végéig nyitva tartó Jönnek
a Pál utcai fiúk című kiállítás, meg az előttük álló
Tatárjárás című vándortárlat, amelyen a látogatók
magukra ölthetik a harcosok vértjeit, kihúzhatják
íjukat. A megyei önkormányzat fel akarta újítani
az épületet, hogy ott az évtizedek óta raktáron lévő Déri-gyűjtemény látható legyen, de nem nyertek
a pályázaton. Ezért újra pályáznak. És pályáznak
a főépület biztonságtechnikai rendszerének felújítására is, amely 11 millió forintba kerül.
A megye minden múzeumára igaz, hogy a beszerzésekre általában nem jut pénz. Vagy a városok
áldoznak rá a saját kasszájukból, vagy pályázatokon
igyekeznek elnyerni az anyagiakat. Hajdú-Biharban
november 15-éig készítették el beszerzési koncepciójukat a múzeumok.
A múzeumok közötti csere is gyarapíthatja egyegy múzeum anyagát. Mostanában folyik annak
felmérése, milyen tárgyakból van duplum, azaz két
vagy több példány, amelyek cserére ajánlhatók.
Restauráló munka leginkább a Déri Múzeumban folyik. Itt textil-, kerámia-, fém- és faanyagok
és festmények restaurálására is van lehetőség. A papírműtárgyak restaurálására Nagyváraddal közösen
szerveznek egy közös fenntartású műhelyt, amely
mindkét fél múzeumainak papíranyagának állagmegóvását elvégezheti. Ennek elkészültéig sem maradnak védelem nélkül a régi könyvek, kéziratok.
Az irodalmi múzeum ilyen állományát nemrég vetették etilénoxidos sterilizálás alá.
A megyei múzeumi szervezet védernyője alá került
múzeumok állapota a legkülönbözőbb képet mutatta és mutatja. Álmosdon most volt nádfedélcsere
a Kölcsey-kúrián; Bakonszegen vizesedik a Bessenyei emlékház, az utólagos szigetelést kell valahogyan megoldani.
Berettyóújfaluban nemrég újították fel a múzeumot, raktározási problémák vannak, a pince pedig
az utóbbi időben szigetelés híján elvizesedett.
Balmazújvárosban a helyi múzeumi épülete felújításra szorul, bár korábban helyi vállalkozások
bevonásával javították az állagát.
Hajdúböszörményben az önkormányzat a helyi
múzeum felújításra pályázott a regionális operatív
programban, de nem nyert. Öröm az ürömben, hogy
várólistára kerültek, ami azt jelenti, hogy nem kell
újra pályázniuk, ha lesz pénz, ugyanazzal a pályázattal akár nyerhetnek is.

Hajdúszoboszlón a múzeum épülete jó állapotban van. Raktáraik falát égést gátló anyaggal kezelték, ezért azok tűzbiztossá váltak. Így megfelelő
biztonságot nyújtanak kiváló néprajzi gyűjteményüknek is.
Püspökladányban a Karacs Ferenc Múzeum épülete rossz állapotban van, építészeti korszerűsítése
sokáig már nem halasztható.
Nagykerekiben a Bocskai várkastély kincstári tulajdonban, de a helyi önkormányzat kezelésében van,
s most folynak az egyeztetések a felújításáról. Az önkormányzat azt szeretné megértetni az államkincstárral, hogy Bocskai István fejedelem emléke nem
helyi, hanem országos jelentőségű, azaz a múzeum
megérdemli a központi támogatást.
Gőz József
Békés megyében
A Békés megyei múzeumi szervezet átalakítása már
2000-ben megkezdődött (az országban elsőként),
méghozzá a múzeumok bezárásától tartó, állásukat
féltő, a helyi szakszervezet felhívására Békéscsabán
demonstrálni is késznek bizonyult dolgozók tiltakozása közepette. Orosháza, Szarvas, Békés, Sarkad,
Mezőberény és Szeghalom múzeuma a települési önkormányzatok fenntartásába került, csak a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a gyulai Erkel Ferenc Múzeum működését finanszírozza továbbra is
a megyei önkormányzat. A Corvin János Múzeumot
a fürdőváros önkormányzata tartja fenn.
– Tulajdonképpen egy egyenes vonal mentén cselekedtünk – magyarázta a 2001-ben hivatalba lépett
megyei múzeumigazgató, dr. Szatmári Imre régész.
– Az új irányvonal lényegét az adta, hogy a szakmai, tudományos tevékenység mellett a közönségkapcsolat erősítésére kell törekednünk. Elsősorban
ez motiválta a 2004-ben elkészített megyei önkormányzati, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2006ban nyertesnek kihirdetett európai uniós pályázati
anyagot (A XXI. Század Múzeuma – Új kiállítóterep
létrehozása és a bemutatás módszerének újszerű, interaktív eszközökkel történő terjesztése a Munkácsy
Mihály Múzeumban). Az elmúlt évben januártól–decemberig tartott a jelentős rekonstrukciós, felújítási
munka. Teljes mértékben megújult a Munkácsy Mihály Múzeum. A pincétől a padlásig korszerűsödött,
hét új állandó kiállítás létesült a két régebbi mellé.
Az EU-s pályázat összköltsége az önerővel együtt
314 millió forint volt, de sokat segített az Oktatási
és Kulturális Minisztérium (OKM) is. Összeszámoltam: 470 millió forintot költöttünk a beruházásra.
A Széchenyi utcai régi, neoklasszicista épületből át
kellett költöztetni az igazgatóságot, a titkárságot,
a gazdasági osztályt és a kutatói állományt a közeli
Gyulai úti épületbe, hogy a kiállításoknak legyen elegendő helyük. Tehát földrajzilag is különvált a Munkácsy Mihály Múzeum a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatóságától. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk található a világ legnagyobb Munkácsy-gyűj-

teménye, hiszen az itt asztalosinaskodott, világhírű
festőművész, Munkácsy Mihály alkotásaiból kilenc
festményt és hét rajzvázlatot, személyes tárgyaiból,
relikviáiból 444 darabot őriz a múzeum. A Békés
Megyei Hírlappal összefogva közadakozásból egy
svájci műgyűjtőtől megvásárolt Kis Jeanne című
festménye a legújabb szerzeményünk.
Az 1899-ben megalakult Békéscsabai Múzeumi
Egyesület kezdeményezésére 1914-ben felavatott
Munkácsy Mihály Múzeum két kategóriában is első díjat nyert a Múzeumok Majálisa idei, budapesti
rendezvényén. Az 1997-ben a Pulszky Társaság által
életre hívott Év Múzeuma 2007 pályázaton az országos jelentőségű intézmények között lett a legjobb, illetve a Magyar Turizmus Zrt. Vendégbarát
Múzeum pályázatán is maga mögé utasította a mezőnyt a látogatók internetes szavazása során. Tegyük
hozzá: fölényesen. Összesen két és fél millió forintot
fordíthat ily módon marketing és promóciós célok
megvalósítására.
– A nyolc évvel ezelőtt a megyei múzeumi szervezetről levált hat városi múzeum működtetésével nincsenek komolyabb gondok – jegyezte meg a megyei
múzeumigazgató. – Igazgató kollégáim valamen�nyien elégedettek. Egyrészt abban látom a stabilitás
okát, hogy a finanszírozás átalakult, önálló költségvetéssel rendelkeznek, maguk gazdálkodhatnak,
másrészt jobban képesek igazodni a település kulturális igényeihez. Integrálódtak. Arculatukat tekintve most már egyértelműen városi, önkormányzati
intézmények.
Ami a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságát illeti, az elmúlt években országosan is a legtöbb EU-s
és állami pénzügyi forráshoz jutott. Ahogyan dr.
Szatmári Imre írja a Hogy fest az új Munkácsy? címet viselő múzeumi prospektusban: „A vidéki múzeumok között egyedülálló, hogy nemcsak megszépült, hanem teljesen újjászületett a Munkácsy
Múzeum.” Igaz, összességében korántsem ennyire kedvező a kép. Békés az ország legszegényebb,
legkevésbé fejlett megyéi közé tartozik, ennélfogva
a leginkább szűkös anyagi lehetőségekkel minden
bizonnyal a mindössze két ingatlannal rendelkező,
ötven alkalmazottat foglalkoztató megyei múzeumi
igazgatóság bír.
Esetében is óhatatlanul elkerülhetetlen a piacosodás. Európai uniós előírás például, hogy a Munkácsy Mihály Múzeumnak 2012-ig évente hány ezerrel
több látogatót kell vonzania. Ha nem teljesíti az előírt
penzumot, fizetheti vissza a pénzt. Ebben az évben
még „csak” 30 ezer látogatót kell produkálnia, 2012ben azonban már 45 ezret! Egy olyan megyeszékhelyen, ahol lakosság lélekszáma a hetvenezret sem
éri el. Mecénásokra is nagy szükség van, csakhogy
az egy év alatt lefolytatott 270 szponzori tárgyalásból
csupán harminckettő végződött eredménnyel.
És ez az arány még jónak számít Békés megyében!
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Vaján
A vajai Vay Ádám Múzeumot a múzeumok megyei
igazgatósága és a megye önkormányzata tartja fenn.
Dr. Takács Tibor jegyzőtől megtudtuk, hogy négy éve
újították fel teljeskörűen. A tájházat pedig az idén
hozták rendbe a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA)
nyert támogatás segítségével. A múzeumnak a községi önkormányzat tulajdonába adása fel sem merült,
mert egyébként is kiemelt, országos viszonylatban is
jelentős kulturális intézményről van szó, s az átvételt
Vaja anyagi adottságai nem teszik lehetővé. Vaján
a műemléki védelem alatt álló református templom
is folyamatosan épül-szépül. A torony felújításának
munkálatai folyamatban vannak. Az elvégzendő feladatok finanszírozása érdekében még az idén pályázatot nyújt be a község önkormányzata. Két–három éven belül a református templommal összefüggő rekonstrukciós munkák befejeződnek. A sorsát
az önkormányzat annak ellenére a szívén viseli, hogy
a templom a református egyház tulajdona.
Mátészalkán
A város múzeuma megyei fenntartású. Nincs olyan
kezdeményezés, hogy a város önkormányzatának
átadnák. Takács Csaba jegyző tudomása szerint dr.
Cservenyák László igazgató irányításával nagyon
jól működik.
Tarpán
Az önkormányzati fenntartású szalmatetős műemléki jellegű parasztházról Vassné Szűcs Róza jegyző
elmondta, hogy a teteje minden évben karbantartásra szorul, mert a szalma az időjárás viszontagságait hosszabb távon nem képes elviselni. Hasonló
a helyzete egy tájház jellegű épületnek. Ezek felújítására pályázati forrást sem sikerült találni. Az önkormányzat anyagi lehetőségei szerint igyekszik őket
renoválni, de az a problémákra nemigen hozhat tartós megoldást. Egy parasztháznál az a legrosszabb,
ha nem lakják. Hasznosítani kellene őket, akár falusi turisztika céljára, vagy a nyitott porták keretében.
Ez utóbbi révén is mutatkozott iránta érdeklődés.
Akkor, hagyományos ételek készültek ott, s a mes�sze földön híres, eredeti, tiszai ártéri, rendkívül ízletes, úgynevezett nem tudom szilvából főzött pálinkát kóstolhattak az ideérkezők vendégek. A program
tartós finanszírozására azonban nem volt elég pénz.
A jegyző szerint a szóban forgó parasztházak, -porták nagyobb értékűek az új épületeknél, köztük az árvíz után létrehozottaknál. Ám ha a régi parasztházak szalmatetejét két–három éven belül nem újítják
fel, akkor azok összedőlhetnek, mert a szalmatörekes agyagsárból vert, vagy a vályogból készült falak
nem bírják a nedvességet. Elég sok ilyen épület van
erre felé, amelyek a hagyományőrzés okán is nagyobb
gondoskodást érdemelnének.
A szárazmalom a kincstár, tehát a vagyonkezelő
tulajdona. Vagy három–négy éve hozták rendbe, de
ÖNkormányzat
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van még rajta javítanivaló. A Bajcsy-Zsilinszky-síremlékmű a világörökség része, amelynek a rendbetételére szintén sort kellene keríteni, mert a jelenlegi
állapota messze elmarad kulturális rangjától, értékétől, presztízsétől. 
Cselényi György
Nógrád megyében
A balassagyarmati Palóc Múzeum munkatársa, Tóth
Zsuzsanna elmondása szerint az intézmény látogatottsága 2006-ról 2007-re hozzávetőlegesen 30 százalékkal esett vissza, 2007-ről 2008-ra pedig stagnál.
A visszaesés fő okaként a múzeum egyik legizgalmasabb részének, a Palóc Háznak felújítását, tehát
a működésből való kimaradását jelöli meg. A Palóc
Ház idén ősszel kerül vissza a múzeum életének vérkeringésébe. A csaknem két évig tartó felújítás a rendelkezésre álló anyagi források szűkössége miatt húzódott el: az intézmény perspektivikus lépéseit szinte
kizárólag pályázati pénzből tudja finanszírozni, ami
jóval lassabb folyamat a saját tőke mozgatásánál. Múzeumok és egyéb kulturális intézmények fejlesztésére, felújítására az NKA és az OKM közös pályázatai
nyújtanak lehetőséget és esetleges fedezetet.
A Nógrád megyei múzeumügy központosított,
a települési múzeumok pályázataikat a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatóságán keresztül nyújtják
be, így nyerési esélyeik jelentősen csökkennek. A látogatók 50 százaléka általános és középiskolás diák,
akik szervezett keretek között a rendes diákkedvezménynél is nagyobb mértéket szeretnének kialkudni, azon felül, hogy a Palóc Múzeum egyébként
is tart ingyenes napokat, valamint 6 éves kor alatt,
továbbá nyugdíjasoknak és bármilyen fogyatékossággal élőknek az intézmény látogatása ingyenes.
A magas látogatottság, így alacsony jövedelmezőséghez vezet. Ritka az olyan látogatócsoport, amely
felismerve az intézmény munkájának jelentőségét
megfizetné a látogatás teljes díját. (Pedig jó lenne,
ha legalább saját kultúránk megismerésére nem sajnálnánk a pénzt.)
Molnár Ildikó, a balassagyarmati Palóc Múzeum
igazgatónője megörül a fejlesztéssel kapcsolatos kérdésnek: az NFÜ a napokban írt ki egy komplex múzeumpedagógiai fejlesztésre vonatkozó pályázatot,
amelyben részt kívánnak venni. Jelenleg mérsékelt
eszköz- és anyaghasználatra van lehetőségük; az
egykori nógrádi palóc életet teljeskörűen bemutató
múzeumban, a 16 éve Magyarországon újdonságként kiállított viaszbabák állapota, az épület falai
már látható öregedési jeleket mutatnak, ezért megérett az intézmény egy alapos felújításra. A pályázat
kétkomponensű: ’A’ része az oktatást, ’B’ része az
eszköztár fejlesztését tartalmazza, plafonösszege 50
millió forint. Konzorciumban a Nógrádi Történeti
Múzeummal és a Pásztói Múzeummal tervezik a pályázást, hiszen mindhárom intézmény állandó tárlatai jelentős felújításra szorulnak. A Palóc Múzeum

– ebből a pályázatból – a Bölcsőtől a sírig – paraszti
ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében címet viselő állandó kiállításának bővítését tervezi. Az interaktivitáshoz, a tanulás még izgalmasabbá tételéhez
a tanterem kialakításán túl jelentős informatikai
eszközberuházásra is szükség van. Saját szerkesztésű foglalkoztató füzetek kiadásán dolgoznak a kiállításaikhoz, amelyek még élvezetesebbé és emlékezetesebbé teszik a tárlatok látogatását. A múzeumok
ismertségnövelő lehetőségei igen szerények hazai és
megyei szinten is, annak magas költségei, valamint
a kulturális marketing lassú fejlődése miatt. A Palóc
Múzeum lehetőségei jobbára az ingyenes hirdetési
fórumokra korlátozódnak, élnek a világháló adta
lehetőségekkel, s egy nem régi megkeresés eredményeként egy újonnan születő Észak-Magyarországot
bemutató útikönyvben egy teljes oldalon szerepelnek
majd. Jövőre pedig, a csesztvei Madách Imre Emlékmúzeummal és a horpácsi Mikszáth Kálmán Emlékházzal karöltve buszjáratokat terveznek a három település közt, a mára már országossá vált Múzeumok
Éjszakája című rendezvénysorozat alkalmából.
Holp Judit
Celldömölkön
A kisváros lábánál működő Sághegyi Múzeum vezetőjétől, Huszár Imrénétől megtudtuk, hogy a bányamúzeum a helyi önkormányzathoz és a Fertő–Hanság Nemzeti Park kőszegi részéhez tartozik. A szezonálisan működő múzeum egyelőre fenntartható.
Épületének állaga igen jó, hiszen az egykori Ság-hegyi kőbányából való terméskőből épült. A múzeumot pályázati pénzből szándékoznak továbbfejleszteni. Az idei szezonban megközelítően ezer látogatója volt, az általuk vásárolt belépőjegyek ára még
a fenntartási költségeket se fedezi.
Szalafôn
A szalafői Őrségi Népi Műemlékegyüttest (a pityerszeri falumúzeumot) a vasi múzeumok igazgatóságától vette át működtetésre az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósága, ahol elmondták, hogy ezt az egyetlen
múzeumot működtetik a megyében. Az állagmegőrzés is a feladataik közé tartozik. A pityerszeri műemlékegyüttes időszakosan, március 1-jétől október
végéig látogatható, s az igazgatóság más múzeumot
nem kíván átvenni.
Vas megyében
Vasban a múzeumok nagy része a megyei közgyűlés
által fenntartott, szombathelyi székhelyű Vas Megyei
Múzeumok Igazgatóságához tartozik.
Az igazgatóság működteti a megye legnagyobb
ilyen jellegű intézményét, az idén 100 éves szombathelyi Savaria Múzeumot, de hozzá tartozik a Cáki
Pincesor és a szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeum
is. Mint dr. Nagy Zoltán megyei igazgatótól megtudtuk, a vasi múzeumi átszervezés még nagyon képlé-

keny állapotban van, s igazán ennek anyagi fedezete
sem átlátható. Ami biztosnak látszik, hogy a múzeumi igazgatóság megtarthatja, s tovább működtetheti
a múzeumait. Az idén tavasszal a megyei közgyűlés
által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
pedig példaértékűen és széleskörűen vázolja fel az
elképzeléseket. A fenntartó megyei önkormányzat
egyébként 200 millió forintért egy raktárbázist vásárolt az igazgatóság számára múzeumi célokra,
köztük a régészeti leleltek tárolására.
Azt is megtudtuk, hogy az őriszentpéteri néprajzi
múzeum lényegében közös működtetésű az önkormányzattal, az utóbbié a vitrin, az abba való múzeumi tárgyakat az igazgatóság adja. Amiként az önkormányzati fenntartású magyarszombatfai és a nemzeti parki működtetésű szalafői múzeumba is.
Magyarszombatfán
Laczó László polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a Fazekasházat – amely egykor a helyi kerámiagyár tulajdona volt – az önkormányzat működteti. A múzeum fenntartásához némi állami támogatást is kapnak, a működtetési költségek azonban az önkormányzatot terhelik. Azt lehet mondani,
hogy nem ráfizetéses a fenntartás, májusban például
sok diákcsoport érkezik, s a nyár közepétől októberig is elég jó a látogatottság. Ha továbbra is kapnak
állami támogatást és pályázati pénzhez is jutnak, akkor fontosnak tartják a Fazekasház további fenntartását. A pályázati pénzt elsősorban állagmegőrzésre
és fejlesztésre használják fel. A szervezeti átalakítás
ezt a múzeumot nem érinti.
Lendvai Emil
Somogy megyében
Századik születésnapjára készül a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága. Már az idei esztendő jelentős része is a pályázatírás és a tervezés jegyében
telt. A tíz vidéki múzeumi kiállítóhellyel büszkélkedő intézmény vezetése azt szeretné, ha a centenárium gazdag rendezvénysora maradandó élményt
nyújtana azoknak, akik kíváncsiak a somogyi múlt
jelentős értékeire, a természeti környezet megannyi
látványosságára.
– Ahogy áttekintettem a múzeum évszázados históriáját, bebizonyosodott, hogy az intézmény egész
történelme folyamán raktározási gondokkal küszködött – mondta dr. Ábrahám Levente igazgatóhelyettes. – Legalább egy 4–4,5 ezer négyzerméteres térre
lenne szükségünk a modern raktározáshoz. Jelenleg
a batéi Gaál-kastélyban és egy utcai raktárunkban
vannak elhelyezve a látogatók elé nem kerülő néprajzi, régészeti anyagaink, ám a helyüket már régen
kinőtték. A legutóbbi elképzelés szerint a megyei
önkormányzat egyik kaposvári gyermekvédelmi
intézményének területén épülne egy múzeumi raktár, ami talán már jövőre elkészülhet 100–120 millió forintból.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

23

ÖNkormányzat

A múzeumi kiállítóhelyek között olyanok találhatók, mint a közelmúltban megszépült somogytúri
Kunffy–kúria és műterem; a balatonszárszói hajdani Horváth-Kert panzió, ahol József Attila utolsó
hónapjait töltötte, s amely ma emlékmúzeumként
működik; a zalai Zichy–kúria, különlegesen szép
kiállítási anyagával; a tabi Nagy Ferenc emlékház,
amely a néhai népművész-fafaragónak állít emléket;
a balatonszemesi Latinovits Emlékmúzeum. A leglátogatottabb a kaposvári, Róma-hegyi Rippl-Rónai
villa, ahol a festőművész élt, s amely rekonstrukciójára a várossal közösen nyújtott be pályázatot a megye.
A 183 millió forintból létesülne egy fogadóépület,
megújulna a gazdasági udvar, az évszázados park,
és parkoló is épülne. A hírek szerint a pályázat már
túljutott az első fordulón…
Somogy egyik büszkesége az ugyancsak sokakat
vonzó, idén harmincéves és Európa Nostra-díjjal
elismert Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény,
amely rangos konferenciával ünnepelte az évfordulót. Kapitány Orsolya néprajzkutató volt a rendezvény főszervezője, és a találkozón az ország tájházas
szakemberei vettek részt. Ekkorra a hétmillió forintos pályázati pénzből már sikerült újrazsúpoltatni
a szépséges rinyakovácsi talpasházat, a jelenlegi fogadóépületben vizesblokk-átalakítás történt, és hamarosan a régi fejfákkal benépesített domboldalt is
megtekinthették az érdeklődők.
Dr. Költő Lászlótól, a megyei múzeum igazgatójától tudom: tovább álmodnak Szennán is. Szeretnének
egy fogadó épületet felhúzni; amelyben népiskolai
miliő fogadná a betérőket, a jelenlegi paplakból pedig egy XIX. századi parókiát rendeznének be.
A megyei múzeum által működtetett balatonszárszói József Attila Emlékmúzeum is megérett a felújításra; uniós pályázattól remélnek pénzt. Felfrissülne
a különleges atmoszférájú kiállítás, s a tetőtérben
interaktív tárlat nyílna.
Több mint egy évtizede új ruhát kapott a megyei
múzeum nyugati szárnya, amely nemcsak a somogyi megyeszékhely, hanem a régió legszebb klasszicista épülete. Az északi és a keleti szárny azonban
még hátravan. „Csupán” másfélmilliárd forintra
lenne szükség.
A múzeumi szakalkalmazottak legtöbb idejét és energiáját a centenáriumi készülődés köti le.
A januári megyenap alkalmából nyíló, Somogyország múzeumi kincseiből rendezett kiállítás anyagát nemcsak a megyei múzeum tulajdonában lévő
kollekcióból válogatják, hanem a somogyi városok
múzeumai is kölcsönöznének e jeles ünnepre. Szerkesztés alatt van a nagy múltú kiadvány, a Múzeumi Közlemények, de egy jubileumi kötetet is szeretnének megjelentetni. A november 12-én megnyílt kiállítás is – amely nagyméretű, kültéren is
elhelyezhető poszterekből áll – a 100. születésnapra
készült, és vándoroltatható lesz megyeszerte, sőt,
a magyarlakta testvérmegyékben is sokaknak leÖNkormányzat
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hetne örömet szerezni a negyven tablóval, hiszen
a régészet, a képzőművészet, a néprajz, az újkortörténet, a természettudomány és a közművelődés
is megjelenik rajtuk.
A múzeum vezetőit arról is kérdeztem, mely értékeket emelnék ki a gyűjteményi anyagból. Azt
mondták: mindegyiknek örülnek, de kiváltképpen
büszkék arra, hogy Somogynak volt egy Rippl-Rónaija, egy Vaszaryja, egy Galimbertije, s ide kötődik
Bernáth Aurél, Kunffy és Zichy is. Az autópálya építése előtti feltárás során előkerült, bronzból készült
hun áldozati üst, vagy a népvándorlás kori leletanyag
ugyancsak unikális, mint ahogy az Együd-hagyaték, s a múzeumalapító Gönczi Ferenc gyűjteménye.
Az újkortörténet relikviái között Losonczi Pál államfői kitüntetéseit tartják kuriózumnak, de gazdag
az iskola-, mozi és színháztörténeti gyűjteményük
is. A természettudományban kiemelkedő a Natúra
2000-es területeknek – köztük a Duna–Dráva Nemzeti Park drávai területének –, a Boronka melléki
tájvédelmi körzet növény- és állatvilágának gyűjteménye, valamint a Föld különböző tájairól származó,
úgynevezett típuspéldányok sora. Ezek azon élőlények első példányai, ami alapján a fajt leírták.
Mivel a megyei közgyűlés 2007-ben megszüntette
a megyei művelődési központot, az egykori intézmény négy dolgozója átkerült a megyei múzeum
épületébe, s velük együtt egy új szemlélet is beköltözött a százéves falak közé. A vezetők érzékelik is ezt
a hatást, hiszen a közművelődés területén dolgozók
más lelkülettel képviselik, népszerűsítik munkájukat. Ezért lehet még nyitottabb, iskolabarátabb és valóban vendégváró a múzeum. Jóllehet, a módszertani
segítségnyújtás, az amatőr mozgalom támogatása is
folyamatos.
Mint megtudtam, a vidéki múzeumi kiállítóhelyek
száma vélhetően gyarapszik a jövő évtől. A tervek
szerint a somogyfajszi őskohó-múzeum, valamint
a 2009 első félévében kialakítandó hetesi Vikár Béla
Emlékház fenntartása is a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozik majd.
Tavaly hatvanezren keresték fel Somogy múzeumi kiállítóhelyeit, ebben az évben pedig augusztus
végéig negyvenezernél többen.
Lőrincz Sándor
Mezôtúron
A település egyik legpatinásabb műemlék jellegű
épületében, az 1821-ben klasszicizáló stílusban építtetett Bolváry-kúriában kapott helyet 2004-től a Túri
Fazekas Múzeum. Pusztai Zsolt igazgató lapunknak
elmondta, hogy az udvar felől dór utánzatú oszlopsorral szegélyezett egykori lakóház felújítása 40 millió forintba került. A mezőtúri kerámiakészítés múltját és jelenét bemutató állandó kiállítás a legméltóbb
helyre költözhetett ekkor, több mint két évtizedes
szűkösség után. Az 1983-as múzeumalapítást követő
két évtizedben a gyűjteménynek a volt izraelita isko-

la adott otthont. A mintegy 4200 leltározott tárgyból
4–500 látható az állandó kiállítás részeként, a többi
az ingatlanon lévő másik épület emeletén kialakított raktárban nyert szakszerű elhelyezést. Kellemes
gond, hogy a gyűjtemény csak az utóbbi két esztendőben 1500 tárggyal bővült, ezért egy újabb raktár
kialakításán kell gondolkozni. Egy másik gond a létszámhiányból adódik. Egyedüli szakdolgozóként sok
munka hárul az intézmény vezetőjére, ennek ellenére
nem marad a múzeumba látogató egyetlen csoport
sem szakvezetés nélkül. Ez a két kisegítő múzeumi dolgozó felkészültségének is köszönhető. A Túri
Fazekas Múzeumban terveket fontolgatnak a XIX.
században máig hatóan kiemelkedő gyakorlati fazekasság bemutatására. A városban lévő fazekasházban – az úgynevezett Badár-házban – szeretnének egy működő műhelyt felépíteni, ahol nem csak
a régi mesterség bemutatására, de a kerámiakészítés
fortélyainak oktatására is lehetőség nyílna. A fejlesztés egy komplex projekt része, ami a Túri Fazekas
Múzeumnál egy parkoló építését és a világítás teljes
korszerűsítését is magába foglalná. A 2009–2010-re
tervezett beruházás – amelyre a pályázatot a Szolnok
megyei és a mezőtúri önkormányzat közösen nyújtotta be – mintegy 14 millió forintba kerülne. A fejlesztésektől azt is várják, hogy a jelenleginél jóval
több külföldi vendég érkezzen a látnivalókban gazdag és a fazekasságáról híres alföldi kisvárosba.
Túrkevén
A túrkevei Finta Múzeum helyzetét összességében,
pillanatnyilag kielégítőnek látja Kapás János Zsolt,
aki májustól tölti be az igazgatói posztot az 1951-ben
alapított közgyűjtemény élén, amely jelentős területi
múzeummá fejlődött az elmúlt évtizedek alatt. Maga az intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatóságának fennhatósága alá tartozik, három állandó kiállítással, és évente 5–6 időszaki kiállítással várja a látogatókat. Tavaly fejeződött be egy nagyberuházás, beépítették a tetőteret,
ahol 15–20 férőhelyes közösségi foglalkoztatót, irodát és raktárhelyiségeket alakítottak ki. A beruházás lehetőséget adott a múzeum tisztasági festésére
továbbá az udvaron egy kerti pavilon megépítésére
is, így a múzeumi foglalkozások mellett egyéb, reprezentatív eseményeket is meg lehet szervezni. A további nagyobb fejlesztések egyelőre folyamatban lévő pályázatok függvényei.
Tiszaföldváron
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1956-ban jött létre, az ország első földrajzi múzeumaként. Béres Mária igazgató
elmondta, hogy a közgyűjtemény magjául a tiszaföldvári
gimnázium földrajzszertárának anyaga szolgált. Az időközben erősen felduzzadt földrajzi gyűjteményt 1963-ban
hivatalosan is múzeumi intézménnyé – tájmúzeummá
– nyilvánították. Ezzel megszületett Magyarország első,
a földrajztudományt nevében is megjelenítő múzeuma.

Az intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumi szervezet integráns
része, fenntartója a megyei
önkormányzat. A múzeumban folyó tudományos tevékenységet a kezdeti években
megnehezítette, hogy sokáig
nem találtak olyan épületet
a településen, amelyben berendezkedhetett volna a kis
létszámú munkacsoport.
A múzeum végül 2006-ban
került végleges helyére, Tiszaföldvár Tabáni városrészébe.
A múzeum épületének felújítása, illetve átépítése
két éve és tavaly két ütemben valósult meg. Előbb
a tetőszerkezet cseréjét végezték el, és akadálymentesítették az épületet; a földszinten kialakítottak három kiállító termet, egy közlekedőt és mellékhelyiségeket, ennek együttes területe 210 négyzetméter.
A tavaly átadott tetőtérben könyvtár, közlekedő, irattár, irodák, raktár és több szociális helyiség kapott
helyet. A múzeumban még nincs állandó kiállítás
– most építik, e célra az ALFA-program keretében
20 millió forintot nyertek –, de időszaki kiállítást
és múzeumpedagógiai foglalkozásokat már szerveztek. Megalakult a Tiszazugi Múzeumbarátok Egyesülete, tagjai között múzeumi önkéntesek vannak,
akik a múzeumpedagógiai foglalkozások segítői is.
A felújított múzeumépület adottságai nemcsak
infrastrukturális szempontból rendkívül kedvezőek, de a közvetlen környezet is „csábít” az állandó kiállítás „szabadban” való folytatására, ugyanis
a múzeumhoz tartozó telek a Tisza egyik medermaradványára fut le, ahonnan jól tanulmányozható a település elhelyezkedése. A mindenkori letelepedők az árvízmentes szigeten alakították ki
a település ősi magját. Ezen a területen tanösvény,
illetve szabadtéri kiállítóhely létrehozását tervezik,
ahol a vízrajzi változások, a talajvisz Tonyok mellett
a tiszazugiaknak a tájjal való együttélése is bemutatható lesz. Ide kerülne a múzeum kőzettani anyaga is,
amely elsősorban az Északi-középhegység fontosabb
geológiai gyűjtőhelyeiről származik. A szabadtéri
foglalkoztató pályázati támogatásból épülne meg
a tervek szerint.
– A megyei fenntartás előnyére válik az intézménynek, de természetesen a befogadó település,
Tiszaföldvár önkormányzatával, oktatási és kulturális intézményeivel is élénk, eredményes kapcsolatot ápolunk – mondta Béres Mária. – A település iskoláival, könyvtárával és a művelődési házzal olyan
együttműködési megállapodást írt alá a múzeum,
amely az EU-pályázatokon való közös megmérettetés kezdetét jelenti.
Simon Cs. József
A Települési Önkormányzatok
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Másfél évszázada Vásárhelyi Pál a kor tudományos színvonalán a tökéletest alkotta
meg, mégis egy sor megoldandó probléma az
öröksége. Az árvízszintek állandó emelkedésének ellensúlyozására az árvízvédelmi töltéseket erősíteni, magasságukat időszakonként emelni kellett.
A rendkívüli anyagi és emberi erőfeszítések árán javítgatott
több mint egy évszázados rendszer már nem felel meg jövő
évszázadok követelményeinek. Az úgynevezett vésztározók
kialakításának lehetősége, amely Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezésű program megvalósításának lényege,
nemzetbiztonsági ügy is, mert csaknem másfél millió ember
létbiztonságát teremtheti meg.

ÁRTÁR
A nemrég befejezett, uniós támogatással létesített Cigándi árapasztó tározó Magyarország egyik legnagyobb árvízvédelmi létesítménye, csaknem 25 négyzetkilométeren 94 millió köbméter víz befogadására képes, ami a vízbeeresztés szelvényében negyedméterrel csökkenti a tiszai árhullámok szintjét. A térségben élő 45
ezer árvízi lakos biztonságát javító
beruházás 16 milliárd 500 millió
forintba került. Néhány évvel később épült meg a tervezettnél, ám
mondhatni, hogy a környező települések lakóinak örömére.
Pácin igaza volt a címe az éppen
három esztendeje, 2005 novemberi lapszámunkban közölt írásnak,
amelyben valóságos csodának minősítettük, hogy a parlament környezetvédelmi bizottságának valamennyi tagja a Vásárhelyi-tervvel összefüggő infrastrukturális
beruházások ügyében egyöntetűen szavazott. A bizottsági ülésre meghívott bodrogközi polgármesterek egyike Barati Attila, Pácin polgármestere, a Tiszavölgyi
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leendő tározókhoz tartozó települések önkormányzatainak megbízottja volt, s a meghívottak igaza
mellett demonstrált jelenlétével
a TÖOSZ főtitkára is, de ezzel
együtt csodaszámba ment, hogy
a terv ütemezett végrehajtását az
ülés résztvevői pártfüggetlenül
tartották szükségesnek. Talán ennek a döntésnek, talán Barati Attila éhségsztrájkjának is volt szerepe abban, hogy utóbb lényegében az ÖNkormányzatban közölt
megoldásajánlat bekövetkezett.
„A maradványmilliárdokat – írtuk
volt – fordítsuk csatornaépítésre,
s a víztározók létesítését ütemezzük későbbre. Ez nem nagy kockázat, ha százévenként valóban csak
egyszer-kétszer lesz igazán szükség rájuk. Ha nincsenek készen a
tározók a ritka nagy árvíz idején,
az katasztrófa, s kétségkívül enyhe
vigasz, hogy csatornázottak a településeink. Ha nincsenek készen a
tározók és nem jön az ár (ez a valószínűbb), örülhetünk, hogy hasznosabban költöttük el a pénzünket,
mert csatornázottak a települése-

ink. Ha minden tározónk elkészül,
de nem csatornázottak a településeink, az a rosszabb. Mert ha nem
jön a nagy árvíz, a csatornázatlan falvak lakói drágállják majd
a beruházást, ha pedig jön a nagy
árvíz, az irdatlan vízmennyiséget
befogadó tározók tövében élők nem
fogják tolerálni, hogy feltör a belvíz
és elönti őket a szar.”
Nem sokkal később az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntött a 2006. évi decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC)
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése szakmai program támogatására
benyújtott pályázatokról, s ennek
alapján Cigánd, Pácin és Tiszakarád települések 3 milliárd 550 millió 184 ezer forint szennyvízközmű-beruházási támogatásban részesültek. Ez az összeg lehetővé
tette, hogy lakossági teherviselés
nélkül, százszázalékos állami támogatással épüljön ki a rendszer,
míg a ricsei és nagyrozvágyi lakosoknak 5 éven keresztül portánként havi 1500 forint közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük ugyanezért, amit önkormányzataik egy tíz százaléknyi önrész
vállalását feltételező pályázaton
nyertek meg.
Mindezt a pácini polgármester
idén tavasszal a már elkészült árapasztó tározó bicikliutas töltésén mondta el nekem. Hozzá tette, hogy a zsilip idén ősszel várható átadásáig, a második Nemzeti
Fejlesztési Terv részeként, a Tiszatérség integrált területfejlesztési,
vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja keretében további 700 millió forint jut Pácin
község teljes belterületének csapadékvíz-elvezetésére is. Meg hogy
emellett ebben az évben újabb,
1 milliárd 500 millió forintos beruházási költséggel, a kanyarokat
átvágó vonalvezetéssel és a tiszakarádi főcsatornán átívelő közúti
híd megépítésével elkészül végre
a Pácint és Cigándot összekötő,
nyolc méternél szélesebb útszakasz.
A tározóhoz kacsolódóan valóban jelentős infrastrukturális

fejlesztések történtek a térségben.
Cigándon, Ricsén, Tiszakarádon,
Nagyrozvágyon és Pácinon összesen mintegy 5 milliárd 700 millió
forint értékben szennyvízberuházás, belterületi vízrendezés, útépítés és szelektív hulladékgyűjtési
beruházás valósult meg. A fejlesztésekhez a kormány 4 milliárd 800 millió forintos támogatást
nyújtott az önkormányzatoknak.
A csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornák, s a nyolc méternél
szélesebb útszakasz megépítésére
vonatkozó ígéretét még nem teljesítette, ám az ígéret megmaradt.
A tározót Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta
át. Elmondta, hogy a Velencei-tó
méretű tározó az első abból a hatból, ami a tervek szerint a Tiszamentén 2013-ig megépül. Az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben
110 milliárd forint áll rendelkezésre a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésére. Ez az összeg a többszöröse
annak, mint amit az elmúlt években az állam a költségvetésből erre
a célra áldozhatott.
Az árapasztó tározó a Bodrogközben, Nagyrozvágy, Cigánd
és Pácin települések közigazgatási területén csaknem 25 négyzetkilométer, átlagos vízmélysége
3,8 méter. A mintegy 24 km hosszú
töltés teljes hosszán kerékpárutat
alakítottak ki, elkészült 46 vízkormányzási műtárgy, és a Cigándtól
Ricse felé vezető közúton egy 100
méter hosszúságú hidat is meg
kellett építeni. Kialakítottak 500
hektár vizes élőhelyet, és 10 kilométer hosszan a kisvízfolyásokat
is rehabilitáltak.
A tározó „kapuja” a Cigánd határában megépült be- és leeresztő

műtárgy. A hatalmas, kétszintes
vasbeton szerkezet alsó szintjén
a tájgazdálkodáshoz szükséges víz
beeresztésére szolgáló nyílások
vannak. Felettük az árvízi többletvíz beeresztésére alkalmas, lényegesen nagyobb zsilipek helyezkednek el, amelyek másodpercenként 430 köbméter vizet képesek
átereszteni. A létesítmény méreteiből fakadóan is tekintélyt parancsoló: a műtárgy pillérei 9,3 méter
magasak, a szerkezet 43 méter széles. A zsilip megépítéshez 20 ezer
köbméter vasbetonra volt szükség,
amiből 25–30 tízemeletes házat is
fel lehet építeni.
A beruházás összköltségéből
8 milliárd 200 millió forint hazai
költségvetési, 8 milliárd 300 millió pedig uniós forrás volt.
A tározó – amelynek területén
és annak környezetében 3500 hektár tájgazdálkodási mintaterületet
alakítottak ki – nem csupán az árvízi biztonságot növeli, hanem lehetővé teszi a természetes ártérre
jellemző vízviszonyok visszaállí-

tását, és ezzel megteremti az ártéri
gazdálkodás kereteit. Mindez tájhasználat-váltást eredményezhet,
a mostani szántók mellé erdők,
gyümölcsösök, legelők és kaszálók kerülhetnek, és halászatra is
lehetőség nyílik. A tájhasználatváltást segítik a környezetbarát
gazdálkodási módok támogatására nagy hangsúlyt helyező Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) jövő évtől induló konstrukciói.
A Cigándi és a Tiszaroffi tározók átadását követően 2013-ig további négy árvízszint-csökkentő
tározó épülhet meg uniós támogatással: a Nagykunsági, a Hanyi–Tiszasülyi, a Szamos–Kraszna közi és a Beregi. A hat tározóval és 2013-ig elkészülő hullámtéri beavatkozásokkal a Tisza teljes
hazai hosszán átlagosan 50–60
centiméteres árvízszint-csökkentést lehet majd elérni, amivel jelentősen növekszik a Tisza mentén élő mintegy másfél millió ember árvízi biztonsága.
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A környékbeli települések első embereinek részvételével rendkívül
tartalmas árvízvédelmi konferenciát szervezett a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége rendezvényeként a szentendrei
önkormányzat. A város polgármesteri hivatalának dísztermében
dr. Dietz Ferenc polgármester, a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke köszöntötte a résztvevőket,
majd dr. Gémesi Györgynek, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökének
megnyitó szavai után Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter tartott
előadást a kormányzat árvízvédelemi és környezetvédelemi elképzeléseiről.

Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettese
a katasztrófavédelem árvízi szerepéről, Szalay Ferenc szolnoki
polgármester a maga városának
árvízvédelmi tapasztalatairól beszélt. A megyei jogú város első
embere egyebek között megemlítette, hogy a legutóbbi árvíz idején milyen módon sikerülhetett
az árvízszint alatti park nagy értékű épületeit a víztől megmenteni.
Kabay Sándor, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatója viszont azt
fejtette ki, hogy a beépítettség növelése mekkora veszélyekkel terhes, főként a Dunán, amelynek
partja néhol – például a Rómaiparti szakaszán – egész városrés�szé vált. Márpedig az ártéri beépítések a medret szűkítik, s a Duna
nem a Tisza, a Duna mentén nyílt
ártér nemigen van, s nem is lehet
árvízi tározókat építeni. Az egész
konferencia fő mondandóját ő fogalmazta meg a legegyszerűbben:
bármilyen drága is az árvízi puszÖNkormányzat
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títás megelőzését szolgáló fejlesztések finanszírozása, még mindig
olcsóbb, mint amennyibe az árvíz
elleni védekezés, meg az árvíz által elpusztított értékek újbóli megteremtése kerül. A víz – mondta
– az jön. Nem tudjuk mikor, nem
tudjuk, hogy mennyi, de az esetleges pusztítását megelőzni magunknak tartozunk.
Dr. Lukovich Tamás, a Pro Régió Ügynökség ügyvezető igazgatója a Közép-magyarországi
Operatív Programok akciótervében szerepeltetett pályázati lehetőségekről beszélt, és sajnálkozott
amiatt, hogy kellő számú pályázat

híján nem sikerült az erre szánt
pénzt teljes egészében elkölteni.
Spányik Gábor, a MAHART Passnave ügyvezetője ezzel szemben
amiatt sajnálkozott, amiért a hajózás az árvízvédelmi pénzekre
nem pályázhatott.
A sok érdekes előadás közül Füri András, a Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságának igazgatója
éppenséggel nem az árvíz elleni
védekezésről, hanem a maga szűkebb területe, a folyó menti élőhely-értékeinek igen tágan értelmezett megóvása szükségességéről fejtette ki a véleményét.
A konferencia résztvevői számára a Transinvest-Budapest Kft.
munkatársai a cégük által kínált
mobil árvízvédelmi gát összeszerelését a polgármesteri hivatal
előtt a gyakorlatban is bemutatták.
A mintegy húsz folyóméternyi,
két méter magas, kis helyigényű,
könnyű ám garantáltan árvízálló
szerkezet összeszerelése – a gyártó osztrák cég mosolygó tulajdonosának részvételével – legfeljebb
húsz percig tartott.
A. G.

mindennapok

Pulitzer Emléknapot tartottak és ezúttal már másodszor adták át a Pulitzer Szülővárosa Díjat Makón, amelyet a zsűri döntése szerint az ifjúsági kategóriában Hrabovszki Rita, az ELTE, felnőtt kategóriában Nagy Zsófia, a Nyíregyházi Főiskola hallgatója érdemelt ki. A Pulitzer Emlékbizottság különdíjjal jutalmazta Matey Istvánt, aki az idén
végzett Nyíregyházi Főiskolán. A makói születésű Pulitzer József 1863ban, 16 évesen hajófűtőként vándorolt ki Amerikába, ahol részt vett a
polgárháborúban, újságíróként 1869-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, és hamarosan St. Louis legnagyobb lapkiadója lett. New
Yorkban megvásárolta a csőd szélén álló The World című újságot, amelyet rövid idő alatt a legnépszerűbb és legjövedelmezőbb napilappá tett.
Joseph Pulitzer volt az amerikai kongresszus első magyar származású
tagja. Ő alapította az újságíróknak adható legnagyobb nemzetközi szakmai kitüntetést. Makón posztumusz díszpolgárrá választották, emlékét
a születésének 150. évfordulóján avatott szobron kívül már a Pulitzer
Szülővárosa Díj is őrzi.

HÍRSZÓRÓ
n Több részletben tették rend-

be a temetőt Kismányokon. Simon
László polgármester tájékoztatása
szerint 600 ezer volt az önrész, de
végeztek térkövezést is, önerőből,
mintegy 1,2 millió forint értékben. A felújítási folyamatot még
2007-ben indították. Ma már vannak parkolók, sétautak és a ravatalozó is elkészült.

n Babanap lett a kerület napja

Újbudán: összesen harminc november 11-én született óvodáskorú gyerek ültethetett szülei társaságában saját fát egy babaligetnek
nevezett felújított parkban.
n Akadálytalanítja polgármesteri hivatalát a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztatási Társulás támogatásával Cikó ünkormányzata.

AZ EU NÉLKÜL

Alapos rekonstrukcióra szorulna a répcelaki általános iskola, ám a felújításához csak saját forrásra
számíthatnak a fenntartók .Az intézmény felújításáról már nyolc évvel ezelőtt született önkormányzati határozat, 2004-ben elkészült a kiviteli terv,
a fenntartók csak arra vártak, hogy valamilyen pályázati forrást találjanak. Lenne is most támogatás
az effajta beruházásra, Répcelak azonban elesik ettől a segítségtől. Mégpedig az egyik iskolafenntartó önkormányzat miatt: Nick önkormányzatának
ugyanis köztartozása van, emiatt nem lehetett benyújtani az európai uniós forrásra a már elkészült
pályázatot. Így aztán nincs más lehetőségük a rekonstrukcióra, mint az önkormányzati buksza megnyitása. A városi önkormányzat képviselő-testülete
a legutóbbi ülésén arról határozott, hogy a jövő évi
költségvetésében tízmillió forintot tervez az iskola
világításának korszerűsítésére. Az energiafaló világítási hálózat elavult, sem a mai szabványnak, sem

n Kilenc kilométer kerékpárút
épül Makón, amelyre a város önkormányzata uniós pályázaton
300 millió forintot nyert. A munkálatok 18 utcát érintenek, ezért
utcafórumon vitatták meg a város
vezetői az ottlakókkal az esetleges
problémákat. A kivitelezés fakivágásokkal kezdődött, majd az útszakasz alatti elöregedett 110 csőbéklyót cserélték ki. A munkálatok
jól haladnak: van olyan utca, ahol
már használják a kerékpárutat.
n Korszerűsítik a fűtést a vajszlói művelődési házban. A beruházás 1,9 millió forintba kerül,
a pénzt az önkormányzat pályázati úton teremtette elő.
n Megújult az óvoda és az iskola a Nógrád megyei Szákszenden,
s ebből az alkalomból lakossági
fórumot tartottak. Ezen László
Kálmán polgármester elmondta,
hogy az óvodai beruházás költségét teljes egészében az önkormányzat finanszírozta, a tízmillió
forintnál többe kerülő iskolafelújításhoz pedig 4,7 millió forintot
nyertek pályázaton.
n Foglalkoztatási információs
pontot alakítottak ki a dunaszekcsői teleházban, ahol többek között a foglalkoztatást érintő jogszabályokról, a honi és külföldi
munkavállalás feltételeiről, valamint a képzési programokról tájékozódhatnak az érdeklődők.

a jelenlegi terhelésnek nem felel meg a vezetékrendszer. Emellett sok minden más is cserére szorulna.
Elodázhatatlan a fűtés korszerűsítése: szükség lenne a rendszer központjának, a kazánháznak a felújítására, új radiátorok és csővezetékek beépítésére.
A hatvanas években készült épület több szárnyában
a mostani ajtók, ablakok helyett – energiatakarékosság céljából – újakat kellene szerelni, a húsz éve
épített konyha teljes renoválásra szorul, át kellene
alakítani a balesetveszélyes lépcsőházat, hiányzik
egy közösségi tér, kevés a szertár, igény lenne kisebb foglalkoztató-helyiségekre, az öltözők felújítására, s a főépület tetőszerkezete is elavult. Mindezek szükségességét a pályázati tervdokumentáció
igazolja. Az iskola vezetői remélik, hogy nemcsak
a székhelytelepülés önkormányzata, hanem a többi
fenntartó is átérzi a korszerűsítés felelősségét, s támogatja a felújítást.
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tesszőlősön a szlovákok kisebbségi önkormányzata mintegy negyven pilisszentkereszti vendégművész és a helyi hagyományőrzők
részvételével. Zöldfelület-növelésre, településszépítésre 250 ezer forintot nyert a bodai Környezetéért Közalapítvány. A pénzből civil
szervezetek és nyugdíjasok bevonásával 1250 fagyalbokrot és törpetuját ültettek el a falu központjának szoborparkjában.
n Helyreállítják az Iregszemcse
és Értény–Barnahát közötti mintegy nyolcszáz méteres viharkárokat szenvedett útszakaszt, mert
ez az egyetlen út, amin el lehet jutni az idősek otthonába, s a környező földekre. Az eredetileg igényelt
6,9 millió forint helyett kapott
mintegy 5,5 millió forint támogatáshoz a hiányzó 1,4 millió forintot a környező földeken gazdálkodó szervezetek fizetik, a megvalósításhoz az önkormányzatnak így
csak a tervezett 2,3 millió forintot
kell hozzátennie.
n Óriásbábokkal elevenítették
meg a népmeséből ismert Kolontos Palkó történetét Böhönyén.
Fellépett még a helyi iskolások
és óvodások mellett Pomázi Zoltán a Bojtorján együttesből, a kaposvári Kodály iskola fúvószenekara, a Roxínház, és a Groovehouse. A tavaly indított Négy évszak című rendezvénysorozatban
az évszakhoz kötődő programszervezést más-más közösség végzi; az őszi fesztivált ezúttal a helyi
általános és alapfokú művészeti
iskola, óvoda rendezte.

Tavaly már fontolgatták a celldömölki városvezetők, hogy gazdaságosabbá kellene tenni az intézményi konyhák működését. Az idén második nekifutásra, nagy vita után 9:8 arányban meg is szavazta a képviselő-testület, hogy januártól öt konyhán főznek a közétkeztetést
igénylőknek, három intézményben pedig melegítőkonyhát tartanak
fenn. Az átszervezéstől körülbelül 20 millió forintos megtakarítást vár
az önkormányzat. A megtakarítás forrása elsősorban a létszámcsökkentés, de kalkulálták az alacsony kihasználtságból adódó veszteségek eltűnését, a beszerzés koncentrálásából keletkező megtakarítást,
a kevesebb energiafelhasználást is. Az összevonásban érintett konyhákon jelenleg harmincan dolgoznak, huszonnégyüknek megmarad
a munkája, a munkahelye. Hatan kerültek abba a korba, amikor nyugdíjazással, a prémiumévek lehetőségének igénybevételével távozhatnak. A polgármesteri hivatal rendkívül részletes, alapos elemzésekkel,
adatokkal segítette a döntés meghozatalában a képviselőket. Az ország
gazdasági helyzete, az önkormányzat jelenlegi és várhatóan gyengülő
pénzügyi helyzete csak megerősítette: szükséges a takarékosság. A tavalyi adatok szerint a Városi Óvoda konyháját 12,5 millióval, a Városi
Általános Iskola konyháját 2,9 millióval, az alsósági iskola konyháját
8,8 millióval, a Népjóléti Szolgálat konyháját 2,4 millióval támogatta az önkormányzat. Az átszervezésből adódó többletköltségeket is
tartalmazta az előterjesztés. Nagyobb, a szállítást jól tűrő edényeket
kell beszerezni. Ez kétmillió forintos egyszeri kiadást jelent. Az ételszállítást az óvodákba a Népjóléti Szolgálat vállalta (járműve, gépkocsivezetője van). Az üzemanyagköltség a csökkenő benzinárak mellett 300 ezer forintra tehető az előterjesztés szerint, bár a Népjóléti
Szolgálat 600 ezer forintot igényelne. Részt vesz az ételszállításban
egy vállalkozó, aki jelenleg naponta viszi az ételt a szakközépiskolába, és többre van kapacitása. Az óvodások, a középiskolások ebédjét a főzőkonyhákról a melegítőkonyhákra szállítják. A celldömölki
és az intaházi kórház főzőkonyhájának összevonásáról is határozott
a testület. Intaházán melegítőkonyhaként használják majd a jelenlegi
főzőkonyhát. A celldömölki kórház konyhájának kapacitását 300-ról
400 adagosra kell növelni a két intézmény igényei miatt (kórházi betegek száma 95, intaházi ellátottak száma 88, kórházi alkalmazott 162,
intaházi alkalmazott 38). Ételszállításra alkalmas, új autó lízingelését,
ételszállító edények beszerzését is kívánja az összevonás a kórháztól.
A celldömölki testület konyhai átszervezéssel kapcsolatos határozatait az intézményfenntartó társulások (óvodai, iskolai, illetve kórházi)
tanácsa elé kell terjeszteni. Csak a társulási tanács többségi szavazata
teszi végrehajthatóvá a népszerűtlen celldömölki döntéseket.

KONYHAVÁLSÁG

n Szlovák estet rendezett Vér-

Márton-napi kórusfesztivál
A hagyományoknak megfelelően Márton-nap környékén idén is összegyűltek Hosszúperesztegen a környező települések kórusai, együttesei, hogy tapasztalatot cseréljenek, s bemutatkozzanak a közönségnek.
A Bobai Daloskör, a Magyarszecsődi Református Gyülekezet Kórusa,
a gyöngyösfalui Szent Márton Kórus, a Rumi Kórusegyesület, valamint
a házigazda Hosszúperesztegi Női Kar egyaránt színes és tartalmas repertoárral állt színpadra. Dénes Károly, a település polgármestere üdvözlő beszédében kiemelte: nagy öröm számukra, hogy településük
immár harmadik alkalommal adhat otthont a Márton-napi dalostalálkozónak. A 2006-ban útjára indított kezdeményezés beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, bizonyította létjogosultságát, hiszen a rendezvényt
évről évre magas színvonal és baráti hangulat jellemzi.
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A HÓELTAKARÍTÁS ESZKÖZEI
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
tolólapok • sószórók • konténerek

AGROMAT KFT.
Tel.: 06309466620

Fax: 88311640

E-mail: agromat.ugyvezeto@invitel.hu

TYM TRAKTOROK
23 – 100 LE
TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNYBAN
MITSUBISHI / CATERPILLAR MOTORRAL

3 ÉV GARANCIÁVAL

MAGAS SZÍNVONAL,
MÉRSÉKELT ÁRAKON!

SZÉLES MUNKAGÉPKÍNÁLAT
Szár- és nyesedékzúzó, fűkasza-rézsükasza, tolólap, sószóró, pótkocsi,
árokásó, homlokrakodó, seprőgép, gödörfúró, aprítékkészítő
FORGALMAZÓK:
AGRAMIR Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
Tel.: 28/420-121; 30/634-3676
2660 Balassagyarmat, Szügyi út 59.
Tel.: 35/300-495; 30/632-0690

AGIO Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi út 154.
Tel.: 74/410-129; 30/226-2555
30/226-2777

AGROWOLF Kft.
5000 Szolnok, Rékasi út 90.
Tel.: 56/420-564; 20/964-4414
8230 Balatonfüred, Siske u. 6.
Tel.: 20/333-3444

BEDENEK és TÁRSA Bt.
7522 Kaposújlak, 610-es főút
Tel.: 82/713-274; 30/336-9804

GYŐRI AGROKER ZRt.
9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12.
Tel.: 96/417-246; 30/298-6230

HANKIKER Kft.
6900 Makó, Aradi u.135.
Tel.: 62/211-718; 30/278-6788
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