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Hozzám az utca embere is bejöhet.
Bár sokszor fél megszólalni is, 
mert a kintiek megtudhatják, 
hogy ellenük tőlem kért segítséget.
A kintiek maffiajellegű csoportok, 
amelyek uralmuk alatt tartanak
egész lakótelepeket.
De a rendőrség segítségével 
megfékezhetők. 
Például egy fogyatékossággal
élő kerületi lakos kijelölt
parkolóhelyét rendre elfoglalta
egy ilyen alak a dzsipjével.
Rendőrökkel kihívattam,
hogy beszéljek vele. 
A lakók az ablakokból néztek, 
várták a fejleményeket. 
És megtapsoltak, amikor 
az illető a kocsijával kitolatott.
Nem, a lapok nem írtak erről, 
mint ahogy arról sem, hogy 
a mi újpalotai, decemberben 
átadott, önkormányzati telken 
felépített templomunk kiről 
kapta a nevét. 
Mindezt Hajdu László, a főváros 
XV. kerületének polgármestere, 
országgyűlési képviselő
egy ülésnap reggelén mondta el. 
Lapozzanak a hatodik oldalra! 

A második világháború után létesült egyetlen új zsinagóga Közép-Kelet-Európában (Dányi László felvétele)
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Cikkünk – Horváth Dávid fotóival – a 12–15. oldalon.

Írásunk a 4–5. oldalon olvasható.
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Törvényünk szerint a holukauszt 
emléknapja a magyarországi zsidók 
gettósítása kezdetének évforduló-
ja. Idén, a holokauszt emlékévében 
összeállításban tárjuk az olvasó elé 
az ezzel kapcsolatos eseményeket.
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Immár negyedik üteménél tart a Postapartner Program, ami egyúttal 
azt is jelenti, hogy az ország valamennyi megyéjében lehet már pá-
lyázni a postai szolgáltatások ellátására. Ennek ellenére még mindig 
az a jellemző az érdeklődők körében, hogy nem, vagy nem pontosan 
ismerik a programhoz kapcsolódó, különböző támogatási lehetősége-
ket. Sokan dolgoznak azért, hogy ez mielőbb megváltozzon. Közülük 
ketten mondták el tapasztalataikat a Postapartner Programról. 

Egy, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által és az Álla-
mi Foglalkoztatási Szolgálat közreműködésével indított központi 
munkaerő-piaci program keretében nagyvonalú támogatási rend-
szer csatlakozott a Magyar Posta terveihez, mégis ezek közül szinte 
csak a bérköltség-támogatásról hallottak az érdeklődők – kezdte 
Burcsik István, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ főosztályvezetője. Számomra ez volt az egyik legfontosabb 
tanulsága a kereskedelmi és iparkamara februárban rendezett in-
formációs napjainak. 

A főosztályvezető véleménye szerint ezeken az eseményeken 
a posta, a munkaügyi központ, a kamara, a KISOSZ és a Magyar 
Fejlesztési Bank szakembereit is meglepte, hogy a hozzájuk érke-
zett kérdések kilencven százaléka nem a különböző támogatási, 
hitelezési programokhoz kapcsolódott. Sokkal inkább olyan té-
mák után érdeklődtek, amire viszont a Magyar Posta küldötte nem 
válaszolhatott, hiszen arra a közbeszerzési törvény nem minden 
esetben ad lehetőséget. 

Az Észak-magyarországi Régió különösen nehéz helyzetben volt 
már korábban is – folytatja Burcsik István. Decemberben mintegy 
100 ezer álláskeresőt tartottunk nyilván, igaz, télen kevesebben 
kapnak munkát a mezőgazdaságban, építőiparban és más sze-
zonálisan működő ágazatokban. Ilyen körülmények között még 
inkább ki kell aknázni az olyan lehetőségeket, mint amilyeneket 
a Postapartner Program is kínál.

Burcsik István szerint ezért volt jó ötlet a postától, hogy olyan 
kisfilmeket vetített a résztvevőknek, amiben már működő posta-
partnerek mesélték el tapasztalataikat. Ekkor gondolkodtak el töb-
ben azon, hányféle lehetőség is áll előttük. A főosztályvezető azt 
is felvetette, hogy a postai szolgáltatást általában nem önállóan 
érdemes működtetni. A posta például beköltözhet egy kis vegyes-
boltba, de ennek fordítottjaként a postai szolgáltatás is bővíthető 
bizonyos kereskedelmi tevékenységekkel. Ott, ahol kis zsákfalvak 
fekszenek egymáshoz közel légvonalban, akár egy egész kis üzlet-
hálózat épülhetne erre, hiszen az aprófalvak többségében lassan 
már üzlet sincs. 

A munkaügyi szakember szerint a térségben számos jó példát lát-
ni, ahol a közhasznú foglalkoztatás egy speciális formája, az érték-
teremtés eredményesen működik. A sok közül csak néhány jó pél-
dát kiemelve, Cigándon, Hidvégardón vagy Serényfalván – ahogy 
ő fogalmazott – nem vízgereblyézésre hívták az embereket, hanem 
valóban hasznos feladatok megoldására. Ezek a települések meg-
szépültek, takarosak, élhetők! Ezekben a falvakban agilis a polgár-
mester, a jegyző, a helyi vezetés, ötleteikkel gazdagodik a település. 
A postai szolgáltatás felvállalása is egy ilyen jó ötlet lenne. Az em-
berek pedig éreznék, hogy törődik velük a község vezetése.

Burcsik István tehát változatlanul buzdítja a polgármestereket. 
Ahogy fogalmazott: nem kell megijedni a közbeszerzési eljárástól 
sem, hiszen ugyan úgy kell teljesíteni a kiírást, mint minden más 
pályázatnál. A legfontosabb, hogy az érdeklődők ismerjenek meg 
pontosan minden részletet, minden feltételt. Gyűjtsék össze az in-
formációkat a posta vagy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hon-
lapjáról, kérjék a munkaügyi kirendeltségeken dolgozó kollégák se-
gítségét, és biztosan nem bánják meg, hogy egy olyan megbízható 
társaság partnerei lesznek, mint a Magyar Posta. A munkaügyi 
szakember hozzátette: sok álláskereső is könnyen válhat önfog-
lalkoztatóvá, de nagyon bátortalanok. Őket talán éppen a polgár-
mesterek lelkesíthetnék, hiszen könnyebben jut megélhetéshez az, 
aki maga is saját lábra szeretne állni. 

A Közép-dunántúli Régióban számos multinacionális cég vetette 
meg a lábát, ám a gazdasági világválság már ott is érezteti hatását. 
Arrafelé az álláskeresők zöme egykori gyártósori munkásból áll. 
Számukra az átképzés jelentheti a megélhetés felé vezető kiutat. 
Az egy élethosszon át való tanulás koncepciója pedig már nem 
egy európai álom, hanem egy létező gazdasági igény munkaadói 
és -vállalói oldalról egyaránt – foglalta össze a térség munkaügyi 
helyzetét Kottyán Zsuzsanna munkaerő-piaci programkoordiná-
tor. Nem véletlen – tette hozzá –, hogy ilyen körülmények között 
Komárom-Esztergom megyében az első ütemben nem volt sikeres 
pályázó a Postapartner Programra. 

Azt kellett látnunk, hogy minden tájékoztatás ellenére nagyfo-
kú tudatlanság, tanácstalanság jellemezte az érdeklődőket. Most, 
a második körben már más a helyzet. Azt is mondhatnám, hogy 
bátrabbak a jelentkezők. Mernek kérdezni, érdeklődni! Azt hi-
szem, a változó gazdasági körülmények is errefelé terelik őket, 
hiszen a vállalkozói több lábon állás biztosabb megélhetést jelent. 
Az információs napokon már pontosan kérdeztek rá a bérköltség-
támogatásra, a hitellehetőségekre. Felhívtuk a figyelmüket arra, 
hogy ezek igénylését időben el kell kezdeni. 

A pályázók megértették, hogy ez most egy teljesen új helyzet ne-
kik is, nekünk is. Főként a harmincas éveik végén és a negyvenes 
éveikben járók voltak fogékonyabbak a lehetőségre. Az érdeklő-
dők zöme postás, de szép számmal található köztük vállalkozó is. 
Rendszerint valamilyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak, pl. 
egy kis boltot vezetnek, és azzal társítanák a postai szolgáltatást. 
Az a gond leginkább, hogy nem szárnyal eléggé a fantáziájuk, pe-
dig számos lehetőség állna előttük. 

Ez vonatkozik az önkormányzatokra is. Előttük ugyanúgy nyitva 
áll a lehetőség! A postai szolgáltatás átvállalásával ők is egy bizto-
san fizető, megbízható üzlettársra találhatnak a postában. A tapasz-
talat is azt mutatja, hogy a helyi érdekképviseletben sokkal jobban 
megbíznak az emberek, mint mondjuk egy olyan nagyvállalkozó-
ban, akinek 200–300 kilométerre található a telephelye. 

Végül azt mondhatom – foglalta össze tapasztalatait Kottyán 
Zsuzsanna –, hogy merni kell merészebben gondolkodni, minden 
információt össze kell gyűjteni, és meg kell ragadni a lehetősége-
ket, mert csak így lehet előrelépni!

László Márta
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Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke az önkormányzati 
miniszter előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15-e alkal-
mából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári 
tagozatát adományozta a helyi közösség, valamint a határon tú-
li magyarok érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül Kocsi 
János nagykátai polgármesternek; a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Molnár József Bé-
la nyugalmazott böhönyei polgármesternek; Pataki István Gábor 
nyugalmazott békési polgármesternek; a Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Karácsonyi 
Zoltán XIII. kerületi önkormányzati képviselőnek; Krucsó An-

tal furtai polgármesternek. Dr. Gyenesei István, a Magyar Köz-
társaság önkormányzati minisztere a közigazgatás érdekében 
huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 
a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta Kop-
csó László Zoltán hejőpapi polgármesternek; Vértes Árpád hévízi 
polgármesternek, a Magyar Fürdővárosok Országos Szövetsége 
elnökének; a Magyar Köztársaság címerével ékesített aranygyű-
rű emléktárgyat adományozott Vezér Mihály százhalombattai 
polgármesternek; március 15-e, a magyar sajtó napja alkalmából 
zsolnay vázát adományozott Aczél Gábornak, az ÖNkormányzat 
című folyóirat alapító főszerkesztőjének.

TÖOSZOSOK ELISMERÉSEI

MINDENNAPOK
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A sajtó nyilvánosságát mellőző 
rendezvényen – amelyet sajtótá-
jékoztató követett – a jelenlévő ön-
kormányzati vezetők a mai Ma-
gyarországot tükröző valamennyi 
politikai irányzatot képviselték. 
A zárt ülésnek köszönhetően senki 
sem „kifelé” beszélt, így nyilván-
valóvá vált, hogy az önkormány-
zati vezetők javaslatai – politikai 
hovatartozásuktól függetlenül – 
összeegyeztethetők. Abban egyet-
értettek, hogy az önkormányza-
ti rendszer ésszerű átalakítására 
– a működőképesség erősítése és 
fenntartása érdekében – szükség 
van, s valamennyien szorgalmaz-
ták az érdekvédelmi szervezetek 
közötti együttműködést, az érdek-
képviseleti munka hatékonyságá-
nak növelését. A hozzászólók túl-
nyomó többsége hangsúlyozta az 
egységes fellépés és a szövetségek 
belátható időn belüli egyesülésé-
nek fontosságát. A hat szövetségi 
vezető bevezető, vitaindító gon-
dolatait követve a résztvevők kö-

mazó tervezett bevételek mikép-
pen teljesülnek. A kormányzat ál-
tal tervezett három százalékos áfa 
emelés az önkormányzati műkö-
dést és fejlesztést egyaránt súlyo-
san veszélyezteti. Az átalakítást 
a társadalomirányítás valameny-
nyi szintjén szükséges megtenni, 
és különösen fontos az országos 
szintű példamutatás, mind a kor-
mányzat, mind a parlament tekin-
tetében. Az önkormányzati szféra 
bűnbakként történő beállítása ve-
szélyezteti a közszféra presztízsét, 
amelynek megerősítése nem csu-
pán önkormányzati érdek. 

Kormányzatkritika
A véleménynyilvánítók többsé-
ge az önkormányzati rendszeren 
belüli problémákra koncentrált 
és kevésbé kritizálta a kormány-
zat tevékenységét. Mindemellett 
többen is hangsúlyozták, hogy 
a jogalkotás minősége tovább 
romlott, s hogy gyakran éssze-
rűtlen és értelmetlen a szabályo-
zás. Az önkormányzati működés 
átalakításának kulcsa a hozzászó-
lók szerint továbbra is a feladat- 
és hatásköri rendszer teljes kö-
rű áttekintése, az állam és az ön-
kormányzatok közötti, valamint 
az önkormányzati rendszeren be-
lüli munkamegosztás józan tisz-
tázása. A résztvevők, önkormány-
zati típustól és szövetségtől füg-
getlenül kiemelték, hogy veszély-
ben vannak a kistelepülések, mind 
a működés, mind a fejlesztéspoli-
tika hazai gyakorlata szempont-
jából. Az önkormányzati szoli-
daritásból adódóan a kistelepü-
lési önkormányzatok nem hagy-
hatók magukra problémáikkal, 
kormányzati segítségre és önkor-
mányzati közösségi támogatásra 
szorulnak.

Összehangolhat a bizalom
Fontos kiemelni: valamennyi 
résztvevő egyetértett abban, hogy 
mindegyik önkormányzati szint 
fogadja el a másikat. A szövetsé-
gek közötti bizalmat erősítheti, 
amennyiben sikerül javítani a kö-
zös szakmai egyeztetést. Az erők 
szétforgácsolása helyett a szakmai 

zül tizenhatan fejtették ki állás-
pontjukat, járultak hozzá a közös 
gondolkodáshoz. 

Tiszteletben tartva az ülés zárt 
jellegét, a továbbiakban név nél-
kül és nem az egyes hozzászólá-
sok logikáját követve törekszem 
összefoglalni azokat a megállapí-
tásokat, amelyek talán segíthetik 
a további eredményes együttmű-
ködést.

Válság és reform
A hozzászólók hangsúlyozták, 
hogy a gazdasági válságnak nem 
oka, a válságból történő kilábalás-
nak jelentős megtakarítást ered-
ményező terepe pedig nem lehet 
az önkormányzati szféra. Az ön-
kormányzati rendszerben érde-
mi tartalék már nincsen, az ön-
kormányzatok többsége a min-
dennapi túlélésért küzd. A válság 
nélkül is nehéz helyzetben lévő 
önkormányzatok működőképes-
sége veszélyben van, mivel kérdé-
ses, hogy az iparűzési adóból szár-

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
(MÖSZ) kezdeményezése alapján 2009. febru-
ár 25-én a Pest megyei Megyeházán első ízben 
tartottak együttes elnökségi ülést az országos 
önkormányzati szövetségek. A hét szervezet 

vezető testületéből négy elnök – dr. Gémesi György (MÖSZ), 
Molnár Gyula, a Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége (TÖOSZ), dr. Sütő László, a Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) és dr. Wekler 
Ferenc, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos 
Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) – két alelnök  – dr. Szűcs 
Lajos, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖ-
OSZ) és Török Margit, a Magyar Faluszövetség (MF) – veze-
tésével képviseltette magát a közös rendezvényen. A Megyei 
Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) technikai okokra hivatkoz-
va mentette ki magát, így sajnálatos módon a magyarországi 
nagyvárosokat tömörítő szervezetet senki se képviselte.

MEgALAKuLT 
AZ ÖNKORMÁNyZATI 

SZÖVETSÉgEK 
KONZuLTATíV TANÁCSA
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háttér egyeztetett erősítésére, ösz-
szehangolására van szükség. Te-
kintettel arra, hogy a működési 
problémák oka és lehetséges meg-
oldási módozatok többnyire tisz-
tázódtak, ezért a kormányzattal 
és a nagypolitikával történő to-
vábbi egyeztetés helyett ma már 
a megegyezésre kell törekedni. 

Többen hangsúlyozták, hogy 
nem megfelelő hatékonyságú 
az önkormányzati szféra befo-
lyása a nyilvánosságra. Javítani 
kell az önkormányzatok és önkor-
mányzati problémák közérdekű 
megjelenítésén.

Kiemelésre érdemes egy kistele-
pülési polgármester rövid hozzá-
szólása, amelynek lényege az volt, 
hogy ne a mindenkori hatalommal 
szembe szerveződjünk, hanem 
a saját érdekünkben! Úgy gondo-
lom, ez a megközelítés kell, hogy 
az elkövetkezendő időszak közös 
munkálkodását meghatározza. 
Amennyiben az önkormányzati 
szférának sikerül az önkormány-
zati rendszer egészét tekintve 
megállapodni, csak abban az eset-
ben van esély a szükséges módosí-
tások parlamenti elfogadtatására. 
Nem mindegy, hogy az elkerülhe-
tetlen átalakítás az önkormányza-
tok érdekében és akaratából, vagy 
ellenükre, gazdasági kényszerből 
történik meg. 

Folytatása következik
Végezetül a hat szövetség képvi-
seletében jelenlévő vezetők elfo-
gadták és közzétették a Mit kíván-
nak az önkormányzatok 2009 feb-
ruárjában? című, 12 pontból ál-
ló közös nyilatkozatot. Egyszers-
mind az Önkormányzati Szövet-
ségek Konzultatív Tanácsát meg-
alakítottnak tekintették, amelyet 
a helyzet alakulásától függően – 
a szövetségek egyetértésével – ese-
tenként hívnak össze. Az országos 
önkormányzati szövetségek 2009 
tavaszán az egymás közötti szoro-
sabb együttműködéssel kívánják 
erősíteni befolyásukat, valamint 
megalapozni az egységesülési fo-
lyamatot.

Dr. Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára

 
Az OrszágOs ÖnkOrmányzAti  
Érdek-kÉpviseleti szervezetek  

kÖzÖs nyilAtkOzAtA
– 2009. február 25., pest megyei vármegyeháza – 

Mit kívánnak  
az önkormányzatok  
2009 februárjában?

 1.  minden települési önkormányzat tarthassa meg testületi önállóságát.
 2.  Újra kell értékelni az állami és önkormányzati feladatellátást, a feladat-

hatáskör és finanszírozás egységében.
 3.  növelni kell az ésszerű és hatékony munkamegosztáson alapuló valódi 

társulások fenntartásának támogatását azzal, hogy a finanszírozás 
mértéke ne az együttműködés formája, hanem annak tényleges tartalma 
alapján kerüljön meghatározásra.

 4.  A kistérségekben foglalkoztatott állami alkalmazottak – a bérek állami 
finanszírozása mellett – felett a társulások gyakorolják a munkáltatói 
jogokat. 

 5.  Az önkormányzatok gazdasági alapjainak megerősítése szükséges, 
az adórendszer átfogó átalakítása mellett. (A központi adóval szemben 
a helyi adó részarányának növelése.) egyszeri adósságrendező program 
kidolgozása, a normatív támogatás értékállóságának megteremtésével.

 6.  A jelenlegi túlbürokratizált, hosszadalmas elbírálási határidejű rendszer 
helyett kiszámítható és tervezhető finanszírozási és pályázati rendszer 
kialakítása, a jelenleg futó pályázatok módosítási lehetőségének 
biztosítása a gazdasági válságra tekintettel.

 7.  A polgármesteri jogállás megerősítése.
 8.  Az országgyűlési képviselői létszámmal egyidejűleg az önkormányzati 

képviselő-testületek létszámának differenciált csökkentése.
 9.  Az önkormányzati választási ciklus és az országgyűlési választási 

ciklusfelező időben történő megtartása.
 10.  Érdemi, folyamatos és szervezett párbeszéd kialakítása az önkormányzati 

szféra és a kormányzat között; a kormány önkormányzatok egyeztető 
fórumának átalakítása.

 11.  Az állami és az önkormányzati szféra között a választási ciklus időszakára 
szóló átfogó megállapodás megkötése.

 12.  Az önkormányzati szövetségek szoros együttműködésben elkötelezettek 
a leghatékonyabb önkormányzati érdekképviselet megteremtésében. 

Budapest, 2009. február 25.

dr. sütő lászló dr. szűcs lajos dr. Wekler Ferenc
kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége

megyei Önkormányzatok 
Országos szövetsége

községek, kistelepülések 
és kistérségek Országos 

Önkormányzati szövetsége

török margit molnár gyula dr. gémesi györgy
magyar Faluszövetség települési Önkormányzatok 

Országos szövetsége
magyar Önkormányzatok 

szövetsége



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

Hajdu László, a főváros XV. kerületének pol-
gármestere a hivatali irodájában parlamenti 
ülésnap reggelén fogadott. Mivel országgyű-
lési képviselőként oda készült, arra kértem, 
hogy az általa már ismert kérdéseimre csak 

utóbb, írásban válaszoljon, mert így beszélgetésre több időnk 
marad. És hagytam, hogy ő válasszon témát.

ti hatását a végeken is. Mindezek 
ismeretében zártuk a 2008. évet 
pozitív áthozattal, amely az idei 
tervezési munkát jelentősen segí-
tette. Önkormányzatunk 2009. évi 
költségvetése 16 milliárd 300 mil-
lió forint. Ez indulási szám, négy-
szer tervezzük módosítani. Így tet-
tünk az előző évben is, mégpedig 
a többletbevételek miatt, s most 
is ezekben reménykedünk. Hogy 
adósság nélkül tudtuk végigvinni 
az előző tizenkét év költségvetését, 
az csakis fegyelmezett és szigorú 
pénzügyi politikával volt lehetsé-
ges. Annyit költöttünk, amennyire 
volt forrásunk. Hitelek felvételére 
minden évben volt lehetőségünk, 
de még fejlesztési célból sem él-
tünk vele. Működési célból pedig 
erre, éppen az intézményrendszer 
kézbentartásának eredményeként, 
nem volt szükség. Fejlesztési célú 
felhasználásra csábító banki aján-
latokat hallgattunk meg, majd 
megköszöntük, nem vállaltuk a 
pótlólagos forráshoz jutást hitelből 
fedezni. Nem vagyunk jó adottsá-
gú önkormányzat, a méretünk ka-
tegóriájában az úgynevezett átlag-
kerületekhez tartozunk.

– Mire volt elegendő az önkor-
mányzat tavalyi pénze?

– Számos eredmény elérésére. 
Így például a panel plusz program 
keretében 18 panelház energiata-
karékos felújítására. Ez azt jelenti, 
hogy csaknem 2400 lakás kapott 
új nyílászárókat, jobb hőszigete-
lést, aminek a révén olcsóbban le-
het őket fenntartani. Aztán két új 
gyermekorvosi rendelő épült. Két 
bölcsődei csoport új szolgáltató he-
lyet kapott. Több utcában szilárd 
burkolatú utak épültek, és két utcá-
ban mintegy 1,7 kilométerrel bő-
vült az úthálózat, s újabb két kilo-
méternyit borít új aszfaltszőnyeg. 
Építettünk gépjármű-parkolókat, 
óvodai tornatermet. Új világítást 
kapott a Budai II. László stadion-
ban a REAC NBI-es csapatának 
játéktere; szökőkutat és díszbur-
kolatot az újpalotai Főtér. Megújult 
több közintézményünk belülről, 
bővült az egészségügyi járóbeteg-
ellátás, több műszerbeszerzéssel és 
felújítással létrejött a 24 órás or-

foglalta egy ilyen alak a dzsipjével. 
Odamentem, rendőrökkel kihí-
vattam, hogy beszéljek vele. A la-
kók az ablakokból néztek, várták 
a fejleményeket. És megtapsoltak, 
amikor az illető a kocsijával ki-
tolatott.

– Írtak erről a lapok?
– Nem. De a lapok arról sem 

írnak, hogy milyen hasznot haj-
tó módon használtuk fel a panel 
plusz programban nyert támoga-
tásokat. Vagy, hogy a mi újpalo-
tai, decemberben átadott, önkor-
mányzati telken felépített templo-
munkat kiről nevezték el.

Eddig jutottam beszélgetésünk 
vázlatos felelevenítésében, amikor 
eszembe jutott, hogy Hajdu Lász-
ló írásos válaszsora is tartalmaz 
néhány, a panel plusz programra, 
meg a kerület legújabb templo-
mára vonatkozó mondatot. Mi-
vel azonban Rákospalota, Pest-
újhely és Újpalota önkormány-
zata az előzetes félelmek ellenére 
éppen tizenkettedszer kezdhette 
pozitív mérleggel az újesztendőt, 
s a polgármester legelőbb az ezzel 
kapcsolatos kérdésemre válaszolt, 
legyen türelemmel az olvasó. 

– Az önkormányzatok költ-
ségvetése jelentős mértékben 
függ az állami költségvetési tör-
vény tartalmától – írta. – A GDP 
csökkenését előirányzó közpon-
ti költségvetés hatása megjelent 
az önkormányzatok helyi költség-
vetési terveiben. A pénzügyi, ban-
ki, gazdasági világválság érezte-

Nem lepett meg, hogy legelőbb 
a kapcsolatteremtés fontosságát 
hozta szóba. Mert, ahogyan azt 
mondani szokás; régi motoros. 
Azaz sokat tapasztalt, és ahogyan 
ezt nem szokás érteni; nyeregben 
maradhatott.

– Nem mindegy – mondta –, 
hogy valakinek csupán a tudomá-
sára hozok valamit, avagy szánok 
rá félórát, hogy megértessem vele 
ennek a valaminek az okát.

– Ehhez sok idő kell.
– Ezért kell tudni, hogy milyen 

esetben van erre szükség. Akkor 
például, ha az a valami az addigi-
nál rosszabb helyzetet teremt, ér-
demes kifejteni, hogy miért.

– Tehát témája és nem embere 
válogatja.

– Pontosan. Hozzám az utca 
embere is bejöhet.

– És bejön?
– Be. De sokszor fél elmonda-

ni, amiért jött.
– Tőled fél?
– Dehogy. A kintiektől. Hogy 

mi lesz vele, ha megtudják, hogy 
valakikkel szemben tőlem kért se-
gítséget.

– Kik azok a valakik?
– Erőszakos emberek, mond-

hatni, hogy maffiajellegű csopor-
tok, akik uralmuk alatt tartanak 
egész lakótelepeket.

– Hogy lehet megfékezni őket?
– A rendőrség segítségével. 

Mondok egy példát. Egy fogya-
tékossággal élő kerületi lakos ki-
jelölt parkírozóhelyét rendre el-

EGY ÁTLAGKERÜLET
önkormányzásáról
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vosi ügyelet. Több fejlesztés vál-
lalkozói tőkével valósult meg, pél-
dául Szilas-patak új hídja. Emellett 
munkahelyteremtő tőkebefekte-
tésnek bizonyult a Siemens, a Sara 
Lee vállalkozása, a két helyen lé-
tesült LIDL áruház. Önkormány-
zati hozzájárulással újították fel a 
Rákospalotai Főplébánia torony-
épületének héjazatát, és jelentős 
önkormányzati támogatással el-
készült az újpalotai lakótelep első 
temploma. A zsidó családokat vé-
delmező, mártírhalált halt Salka-
házi Sára nevét viselő új, modern 
épületet december 27-én szentelte 
dr. Erdő Péter bíborosprímás. A ta-
valyi esztendő a Biblia éve volt, az 
idei pedig a holokauszt éve, ezért 
talán jelképes is lehet, hogy Sára 
testvérünk személyes tettével ösz-
szeköti a két eseménysorozatot. 
(Az utóbbi téma kifejtését lásd a 
Legyenek elevenek az árnyak című 
összeállításunkban! – A szerk.)

– Mire lesz elegendő az önkor-
mányzat pénze?

– Elegendő lesz az alapvető 
közszolgáltatások, törvényi kö-
telező feladatok zavartalan ellá-
táshoz.

– Tudom, hogy a száznál több 
civil szervezet némelyikével, ame-
lyek meghatározott céllal szerve-
ződtek, az önkormányzat ellátási 
szerződést kötött. Az a benyomá-
som, mintha ebben a kerületben 
felismerték volna a globalizáci-
ót kiegészítő lokális demokrácia 
szükségességét. Igazam van?

– A lakossági önszerveződéssel 
létrejött közösségek működésének 
nagy hagyománya van Rákospa-
lotán, Pestújhelyen és Újpalotán. 
Jelenleg 127 aktív civil közösség 
segíti az önkormányzati munkát. 
Van helyi önkormányzati rende-
letünk a civil szervezetek támo-
gatására, és ehhez civil stratégi-
ával is alátámasztjuk az ellátott 
feladataik elismerését. Pénzbeni 
támogatásukra a költségvetésben 
nyolcmillió forintot terveztünk, 
amelynek felhasználására pályá-
zatot írtunk ki. A bíráló bizottság 
a civil szervezetek által maguk kö-
zül választott tíztagú képviselet, 
így nem a helyi politika osztogat-

ja a forintokat. Nem pénzbeni tá-
mogatást, térítésmentes haszná-
latú irodát és helyiséget nyújtunk 
a civil szervezetek csaknem felé-
nek, mindazoknak, amelyek ezt 
igénylik. Több civil szervezet ma-
gas szakértelemmel végzi vállalt 
szolgálatát, többekkel ellátási kö-
telezettség átvállalásról szóló szer-
ződést kötöttünk, ezt a feladatel-
látást külön finanszírozzuk.

– Országgyűlési képviselőként 
kezdeményezted, hogy a pályázati 
pénzeket elosztó tanácsadói kollé-
giumba tagot delegáló civil szerve-
zeteknek a pénzekből való esetleges 
részesedését jogszabály tegye le-
hetővé. Ez a törvény megszületett, 
amit azonban a köztársasági elnök 
megfontolásra visszaküldött a par-
lamentnek. Most mi lesz?

– Igen, kezdeményeztem több 
polgármesterrel és országgyűlési 
képviselőtársammal együtt a tör-
vényi szabályozást a Nemzeti Ci-
vil Alapprogram, forrásaihoz való, 
esélyegyenlőséget teremtő jogi ga-
ranciát. Ha a parlament nem erősí-
ti meg ezt a köztársasági elnök ál-
tal visszaküldött jogszabályt, ez ci-
vil szervezetek egy részének diszk-
riminálását eredményezheti. 

– A napokban ünnepelték Pest-
újhely önkormányzata megszüle-
tésének századik évfordulóját. Jog-
elődje-e a hajdani település a je-
lenleginek?

– Elődeink munkáját, tetteiket, 
hagyományaikat illik tudni ah-
hoz is, hogy a mába nyúló törté-
nelem szereplői képesek legyenek 
jó döntéseket hozni. Rákospalota 
önálló település volt, s noha csak 
1923-ban lett város, de a mére-
te és gazdasági potenciája foly-
tán sokkal korábban vált méltóvá 
a városi rangra. Így történt meg, 
hogy Rákospalota nagyközségből, 
több mint tíz évi előkészület után, 
1909-ben kivált az akkori Széche-
nyi telep, majd később Pestújhely 
néven önálló közigazgatási egy-
séggé vált. Ennek a kiválásnak van 
a centenáriumi évfordulója. Sok 
kulturális, helytörténeti, sport-, 
egyházi, civil szervezeti, tudomá-
nyos, valamint hivatalos ünnep-
ségek voltak és lesznek még eb-

ben az esztendőben. Történeti-
leg, településfejlesztési, építészeti 
és hagyományőrzési szempontból 
valamiféle jogutódoknak tartjuk 
magunkat mi, tizenötödik kerü-
letiek. 

– A Budapesti Külső Kerületek 
Szövetsége február elsejétől nevet 
változtatott. Az új nevén Buda-
pesti Kerületek Szövetsége két évre 
megválasztott új elnökeként elkép-
zelhetőnek tartod-e, hogy a kerüle-
ti önkormányzatok a szövetségük 
révén a fővárosi önkormányzattal 
a korábbiaknál eredményesebben 
tárgyaljanak? 

– Az egykori Külső Kerületek 
Szövetsége idén valóban átalakult 
és Budapesti Kerületek Szövetsé-
ge névre változtatta alapító ok-
iratát. Ez nemcsak névváltozás, 
hanem, azt reméljük, hogy tartal-
mi változás. Mindenekelőtt azért, 
mert már nemcsak a főváros pe-
rifériájára tartozó, a külső kerüle-
tiségből adódó problémák gondo-
zói akarunk lenni, hanem olyan 
érdek-képviseleti fórum, amely 
a fővárosi közgyűlés természetes 
partnere. Számomra megtisztelő, 
hogy az egységes fővárosi érdek 
intézményesített összehangolásá-
ra elnökként tehetek kísérletet.

Aczél Gábor
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Sorrendben Sigmond István, 
az Állatvédelmi Tudományos Ta-
nács tagja, a Veszprémi Állatkert 
nyugalmazott igazgatója, Fiáth 
Szilvia, a szekszárdi, Marosi Éva, 
a tatabányai állatmenhely veze-
tője, illetve Bélafalvy Krisztina, 
a Noé Állatotthon Alapítvány saj-
tószóvivője leveleiből ismertetünk 
részleteket. 

Sigmond István
A kóbor állatok nagyobb része 
(cca. 70-80 százalékuk) a gazdá-
ra visszavezethető ok miatt okoz 
kellemetlenséget, közegészségügyi 
vagy más veszélyt, és az elhárítás 
költségeit a társadalom tagjainak 
kell fizetniük, függetlenül attól, 
van-e kutyájuk, vagy nincs, ked-
velik azokat, vagy sem.

Az ivartalanítást széles körben 
kötelezővé tenném, támogatással 
vagy kedvezménnyel ösztönöz-
ném a gazdákat a betartására. 
Megvan erre az alaposan kidol-
gozott civil javaslat, sok fiók mé-
lyén hever már vagy két esztende-
je. Jó lenne elővenni, leporolni és 
tárgyalni róla! 

Az önkormányzati kötelező 
feladatellátás (ebrendészeti, állat-
egészségügyi szolgálat stb.) vagy 
százesztendős múlttal és „kultú-
rával” bír, s már rég nem felel meg 
az általános társadalmi elvárások-

tási kötelezettsége. Vagyis Ma-
gyarország kutyáit már nem kö-
teles nyilvántartani senki! Ebből 
az is következik, hogy („éles” hely-
zetben) egyetlen kutyáról sem lesz 
bizonyítható sem az, hogy kóbor, 
sem az, hogy van gazdája. 

Ezt a rendszert valamikor ar-
ra találták ki, amire való: hogy 
kutya, gazda, oltás stb. kézben-
tartható és ellenőrizhető legyen, 
közegészségügyi és járványügyi 
megfontolások miatt. Ez az ok ma 
is fellelhető. A kötelező, veszett-
ség ellen oltott kutyákat az állat-
orvosok (MÁOK) tartják nyilván, 
a többit meg senki. Ha erre rájön 
a nép, akkor keletkeznek csak 
cifra ügyek! Csökken az oltott 
és nyilvántartott kutyák száma, 
több lesz a kóbor eb, és sem infor-
máció, sem kötelezettség, sem ha-
talom nem lesz az ellenőrzéshez, 
a rendteremtéshez. 

A fentiekhez forrást elméletileg 
az állatvédelmi törvény teremt, de 
a jogszabály hatályba lépése óta 
eltelt tizenegy év alatt senkiben 
sem volt elég kurázsi az állatvé-
delmi termékdíj bevezetéséhez. 
Ez a termék árának néhány (2–5) 
százaléka lehet, ám erre a nem lé-
tező termékdíjra már most is jó 
néhányan ácsingóznak. Beveze-
tése és méltányos hányadának el-
juttatása az állatotthonok fenn-
tartóihoz, üzemeltetőihez lenne 
hivatott az állatvédelem magyar 
valóságának és minőségének ja-
vítására. Hosszabb-rövidebb idő 
alatt tisztulhatna a kép, és jutna 
belőle mikrochipre, nyilvántar-
tásra és még ivartalanításra is.

Fiáth Szilvia
A 2009. január 1-jén hatályba lé-
pett FVM-rendelet végrehajtásá-
ban már jelentkeztek az első prob-
lémák. A számozott oltási lapot 
nem lehet beszerezni, hiánycikk! 
Akkor mi a teendő? Nincs veszett-
ség elleni oltás, amíg nem kapható 
az új találmány?

Idén már valószínűleg elaltattak 
pár kutyát azért, mert a harapás 
és megfigyelés után chippel kell 
ellátni az állatot. Egy idős házas-
pár idős kutyája megharapott egy 

nak, a korhoz illő szakmai és ál-
latvédelmi színvonalnak, a közíz-
lésnek. Az itt felhasznált források 
általános szűkössége az egyik oka 
a „kincstári” tevékenység ellen 
oly gyakran – és többnyire nem 
alaptalanul – felhozott kritikák-
nak, kifogásoknak, vádaknak. Ez 
a helyzet felfokozott társadalmi 
érzékenységet hoz létre, ami az 
állatvédő (civil) szervezetek tevé-
kenysége révén kap nyilvánossá-
got és kerül a köztudatba. Ez az 
oldal még inkább forráshiányos, 
mint a másik, de érzelmi és/vagy 
racionális motiváltsága emberfe-
letti teljesítményeket hoz ki belő-
le. Ezzel azt a látszatot kelti, hogy 
ami az önkormányzati oldalon 
nem kezelhető, azt majd elren-
dezik a civilek. Oda pedig legyen 
elég az szja egy százaléka, meg 
az, ami az NCA-tól csepeg (egy-
re vékonyabban), gondolhatják a 
döntéshozók, akik furcsa, de még 
éppen tolerálható hobbiként fog-
ják fel az ügyet. Így lényegében 
tagadják a tevékenység társadal-
mi hasznosságát, és semmiképp 
sem ismerik el annak valódi sú-
lyát és értékeit.

A kóbor állatok befogása, tartá-
sa, felügyelete stb. a helyi önkor-
mányzatok kötelessége. Miközben 
2008. szeptember 1-jétől megszűnt 
az önkormányzatok ebnyilvántar-

Legutóbbi lapszámunk Chip-chip című írása 
elsősorban az állatvédők körében aratott si-
kert. Nem ismételjük meg, amit a szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott soraikban rendre meg-
köszönnek (hogy tudniillik folyóiratunkban 

ez a téma egyáltalán helyet kapott, s hogy ez által végre azok 
juthattak e tárgyban információhoz, akik a kóbor kutyák és 
az állatmenhelyek dolgában tehetnek is valamit), Hegedűs 
Eszter alábbi összeállításából a dicsérő mondatok kimarad-
tak.

CHIPPELJÜNK
NE ÖLJÜNK
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az ön által vezetett településen megoldott-e
az intézmények szelektív hulladékgyűjtése?

A MEVA & KÓ-MI Kereskedelmi Kft.
árengedményt ajánl!

Október 1-jétől december 1-jéig
kül- és beltéri szelektív hulladékgyűjtőkre

10 % árengedményt; a megvásárolt
szelektív gyűjtőedények értékhatáráig

az önök által választott egyéb termékeinkből
további 10 % engedményt adunk.

Elérhetőségeink:
MEVA & KÓ-MI Kereskedelmi Kft.

Tatabánya, Táncsics Mihály út. 1.
Telefon: 34/511-780, 34/511-781

Web: www.mevakomi.hu
E-mail: info@mevakomi.hu

Manapság rengeteg adat megfordul egy önkormányzatban. Ki a 
felelős az adatokért? A jegyző vagy a polgármester? Amíg papír 
alapú volt az adatkezelés, addig nem volt semmilyen probléma. 
A páncélszekrény kulcsa megfelelő biztonságot adott mind a tűz 
ellen, mind pedig az adatok védelmére. Ma azonban egyre-más-
ra férkőzik be a számítógép a munkánkba.

Ki felel az adatokért?
Sokan nem is gondolják végig, hogy 
egy önkormányzati telekeladás do-
kumentuma, egy szerződéskötés, stb. 
alkalmával milyen személyes adatok 
rögzülnek a számítógépeken. A do-
kumentumokat kinyomtatva, lefűz-
ve általában biztonságban őrzik, de 
a dokumentum digitális formában 
megtalálható azon a gépen, ahol ke-
letkezett, sőt, sokszor a véleményező 
aláíró számítógépén is.

Sokan mondhatják erre: „én min-
dig letörlöm és csak a szerveren tá-
roljuk, ami megfelelően védett”. Ez-
zel szemben a dokumentum sokszor 
csak a „lomtárba” kerül, ahonnan 
egy kattintással visszaállítható. Sőt, 
egy igazi szakember a végleges tör-
lés után is képes fellelni a dokumen-
tumot, és egészen addig, amíg felül 
nem írták, vissza is tudja állítani.

Az internetes levelezésből letöltött 
dokumentumok is belekerülnek a szá-
mítógép átmeneti (temporális) me-
móriájába, ahonnan később adatok, 
részletek még elérhetőek lehetnek.

Egy adatokkal kereskedő hacker 
számára egy önkormányzat igazi 
kincsesbánya. Az lenne az igazi, ha 
egy komplex dokumentumkezelő 
és -archiváló rendszert lehetne be-
üzemelni minden önkormányzat-
ban, így biztonságosabbá és ellen-
őrizhetővé válna a adatkezelés is.

A hackerek motivációja megvál-
tozott: ma már nem rombolni, ada-
tokat törölni érkeznek, hanem az in-
formáció- és pénzszerzés a céljuk. 
Az elmúlt három hónapban annyi 
fertőzés volt, mint az elmúlt három 
évben. Ennek egyik oka, hogy a víru-
sok száma megtízszereződött és ma 
már meghaladja a 13 milliót. Az ada-
tok pedig rendkívül értékesek lehet-
nek, és itt nem csak a pénzügyi visz-
szaélésekre kell gondolni. Politikai 
indíttatású kémprogram-botrány 

már Magyarországon is volt, és véle-
ményünk szerint a visszaélések szá-
ma csak nőni fog. 

A hagyományos vírusvédelmi 
megoldások csak 1,5 millió vírus el-
len nyújtanak védelmet. A Panda Se-
curity Európa vezető antivírus-gyár-
tója, ma az online keresővel kombi-
nált védelmi megoldást javasolja 
a felhasználóknak. 

Sándor Zsolt, a Panda Security 
ügyvezetője arra hívja fel a figyel-
met, hogy a felelősség az adatszivár-
gásért nem az üzemeltetőt terheli 
és egy egyszerű kémprogrammal is 
hatalmas presztízs- és politikai kár-
okozás érhető el. Magyarországon 
még nem voltak az adatkezelési hi-
bákból perek, de az önkormányzat, 
mint kiemelt adatkezelő, bármelyik 
pillanatban célponttá válhat, és a ká-
rok felbecsülhetetlenek.

Javasoljuk, hogy ellenőrizzék le 
a polgármester, a jegyző és a kap-
csolódó asszisztencia számítógépeit, 
de a működési modell és a hálóza-
ti felépítés kapcsán a teljes hálózat 
ellenőrzése a legcélszerűbb. A www.
fertozottvagynem.hu oldalon ingye-
nesen leellenőrizheti ezeket az egye-
di gépeket egy online technológiával, 
amely több mint 13 millió vírus de-
finícióját tartalmazza. Sándor Zsolt 
a TÖOSZ-szal kötött együttműködés 
keretében az összes önkormányzat-
nak felajánlja, hogy ingyenesen lefut-
tathatnak egy vírusvédelmi auditot 
és azok az önkormányzatok, ame-
lyeknél az összes gép fertőzésmentes-
nek bizonyul a 13 millió vírus elleni 
vizsgálatban, egy teljes évre ingyene-
sen használhatják a Panda Secruity 
védelmi megoldásait. 

Az ingyenes audittal kapcsolato-
san lépjen kapcsolatba a TÖOSZ-szal 
az alábbi e-mail címen:

info@toosz.hu 

Köztudott, hogy minden men-
hely tele van, ezért a kóborállat-
helyzet enyhítésére állatvédel-
mi járőrcsapatot hoztunk létre. 
A gond „csak” az, hogy amikor el 
kell kobozni egy kutyust, a hivata-
los végállomás a sintértelep. Egyik 
kezemmel mentem, a másikkal 
adjam sintérkézre?! Hatalmas lel-
ki teher ez nekünk, állatvédőknek, 
és jócskán ellentmond az állatba-
rát-város álmunknak.

Bélafalvy Krisztina
A hosszú távú megoldást alapít-
ványunk is az egyedi megjelölés-
ben és az ivartalanítás ösztönzésé-
ben látja. Teremthetünk elő akár-
mennyi pénzt gyepmesteri telepek 
vagy menhelyek működtetésére, 
az mind csak tűzoltó munkára 
elég. Az ivartalanítást kell alap-
vetően ösztönözni és támogat-
ni... Tehetjük ezt akár az amerikai 
modell nyomán oly módon, hogy 
a nem ivartalanított, potenciá-
lis környezetterhelést okozó (az-
az szaporulatot generáló) kutyák 
tulajdonosait megadóztatjuk, vagy 
valamilyen plusz hozzájárulás fi-
zetésére kötelezzük. Hiszen a „vé-
letlen balesetből” születő kölykök 
kerülnek az utcára elsősorban. El-
távolításukról a jogszabályok sze-
rint az önkormányzatoknak kell 
gondoskodniuk, vagyis ha gyep-
mesteri telepre kerül a kutya, ak-
kor is az adófizetők pénzén tart-
ják, etetik, majd (rossz esetben) 
altatják el. Az ilyen jellegű állat-
védelmi hozzájárulásokat lehet-
ne visszaforgatni az ivartalanítás 
és a chipezés támogatásába, hogy 
csak minimális pénzbe kerülje-
nek. Kiemelt fontosságú bevétel 
lehetne az állatvédelmi törvény-
ben előírt állatvédelmi bírság is, 
amelyet a jegyzőnek kell kiszabnia 
és amit a jogszabály szerint állat-
védelmi célra kell visszaforgatni. 
Sajnos, tapasztalatunk szerint ez 
a rendszer egyáltalán nem műkö-
dik, bírságot csak elvétve szabnak 
ki, pedig tele van az ország nem 
megfelelően tartott, éheztetett, ki-
kötött, házat őrizni méltatlan kö-
rülmények között magára hagyott 
kutyákkal. 

váratlan vendéget. A házaspárnak 
nem volt ötezer forintja a chipe-
zésre. A kutyát az altatás elől ala-
pítványunk mentette meg azzal, 
hogy fizette a chipezés költségeit.

Ebben az országban az a baj, 
hogy az illetékes hatóságok az ál-
latokon állnak bosszút, ha gazdáik 
megszabadulnak tőlük. Ez nyilván 
azért van, mert egyszerűbb meg-
ölni az állatot, mint felelősségre 
vonni a gazdákat.

Marosi Éva
Folyamatosan falakba ütközünk. 
Pedig szeretnénk, hogy Tatabá-
nya állatbarát város legyen. Ehhez 
a helyi tévével és az írott sajtóval 
karöltve hívnánk fel az emberek fi-
gyelmét arra, hogy az ivartalanítás 
nemcsak a nem kívánt szaporodás 
megakadályozására jó, de sok-sok 
betegségtől is megóvja az állatot. 
Képpekkel kellene illusztrálni 
egy emlő- vagy méhdaganatot, és 
közzétenni, hogy mennyibe ke-
rül a gyógyítás, már ha egyálta-
lán sikerül... A cikkből is kiderül, 
mekkora különbségek vannak az 
önkormányzatok állatvédelmi te-
vékenysége között. Tatabányán a 
sintértelepről minden további nél-
kül kiadják a kutyákat ivartalaní-
tás és chip nélkül, míg tőlünk – 
sok más felelős menhellyel egye-
temben – ivartalanítva és chipezve 
kerülnek az új gazdához. 

Van egy kis problémám a gyep-
mesteri tevékenységet is ellátó 
Alpha Segítő Kéz Állatkórház Ala-
pítvánnyal, mert rengeteg, tőlük 
távoli várossal és faluval kötnek 
szerződést a kóbor kutyák össze-
szedésére. Azt tudni kell, hogy 
nem minden magányos kutya kó-
bor, van köztük olyan is, aki csak 
elkujtorgott otthonról. Senkinek 
nem jut eszébe Piripócson, hogy 
Székesfehérváron keresse a ku-
tyáját. Az önkormányzatokat ar-
ra kellene ösztönözni, hogy a kö-
zelükben lévő menhelyeket támo-
gassák, amelyek szívesen vállalják 
a gyepmesteri telep humánus mű-
ködtetését is, így helyben marad-
nának a befogott kutyák, és – nem 
mellékesen – a fenntartási költsé-
gek is náluk landolnának. 
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Sértő-Radics István uszkai polgármester, a Ré-
giók Bizottsága magyar delegációjának és kül-
ügyi szakbizottságának elnöke roppant büszke, 
amiért sikerült kifaragtatnia egy potenciális szék 
harmadik lábát. Azaz sikerült elérnie, hogy a bi-

zottság elnöksége a február 11-ei ülésén (az Európai Unió kom-
munikációs főhatóságának megbízásából végzett legfrissebb köz-
véleménykutatás eredményeinek ismeretében) harmadikként (az 
Európai Parlament és a Tanács után) megszavazza a deregulációs 
folyamat támogatását.

A Régiók Bizottsága üdvözölte az 
Európai Bizottságnak a kreativitás 
és innováció idei európai évére irá-
nyuló kezdeményezését. De hangsú-
lyozta, hogy helyi szinten a kultúra, a 
kreativitás és az innováció a növeke-
dés, a beruházások és az új munkahe-
lyek fontos forrásának számít, s hogy 
az adott régió kreatív potenciáljának 
és innovációs képességének fejleszté-
se az európai és globális versenyben 
elérendő siker előfeltétele. A regioná-
lis és helyi önkormányzatok általában 
felelősek az egész életen át tartó tanu-
lás megszervezéséért, az aktív mun-
kaerő-piaci politikáért, a regionális 
innovációs stratégiák kidolgozásáért, 
valamint az innovatív és kreatív gaz-
dasági ágazatok támogatásáért. 

A Régiók Bizottsága magyar dele-
gációjának tizenkét teljes jogú és ti-
zenkét póttagja van, vezetője Sértõ-
Radics István, aki ebben a minőségé-
ben a testület egyik alelnöke. Szerinte 
helyes cél volt az Európai Unió részé-
ről a nemzetállami politizálás fellazí-
tása s a régiók Európájának kialakí-
tása. S noha a regionalizáció szekerét 
olykor nehezen sikerült tovább gör-
díteni, s a lényeges ügyekben tovább-
ra is a tagállamok vezetői az egymás 
közötti vitákban alakítják ki a dönté-
seket. A Régiók Bizottsága mindeddig 
ellenőrző és jogvédő intézményként 
tette lehetővé, hogy az Európai Unió 
jogalkotási javaslatairól a helyi és re-
gionális önkormányzatok képviselői 
kifejtsék véleményüket. Sértő-Radics 
István most úgy véli, hogy az Európai 
Unióban eljött az idő a helyi önkor-
mányzatok teljes elismerésére. 

– A helyi képviselők ismerik a he-
lyi lakosságot, tisztában vannak le-
gégetőbb problémáikkal, és a meg-
oldást is legtöbb esetben ők tartják a 
kezükben. Ha Európa demokratiku-
sabb akar lenni, meg kell hallgatnia 
a legkisebb falu, a legelszigeteltebb 
régió küldöttjét is – mondta. 

A jövőben az Európai Parlament 
minden regionális és helyi vonat-
kozású fontos témában köteles ki-
kérni a Régiók Bizottsága vélemé-
nyét. És ez a 344 helyben választott 
vezetőt tömörítő testület az Európai 
Bírósághoz fordulhat, ha jogait a vé-
leménye szerint korlátozták, vagy 
megsértették.  A. G.

egyébként a 46 százaléka bízik a ma-
ga helyben választott testületében 
(ugyanannyi, mint amennyi nem), 
ami ugyan lényegesen jobb arány a 
kormány iránti bizalomnál, s meg-
haladja a lengyelek (41 százalék) és 
valamelyest a szlovákok (45 százalék) 
helyi bizalmi indexét is, de alatta ma-
rad a csehekének (49 százalék), nem 
beszélve a tőlünk nyugatra élő nem-
zetek önkormányzásban való bizal-
mától. Franciaországban (62 száza-
lék), Németországban (65 százalék) 
Ausztriában és a skandináv orszá-
gokban (66 százalék) sokkal többen 
bíznak a maguk helyi vagy regionális 
képviselőjében. 

Az Régiók Bizottsága évente öt ple-
náris ülést tart, amelyek során a ma-
ga 344 tagja a jogszabályjavaslatokra 
adott válaszként kidolgozott vélemé-
nyeket fogad el. A kezdeményezési 
joggal rendelkező Európai Bizott-
ság, illetve az Európai Unió Taná-
csa, amely a jogszabályok végső tar-
talmáért (általában az Európai Par-
lamenttel közösen) felelős, számos 
politikai területen – beleértve a kör-
nyezetet, a foglalkoztatást és a közle-
kedést – köteles konzultálni a Régiók 
Bizottságával.
Egyenes, görbe, fakerék, 
Ó mi szép, ó mi szép
Ez a háromlábú szék.

Egyenes, görbe, fakerék, 
Ó mi szép, ó mi szép 
Ez a háromlábú szék. 

Az Eurobarométer felmérésének 
adatai szerint a magyarok több mint 
egynegyede szívesen fordul ország-
gyűlési, illetve európai parlamenti 
képviselőjéhez, ha Európai Unióra 
vonatkozó kérdése van, s a lakosság 
egyötöde nem idegenkedik helyi kép-
viselője megkérdezésétől sem. A ma-
gyar állampolgárok többsége szeret-
né, ha az Európai Unióban erősödne 
a helyi befolyás.

Ez utóbbi kívánalom tökélete-
sen megegyezik a Régiók Bizottsá-
ga 1994-es létrehozásának céljával, 
hogy tudniillik a helyi önkormány-
zatok képviselői beleszólási jogot 
kapjanak a jogszabályok tartalmi 
kialakításába, mivelhogy az EU jog-
szabályainak mintegy kétharmadát 
a tagállamok helyi és regionális ön-
kormányzatai hajtják végre.
Egyenes, görbe, fakerék, 
Ó mi szép, ó mi szép 
Ez a háromlábú szék. 

Az Eurobarométer kimutatása 
szerint a magyarok jobban bíznak az 
Európai Unió intézményeiben, mint a 
saját kormányukban, és szeretnék, ha 
a helyi önkormányzatoknak nagyobb 
szerep jutna az uniós döntéshozatal-
ban. A magyar állampolgároknak 

Egy SZÉK 
HARMADIK 

LÁBA
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kar
cok

Termelj magad zöldenergiából áramot, 
használd is fel magad, cserélj a szomszé-
doddal, és sokan együtt tápláljátok fel a 
nagy vezetékre. 

Ez a vezérlő gondolata a harmadik 
budapesti RENEXPO®-kiállításnak és 
-konferenciának. 

A rendezvény teljesen új oldalról kö-
zelíti a megújuló energiák és az energia-
hatékonyság témáját. Vidéki – sokszor 
hátrányos helyzetű – településeknek, 
kistérségeknek, kerületeknek kínál he-
lyi energiatermelési, -felhasználási mo-

dellt a MAVIRKA Klaszter, azaz az első 
magyar energiatermelő és -felhasználó 
virtuális mérlegkör.

A RENEXPO® kiemelt szakmai kon-
ferenciáján, április 16-án Fenntartható 
települések saját zöldenergia-termelő és 
-felhasználó rendszerei címmel elsősorban 
önkormányzatok, vidékfejlesztők, befek-
tetők és beruházók számára nyílnak új jel-
legű fejlesztési megoldások, amelyek épü-
letgépészek számára sem érdektelenek.

A rendezvényt támogatja a Fenn-
tartható Fejlődés Munkabizottsága, dr. 

Szanyi Tibor országgyűlési képviselő, 
a Magyar Leader Szövetség, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), 
a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége (TÖOSZ), valamint több 
szakmai és civil szervezet.

A TÖOSZ tagönkormányzatai a ki-
állításon ingyenesen, a szakmai kon-
ferencián pedig kedvezményesen kép-
viseltethetik magukat.

A rendezvényről bővebben informá-
lódhatnak a TÖOSZ honlapján (www.
toosz.hu). 

Volt egyszer, hol nem volt egy kép-
viselő-testület. Meg még van is. 
A tagjai sokszor szavaztak már. 
És még szavaznak napjainkban 
is. Nagyvárosiak lévén ezt géppel 
tették-teszik.

Nemrégiben azonban azt szavazták meg, hogy 
amennyiben nincsenek jelen, de bekapcsolják a sza-
vazógépüket, akkor azt meghatározott irányultságú 
szavazatnak kell tekinteni. 

Hadd meséljem el, hogy 
ez mit jelent.

1. Valaki nincs a terem-
ben. 2. Ez a valaki bekap-
csolja a szavazógépét. 3. A 
gépbekapcsolás azt jelen-
ti, hogy távollevő valaki 
valamire szavazott.

Az első mozzanat lehet-
séges. A második képte-
lenség. A harmadik moz-
zanat értelmezhetetlen.

Most elmesélem, hogy 
mindezt miért szavazták 
meg.

Történt pedig, hogy valakik nem azt a gombot 
nyomták meg, amit szándékoztak volt, s ezt a szava-
zás után bejelentették.

Az elrendelt új szavazáskor mindazok, akik a ko-
rábbi szavazást érvényesnek tekintették, kikapcsolták 
a számítógépüket.

És senki nem tudta megmondani, hogy aki kikap-
csolta a szavazógépet, azt – noha jelen van – távol-
levőnek kell-e tekinteni, vagy, hogy a szavazógép ki-
kapcsolása nem szavazatot jelent-e, avagy azt jelenti, 
hogy a gépkikapcsoló nem szavazott.

Mivel erre a helyzetre az SZMSZ nem tartalmazott 
rendelkezést, később némelyek a szabályzat ilyetén 

módosítását indítványozták. Javaslatuk szövegét ér-
demes szó szerint idézni:

„Amennyiben a képviselő jelen van az ülésterem-
ben, de a szavazás alkalmával kikapcsolja a szavazó-
gépét, nem távollévőnek, hanem ,nem szavazottnak’ 
kell tekinteni.”

Mire következett egy mulatságosnak szánt ellen-
javaslat:

„Amennyiben a képviselő távol van, de a szavazás 
alkalmával bekapcsolja a szavazógépét, nem távollé-

vőnek, hanem igennel sza-
vazottnak kell tekinteni.”

Eltartott egy darabig, 
amíg a jelenlevők értel-
mezni próbálták ez utób-
bi mondatot, aztán nevet-
tek rajta.

Nem nevettek rajta 
azonban az eredeti javas-
lat benyújtói, mi több, ko-
molytalannak vélelmez-
ték.

És ezt nem kellett volna 
tenniük.

Mert igazuk volt ugyan – hiszen ha a távol levő ép-
penséggel valamiféle ezoterikus képesség birtokában 
odabent cselekedhetne, már miért kéne a bekapcso-
lást igennek és nem nemnek tekinteni; szóval jó okuk 
volt az eredeti javaslat benyújtóinak az ellenjavasla-
tot rossz viccnek minősíteni –, de az ellenjavaslat az 
ellenjavaslat, szavazni kellett róla.

És mindazok, akik sértőnek találták ezt a véleményt 
(vagy nem fogták föl, hogy az ellenjavaslat benyújtója 
is viccnek tekintette az indítványát), az ellenjavaslat-
ra mondtak igent.

És ők voltak többen. 
Ha nem lettek volna többen, nekem se lett volna 

okom ezt elmesélni. A. G.
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Berente Imréné a legjobban 
azt szeretné, ha településének 
fejlődéséről írnának a lapok, 
ha Tatárszentgyörgy gazda-
godását pásztáznák a kame-

rák (amely gazdagodás valóban elképesztő-
nek mondható ebben a kunsági, homokbuc-
kás, nagyrészt a mezőgazdasági termelésből 
az ezernyolcszázas évek második felétől ki-
vont, azóta is lőtérként hasznosított, nyá-
ras-borókás, védett, ám majdhogynem ter-
méketlen környezetben). És polgármesterként 
végtelenül szomorú amiatt, hogy amiként 
korábban a gárdisták felvonulásának enge-
délyezéséről feltett újságírói kérdésekre volt 
kénytelen válaszolni, akként napjaink ne-
ki feltett kérdéseit egy halálosan megsebzett 
apától rémülten elfutó ötéves gyerek hátba 
lövése alapozza meg.

Tatárszentgyörgy polgármestere 
az újságírókra haragszik is. Mert 
rendre nem azt adják a szájába, 
amit mondott. Vagy nem ponto-
san azt. Vagy mást.

Amikor a Magyar Gárda éppen 
az ő falujában kezdte meg menete-
lését, azt írták a lapok, hogy pol-
gármesterként előbb engedélyez-
te a felvonulásukat, majd, amikor 
megtudta, milyen okból szándé-
koznak felvonulni, visszavonta 
az engedélyt. Holott engedélyt 
az előre bejelentett demonstrá-
ció megtartásához tőle senki se 
kért, a dabasi rendőrkapitány-
ság is csupán tudomásul vette. 

tudható, hogy a megölt kicsi Ro-
bi óvodás korú társainak mintegy 
35 százaléka cigány. 

A polgármester nem azért hí-
vott össze a gyilkosságot követő 
első hétköznap reggelén rend-
kívüli testületi ülést, mert az ál-
dozatok cigányok voltak, hanem 
mert a merénylet túlélői – egy 
fiatalasszony két gyerekkel – se-
gítségre szorultak. És a testület is 
ezért döntött ötvenezer forintos 
gyorssegély kiutalásáról és a teme-
tés költségeinek kétszázezer forin-
tos támogatásáról. A polgármes-
ter nem is tudott válaszolni arra 
a kérdésére, hogy mennyi pénz 
gyűlt eddig össze a család megse-
gítésére nyitott, az özvegy nevére 
kiállított számlán, mert az nem rá 
tartozik. Az sem, hogy mennyit fi-
zet a biztosító a kiégett és romba 
dőlt házra, amit vélhetően nem 
érdemes újjá építeni. Ami rá és 
az önkormányzatra tartozik (ide-
iglenes elszállásolás a rokonoknál, 
levelezés, különféle okiratok in-
gyenes kiállítása), annak törekszik 
megfelelni.

Berente Imréné legfeljebb – a he-
lyi önkormányzat képviseletében 
– írásban tiltakozhatott ellene, és 
ezt, a kisebbségi önkormányzattal 
együtt, megtette. 

Legutóbb pedig csupán arról 
beszélt, hogy a kettős gyilkosság 
elkövetői szerinte nem lehettek 
falubeliek, mert a helybeli konf-
liktusok erre semmiképpen nem 
adhattak okot. Talán említhette, 
hogy a máshonnan érkezők eset-
leg egy országos szervezet meg-
bízásából cselekedtek, de azt nem 
mondta, hogy rasszizmus vezé-
relhette a lövéseket. Ő még annak 
említésétől is tartózkodott, hogy 
cigányok voltak az áldozatok.

Cigányok aránya
Berente Imréné megmondaná, de 
azt se tudja, hogy milyen arányban 
lakják cigányok a faluját. Az 1947 
(most már csak 1945) lelkes Ta-
társzentgyörgyön erről nincs és 
nem is lehet hivatalos kimutatás. 
Ezzel szemben van adat a cigány 
gyerekek számáról, ami az állami 
normatívához szükségeltetik. Így 

BÛNNEL SÚJTOTT FALVAK
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A félelem aránya
És a félelem tartozik még a polgár-
mesterre, ami a faluba már koráb-
ban beköszönt, ám a gyilkosság 
óta beköltözött. 

Korábban éppenséggel a „vidék 
közbiztonságáért és a cigány bű-
nöző csoportok ellen” demonst-
ráló gárdatagok három oszlopos, 
több mint kétszáz méter hosszú, 
a faluba dobszóra bevonuló me-
nete és az őket fogadni készülő 
mintegy száz ellentüntető adott 
okot némi félelemre, de az ösz-
szecsapás elmaradt, mivel a gár-
disták nem hatoltak el az utób-
biakig, akik egyébként nyílt tűzön 
szalonnát sütöttek. Az elhang-
zott beszédek viszont jobbára ar-
ról szóltak, hogy a „bűnnel sújtott 
falvak” megmentését célzó tün-
tetések közül „a tatárszentgyör-
gyi csupán az első a sorban” (ezt 
a Jobbik előnevű párt alelnöke 
jelentette be), ami a falubelieket 
nem nyugtatta meg. A falubeli fé-
lelem aránya az akkori helybéli és 
a későbbi, másutt tartott gárdato-
borzók folytán valamelyest ugyan 
növekedett, a gyilkosság azonban 
– akár rasszista indítékú volt, akár 
nem – a félelemkeltés megosztá-
sát, egyszersmind új minőségét 
eredményezte.

A falubeli cigányok ma attól 
rettegnek, hogy az ő házuk lesz 
a soron következő célpont, a nem 
cigányok pedig a cigányok bosz-
szújától tartanak. 

– Gyanakodva méregetik egy-
mást az emberek és a rendőri járő-
rözés ellenére is felváltva vigyáz-
zák a kieső területeken lévő há-
zakat – mondta a polgármester, 
aki nem mellesleg közmunkák 
szervezésével ösztönzi a tragédia 

utáni felocsúdást. Abban bízik, 
hogy áprilistól mintegy negy-
ven rendszeres jövedelem nélkü-
li lakos vehet majd részt az utcák 
és zöldterületek takarításában, 
a gazolásban, illetve saját házaik 
környékének szépítésében. Mert 
az önkormányzat a cigánysor mö-
gött húzódó kiserdő megtisztítá-
sát, emellett az itteni közvilágítás 
rendbetételét is tervezi. A munkák 
megkezdéséig – Berente Imréné 
és sokan mások reményei szerint 
– elfoghatják az elkövetőket. 

A kórság parazitái
Bizonyosan nem véletlen, hogy 
a Nemzeti Nyomozó Iroda a kö-
zelmúlt cigányok ellen elkövetett 
valamennyi bűncselekményére ki-
terjesztette a nyomozást (az ötven-
kilenc ilyen esetnek eddig négy 
halálos áldozata volt), s nem zárta 
ki ezek rasszista indíttatását. Már-
pedig ha az elkövetőket áldozata-
ik cigány mivolta sarkallta tettre 
(ami jogszerűen csakis az ő bíró-
ság előtti esetleges majdani val-
lomásuk alapján állítható), akkor 
– a gárdistákhoz hasonlóképpen 
– paraziták. Nem kórokozók te-
hát, akiktől – amennyiben sikerül 
elfogni és börtönbe juttatni őket 
– megszabadulván megnyugodha-
tunk, mert a kórság marad. 

A kórság maga a magyarorszá-
gi szélsőjobboldal 2006 óta tar-
tó újjászerveződése és leginkább 
a nyugat-európai bevándorlásel-
lenes pártok és mozgalmak poli-
tikai irányvonalához hasonlítha-
tó idegenellenes retorikája. Mivel 
azonban Magyarország nem mig-
rációs célország, a bevándorláselle-
nesség rövid távon nem lehet kitö-
rési pont, annál inkább egy olyan 

kampány, amely összefogást hir-
det a „cigánybűnözés”, a „magyar-
gyűlölet” ellen. Ezért hozott létre a 
Jobbik előnevű radikális párt egy 
olyan, önmagát civilként feltünte-
tő szervezetet, amely a cigányokkal 
szembeni előítéleteken élősködve 
neki kaparja ki a gesztenyét. 

A Magyar Gárda Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesületet 
egy teljes évi procedúra után, ta-
valy decemberben elsőfokú, nem 
jogerős ítéletében feloszlatta a bí-
róság. A bíró szóbeli indoklása 
szerint azért, mert Tatárszentgyör-
gyön jogszabályba ütköző rendez-
vénybe torkolló tevékenységnek 
adott keretet, s az ott elhangzott, 
a „cigánybűnözést” középpontba 
állító beszédek sértették a cigány 
kisebbség méltóságát. 

Az ítélet a radikális párt jelen-
lévő elnökét jól érzékelhetően le-
sújtotta. De nem eléggé. 

Mert az ítélet óta mind a „bűn-
nel sújtott falvak”, mind az otta-
ni gárdatoborzók gyarapodtak, 
a többször hiába próbált, a nálunk 
letelepedett kínaiak ellen irányu-
ló kampányt pedig – a világválság 
beköszöntével – kiadós antiszemi-
tizmus váltotta (amely utóbbihoz, 
mint tudjuk, zsidó se kell).

Egy rajkai gárdista
Magyarország északnyugati csücs-
kében, a mintegy 2600 lelkes Raj-
kán alig van cigány. Az egykori 
határátkelő épületét is mások fosz-
togatták, nem cigányok hordták 
szét a berendezéseit. 

A háború után innen kitelepí-
tett német lakosságot napjaink-
ban az e helyt olcsón házat vásárló 
szlovák betelepülők váltják (ezért 
aztán nemrégiben az itteni tótelle-
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nes demonstráció kapott viszony-
lag több helyet a szélsőjobbos hon-
lapokon). Kikre haragudjon hát 
ebben a községben egy gárdista, 
aki ráadásul a képviselő-testület 
tagja, ha felmegy benne a pum-
pa? A szlovákokra? Talán. De ha 
ez neki kevés, akkor a zsidóságra. 
Az cseppet se zavarja, hogy a va-
lamikori, mintegy kétszáz rajkai 
zsidót az utolsó szálig elhurcolták, 
s hogy a településhez a legköze-
lebb csak Mosonmagyaróváron 
van zsinagóga. Egy, a helyi tévé ál-
tal közvetített testületi ülésen úgy 
fakadt ki, hogy kaszával, kapával 
kellene nekirohanni a népnyúzó 
mocsoknak, és ki kellene füstölni 
a Kossuth utcai zsinagógát. A szó 
szoros értelmében tehát zsidóelle-
nes pogromra buzdított. 

A Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség és a Wesley Já-
nos Lelkészképző Főiskola Teoló-
gus és Lelkész Szak képviselőinek 
(a rektor, az egyházelnök, a dékán) 
megfogalmazása szerint „...mind-
egy, hogy valóban a mosonmagya-
róvári zsinagógára gondolt-e, vagy 
csak nyelvbotlás áldozatává lett, 
mert ő – hangzik utólagos magya-
rázata – a Kossuth téri Parlament-
re kívánt célozni (amelyet szerinte 
a népnyelv zsinagógaként ismer), 
egyaránt elborzasztó az, hogy hat 
évtizeddel a Soá után ilyen és ezzel 
rokon képzettársításokat kultúr-
ember és felelős közéleti tényező 
Magyarországon vagy bárhol a vi-
lágban egyáltalán a fejében forgat-
hat, amint hogy az sem kisebbítheti 

tassák magukat. Őket sem a két-
milliárd megmaradóba szánják...”

Más gárdista rendezvényeken 
árnyaltabban ugyan, de hasonló-
képpen folyt a szó. A Független 
Magyar Gárda Mozgalom főkapi-
tánya (aki a pacsai gárdatoborzón 
a cigánybűnözésről beszélt) egy in-
terjúban bizonyítottnak vélelmez-
te az országos mozgósítás sikerét, s 
ezt a sikert ama gárdista álláspont 
merész hangoztatásával indokolta, 
amely szerint „megszállt ország-
gá lettünk és a megszállókkal nem 
kompromisszumot kell kötni, ha-
nem küzdeni kell ellenük”. 

Zalalövőn egy, a cigányterror 
megnyilvánulásának kikiáltott, 
valóban drasztikus cselekmény 
retorziójától tartó családok – 
az itt meghirdetett, rasszista kö-
zönséget vonzó koncertek idejére 
– rendőri védelmet kértek, felté-
telezvén, hogy a félrevezetett em-
berek éjszaka megtámadhatják 
otthonaikat. A koncerteket elha-
lasztották.

Egy lángoló palack
A Pacsa és Zalalövő közötti Boco-
nádon egy éjjel, hajnali fél kettő 
körül Molotov-koktélt dobtak be 
az egyik cigányok lakta ház abla-
kán. A bent alvó két férfi az üveg-
csörömpölésre felriadt, s egyikük 
a lángoló palackot azonnal kidob-
ta, így nem történt nagyobb baj. 

Lendvai Miklós polgármestert 
megdöbbentette, ami történt, 
szerinte a községben a cigányok 
és nem cigányok között béke van, 

kijelentése súlyát, hogy választott 
képviselőként helyesnek hiszi ha-
zája parlamentjét nyilvánvalóan 
antiszemita szitokszavakkal illet-
ni... Vádoljuk őt, mert szavaival 
nem csak zsidó testvéreinket sér-
tette meg, de az egész nemzetet is, 
hiszen az ő tisztében roppant sú-
lyos nyomatékkal bír, ha valaki a 
történelem legmocskosabb eszméit 
kívánja hazánk mai gondjainak 
megoldásához segítségül hívni... 
Nem felejthetjük, hogy az a csend 
és hallgatás, amely egyházi és ke-
resztény részről övezte az 1938-as 
zsinagógaégetéseket, örök szégyen-
ként égett bele a zsidó Jézus köve-
tőinek lelkiismeretébe.” 

A következő testületi ülésen a 
Magyar Gárda kéttucatnyinál több 
tagja a jelenlétével bátorította har-
costársát, hogy – noha az elrendelt 
nyomozás iratai szerint cselekmé-
nye kimerítheti a „közveszélyoko-
zás előkészülete” bűntettét – ne 
mondjon le képviselői mandátu-
máról. Ezt nem is tette meg.

Toborzók, toborzók
Újdonságként is felfogható, amiről 
a Solton toborzó Magyar Gárda 
Bács-Kiskun megyei tiszteletbeli 
kapitánya szónokolt. Nemcsak ta-
gadta a holokauszt megtörténtét, 
hanem azt is mondta, hogy a cigá-
nyokat a zsidók uszítják a magya-
rokra. „El akarják venni tőlünk az 
országunkat” – fejtegette. – „Ahogy 
minket, ugyanúgy őket is le fogják 
permetezni... Nekik üresen kell az 
ország... Cigány testvéreink se ál-
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még a hangos szóváltás is ritka. 
A gyerekek rendesen járnak isko-
lába, jól neveltek, a felnőttek pe-
dig, ha van munkájuk, tisztessé-
gesen dolgoznak.

Egyes hírek szerint a táma-
dás hátterében az állhatott, hogy 
a család egyes tagjai rendszeres 
fatolvajok. Ezt Kovács Kálmán-
né Olga, a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzat elnöke cáfolta. 

– Képzelje el – mondta nekem –, 
kamionszámra fuvaroznak. Gon-
dolja, hogy annyi fát el lehet lopni? 

Az elnökasszony szerint a meg-
támadottak tűzifa-értékesítéssel 
foglalkozó vállalkozók, harago-
saik nincsenek, a megtámadásuk-
nak, azon kívül, hogy cigányok, 
más oka nem lehet. 

A szentgyörgyi temetés
Ezenközben a száztagú cigányze-
nekar siratta a vonót Csorba Ró-
bert és Csorba Robi temetésén. 
Cigányok és nem cigányok együtt 
gyászolták a meggyilkoltakat. Hor-
váth Dávid képriportjához szük-
ségtelen több szót leírni. Legfeljebb 
még annyit, hogy ezen a temetésen 
mindegyik parlamenti párt képvi-
seltette magát. Aczél Gábor
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A SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium és többek között a TÖOSZ támogatásával 
tartja meg az első országos helyi komposztálási konferenciát. 

Az egynapos fórumon a részvételt főképpen a települési önkormány-
zatok képviselőinek, a megyei önkormányzati, valamint országos szintű 
döntéshozóknak, a megyei és régiós szervezetekben dolgozó szakembe-
reknek, valamint a téma iránt érdeklődő civil szervezeteknek ajánlják. 

A konferencia helyszíne a pesthidegkúti Klebelsberg Kunó Kultúr-
kúria, amelynek címe: 
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
A konferencia időpontja: 2009. május 27.
A regisztrációra márciustól az egyesület megújuló honlapján nyílik le-
hetőség.
Telefonos vagy e-posta információs lehetőség:
Szentirmai Zöld Máté: 06-30-630-64-88 zoldmate@gmail.com
vagy Horváth Ilona: 06-1-409-0449
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min
den

nap
ok Günter Demnig kölni szobrász-

művész a járdán térdelve vizet 
önt egy réztáblácskával felsze-
relt macskakő köré szórt ce-
mentre. Aztán gumikalapáccsal 

finoman megütögeti a kő rézlapos felületét, így a 
mű a járda szintjébe süllyed. A réztáblán az áll, 
hogy „ITT LAKOTT”, aztán következik egy ember 
neve, születésének dátuma, esetleg a foglalkozá-
sa, majd halálának ideje és helye. Aki meglátja 
a táblát, lehajol, hogy kibetűzze a feliratát. Akar-
va-akaratlanul meghajtja tehát a fejét a második 
világháború munka- vagy internálótáborában, 
vagy éppen menet közben elpusztított embertár-
sa emléke előtt. Talán az árnya – akár zsidó volt, 
akár cigány, akár politikai üldözött, akár bármi 
más megfontolásból fölöslegesnek minősített ál-
dozat – valamelyest megelevenedik a számára.

Botlatóköveknek nevezte annak 
idején a művész az általa kitalált, 
majd saját kezűleg terjesztett tár-
gyakat, noha legfeljebb képletesen 
botlatnak, de a járókelők egy ré-
szét feltétlenül megállásra kész-
tetik. Azért találta ki őket, hogy 
a meggyilkoltakra emlékeztesse-
nek. „A millióknak nincsen arca” – 
mondta egy alkalommal. – „Szere-
pelhetnek történelemkönyvek feje-
zeteiben, érettségi tételekben, szól-

A nevek mögött emberek vannak. 
És nem számok.”

Pontosan tíz évvel a kölni kez-
detek és tízezernél jóval több ilyen 
műtárgy németországi, ausztri-
ai létesítése után, a tavaly előtti 
esztendő nyarán Günter Demnig 
immár hatvanévesen abban a tu-
datban helyezte el az első makói 
botlatókövet az Eötvös utca 28. 
számú ház elé, hogy az itt Montág 
Vilmos egykori terménykereske-
dőre emlékeztető, Magyarország-
ra eljutott projekt utat nyit Kelet-
Európára. A makói alpolgármes-
ter ez alkalomból a zsinagógában 
berendezett, összesen hét kő réz-
lapjain megnevezett néhai helyi 
lakos életét bemutató kiállításon 
beszédben elevenítette fel az em-
léküket. A megemlékezés és a ki-
állítás szervezésében is szerepet 
vállaló Urbancsok Zsolt helytör-
ténész szerint elsőként olyan em-
berek „kaptak” emlékkövet, akik-
nek nincsenek Makón élő roko-
nai, és akik a belváros környékén 
éltek, mert szempont volt az is, 
hogy a köveket sokan lássák.

Karsai László történész, a pro-
jekt magyarországi bevezetésé-
nek szakmai tanácsadója szerint 
a holokauszt minden tizedik ál-
dozata magyar zsidó volt. Adolf 
Eichmann, a Birodalmi Bizton-
sági Főhivatal IV. (Gestapo)-B-4. 

hatnak róluk társadalmi vitákban, 
de legfeljebb olyan képzetünk van 
e rettentő tömeg valamekkora ré-
széről, hogy marhavagonokba zsú-
folódva szállítják, vagy éppen vége-
láthatatlan sorokban terelik a vég 
felé. Ám ha azt olvassuk, hogy itt 
lakott Montág Vilmos, az üt. Ek-
kor már egy személyre gondolunk, 
s ha az arcát nem ismerjük is, min-
denki el tud képzelni egy tisztvise-
lőt, egy fűszerest, egy kereskedőt. 

LEGYENEK 
ELEVENEK 
az árnyak
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(Zsidóügyi) osztályának vezetője 
élete végéig büszke volt arra, hogy 
Magyarországon sikerült európai 
rekordot felállítania. Az első halál-
vonatok 1944. május 15-ös indu-
lásától 1944. július 6-áig, amikor 
Horthy Miklós kormányzó a ha-
zai és nemzetközi tiltakozások, 
az egyre romló katonai helyzet 
és más okok miatt leállíttatta a de-
portálásokat, a nácik 437 ezer 402 
elszállított személyt regisztráltak. 
Vidéken a zsidóság szinte nyom-
talanul tűnt el, a roma holokauszt 
történetét homály övezi, a háború 
utolsó óráiban is ezreket öltek meg 
otthonaikban, az általuk ásatott 
sáncok tövében, a gyalogos ha-
lálmenetekben, ám a Kisvárdától 
Szombathelyig, Balatonfüredtől 
Újfehértóig országszerte elhelye-
zett botlatókövek valamennyiükre 
emlékeztetnek. A települési ön-
kormányzatok munkatársai, a he-
lyi zsidó hitközségek, roma szer-
vezetek, történészek, levéltárosok, 
pedagógusok áldozatos és krea-

tív munkája elengedhetetlen volt 
az akció megvalósításához. 

Tavaly összel összesen 36 bot-
latókövet helyezett el Budapesten 
– középiskolások társaságában – 
Günter Demnig. A résztvevő diá-
kok a Fővárosi Közoktatás-fejlesz-
tési Közalapítvány erre irányuló 
pályázatának nyerteseiként nyo-
mozták ki, hogy melyik házból 
hurcolták el az áldozatokat, s az 
idén járdába süllyesztendő újabb 
37 botlatókőnek is fellelték már 
a helyét. Gyakran az áldozatok le-
származottai is jelen voltak-van-
nak az elhelyezési ceremóniákon. 
Ebben az évben egy teljes hetet tölt 
a fővárosban a német szobrász, 

s más magyarországi települések-
re is készül. Tervkoordinátora, Uta 
Franke várja – angol vagy német 
nyelven – az igényléseket az uta.
franke@stolpersteine.com email-
címen. A járda közterület, ezért 
szükség van az illetékes önkor-
mányzat engedélyére (ezt a meg-
emlékezés céljának és a tervezett 
kő pontos elhelyezése tervének 
megadásával lehet kérni, hacsak 
az igénylő nem maga az önkor-
mányzat). A felirat elkészítéséhez 
az áldozat pontos és történelmileg 
hiteles adatait kell benyújtani. Egy 
magyarországi botlatókő 110 eu-
róba kerül, amit az igénylőnek kell 
a művész számára kifizetni.
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Az emlékközponban 
Jó hírrel fogad a Holokauszt Emlékközpontban Pécsi 
Tibor, az oktatási programok vezetője. Azzal, hogy 
intézményük (huszonötödikként) ugyancsak meg-
kapta a korábban 24 országos múzeumot megillető 
utazási kedvezményt, amelynek értelmében a vidék-
ről hozzájuk érkező diákcsoportok ingyenesen ve-
hetik igénybe a közúti közlekedést. 

Az emlékközpont oktatással foglalkozó munka-
társai is gyakran járnak az ország legkülönbözőbb 
településein. Pécsi Tibor éppen Pécsről érkezett, 
ahol a Testnevelési Általános Iskola és Középiskola 
termeiben megnyitották az Auschwitz album című 
vándorkiállítást. És felkészítették a helyi, alkalmi di-
ák tárlatvezetőket. Ezt a tárlatot, és az Anne Frank 
– Történelem a mának című, másik vándorkiállítást 
már tízezren látták Magyarországon. Az utóbbi már-
cius–áprilisban Debrecenben, a Tóth Árpád Gimná-
ziumban látható.

Beszélgetőtársamat arról faggatom, mennyire nyi-
tottak, érdeklődők a diákok vagy akár a felnőttek. 
Mivelhogy civil szervezetek, klubok, nyugdíjas cso-
portok is gyakori vendégek a Holokauszt Emlékköz-
pontban, s közöttük is sok a vidéki. 

– A holokausztról és Auschwitzról valamilyen 
szinten mindenki tud valamit. De a magyar holo-
kauszt iszonyatos méreteit, arányait nem érzik, nem 
érzékelik – mondja Pécsi Tibor. – Ezért az emlékköz-
pont Jogfosztástól népirtásig című állandó kiállítá-
sára érkezőknek nem is egy egyszerű tárlatvezetést 
tartunk. (A nyers tényekkel amúgy az értelemre és az 
érzelmekre mélyen ható tárlaton nehéz is lenne ha-
gyományos módon magyarázni – K.M.) Nem csupán 
az áldozatokról esik szó, de ugyanennyire az elköve-
tőkről is. Tudatosítva azt, hogy senki nem születik 

áldozatnak sem gyilkosnak. Számos példa mutatja, 
hogy volt választási lehetősége még az üldözőknek 
is. Az embermentők, segítők népes csoportja is arról 
tanúskodik, aki a másikban az embert látta, az segí-
tett. Nem is kellett szeretnie az üldözötteket. Csak 
igaz ember módján cselekedni. Aztán ott vannak 
– legtöbben – a csendes szemlélődők, a közömbösök. 
Akiknek közömbössége a szörnyűségek elkövetésé-
hez vezetett. Az állandó kiállításon általában kétórás 
a vezetés. A gyerekeknek feladatokat adunk, aktívan 
bevonjuk őket a tények megismerésébe. 

– Hogyan? 
– Feladatlapokat kapnak, ezeken hat kérdésre vár-

juk a válaszukat. Magyarázzák el, mit sugall egy 
plakát. Kövessék végig egy üldözött család történe-
tét. Olvassanak bele egy dokumentumba, s azután 
mondják el véleményüket, észrevételüket a helyszí-
nen, a társaik előtt, a közösségnek. Ily módon nem-
csak történelmet, hanem toleranciát is tanulnak itt 
a diákok. Meg kell hallgatniuk egymást, figyelni kell 
tudniuk a másikra. 

– Bizonyára felmerül a foglalkozásokon napjaink 
rasszizmusa. Mit tesznek, ha olyan gyerek, felnőtt 
van a csoportban, aki provokál, aki szélsőséges néze-
teket hangoztat?

– Előfordul ilyen megnyilvánulás, de nem gyak-
ran. Találkoztunk például teljes náci öltözékbe bújt 
gyerekekkel, akik osztályukkal érkeztek. Tudták, 
hová jönnek, azért is öltöztek ki. De nem szálltunk 
vitába velük. Ők is feladatot kaptak, hogy értelmez-
zék, mit jelent az, hogy valakit származása miatt 
rendre megfosztanak jogaitól, javaitól, szabadsá-
gától, emberi méltóságától és végül puszta életé-
től. Amikor a kiállításnak ahhoz a részéhez értünk, 
amelyik az emberi méltóságtól való megfosztást 
részletezte, láthatóan megértették, érzelmileg fog-
ták fel a történteket. S, akkor már olyan mondatok 
is elhangzottak tőlük, hogy ők nem így gondolták... 
Persze, hogy maguk között aztán miképp véleked-
tek, azt nem tudjuk.

Gyakran jönnek iskoláscsoportok az emlékköz-
pontba, és sokszor elmennek hozzájuk az iskolákba 
az intézmény munkatársai. Rendhagyó órákat tar-
tanak, kívánság szerint, egy-egy osztály vagy akár 
az egész iskola diákjai számára. Az előadásokon 
a történelmi tényeket irodalmi, filmes és más műfajú 
művekkel kiegészítve. Sopron, Pécs, Orosháza, Bé-
késcsaba, Debrecen, Miskolc, Tatabánya, Sajókaza, 
Pilisvörösvár voltak többek között a „kiszállások” 
helyszínei. Bonyhádon nemcsak az iskolában, ahol 
a gyerekek egy helyi zsidó család történetét feldol-
gozták, hanem a közéleti klubban, felnőtteknek is 
tartottak előadásokat. Évek óta van nyári kutatótá-
bor, vannak tematikus, nappali foglalkozások a holo-
kauszt különböző nézőpontjairól, van fotózás és ku-
tatás a helyszíneken. És legalább ennyi lehetőség, 
segítség várja a pedagógusokat is. Egyebek mellett 
akkreditált tanártovábbképző-tanfolyam, internetes 

A parlament 2000-ben a magyarországi holo-
kauszt emléknapjává nyilvánította április 16-át, 
mert 1944-ben ezen a napon kezdődött a magyar 
zsidók gettósítása a Felvidéken, Kárpátalján. 
Ezen a napon 2001 óta minden magyar közép-
iskolában meg kellene emlékezni a XX. századi 
történelem e szörnyű tragédiájáról. Ezen a na-
pon tavaly a négy történelmi felekezet (katolikus, 
református, evangélikus és zsidó) megegyezett, 
hogy 2009 áprilisától a saját közösségeiken be-
lül minden évben megemlékeznek a holokauszt 
magyar áldozatairól. Az iskolákban se lehetne 
ennek akadálya, hiszen a holokauszt érettségi té-
makör, a történelemoktatás szerves része és a pe-
dagógusokat képző intézmények tananyagában 
is jelentős helye van. A helyi önkormányzatokon 
is múlik, hogy a holokauszt miképpen tudatosul 
a ma fiataljaiban.
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távoktatás a jeruzsálemi Yad Vashem Intézettel kö-
zösen. Vannak alkalmi tanártovábbképző-műhely-
beszélgetések, van tapasztalatcsere, problémamegbe-
szélő csoport, ötletbörze gyakorló pedagógusokkal 
és holokauszt oktatókkal.

Segédanyagok igényelhetők és kaphatók az iskolai 
holokauszt-tanításhoz, megemlékezéshez. Az emlék-
köpont munkatársai konzultálnak a saját iskolájuk-
ban a holokausztról tanító, megemlékezést szervező 
tanárokkal. Tartanak nyílt napokat, bemutató fog-
lalkozásokat. Rendeznek konferenciákat a társtudo-
mányok, a művészetek és a holokauszt tudomány, 
valamint az oktatás határterületeiről. 

Az érdeklődők figyelmébe ajánlható a Holokauszt 
Emlékév 65 elnevezésű program, amelyről az emlék-
központ honlapján (www.hdke.hu) részletesen tájé-
kozódhatnak.  Kádár Márta

Egy emlékmû hátoldalán
A Vas megyei Simaságon Molnár László polgármes-
ter tájékoztatása szerint mint minden évben, idén is 
május utolsó vasárnapján tartják a Hősök napi ün-
nepséget a hősi emlékműnél, amelynek keretében 
emlékeznek meg a holokauszt 65. évfordulójáról is. 
Az emléktáblán fel van írva annak a kereskedő zsi-
dó család három tagjának a neve, akiket annak ide-
jén elhurcoltak a faluból. 

Szentgotthárdon a Vörösmarty Mihály Gimná-
zium aulájában április 16-án műsor keretében em-
lékeznek a holokauszt áldozataira. A 11. évfolyam 
tanulóit erre az osztályfőnökök, a magyar és a tör-
ténelem szakos tanárok készítik fel. Az utóbbiak be-
építették az idei tantervükbe, hogy a 9. évfolyamtól 
felfelé minden osztályban egy-egy órát a holokauszt-
ra történő megemlékezés jegyében tartanak meg. 
A hármas határ menti kisvárosban egyébként van 
egy háborús emlékmű, amelynek hátoldalán szere-
pelnek a holokauszt áldozatainak a nevei is. 

Lendvai Emil

Diákjaikkal együtt kutatnak 
A fellelhető dokumentumok szerint a dunántúli zsi-
dóság végleges deportálásáról Endre László, a zsidó 
ügyekkel foglalkozó belügyi államtitkár 1944. jú-
nius 22-én tartotta meg értekezletét, az akkor még 
Veszprém vármegyéhez tartozó Siófokon. A várme-
gye (veszprémi, pápai, devecseri, zirci és enyingi já-
rások) területéről összesen 4106 zsidó vallású polgá-
ri személyt hurcoltak el, közülük mindössze 640-en 
tértek vissza a megsemmisítő táborokból. Elsőként a 
veszprémi gettókban összezsúfolt zsidókat vagoní-
rozták be, majd a pápai gettóból a térségben össze-
gyűjtött 3600 embert előbb a város szélén álló elha-
gyott műtrágyagyár épületeibe, innen a pályaudvarra 
hajtották. A több település adatait feldolgozó Veress 
D. Csaba történésztől tudjuk, hogy a Veszprémből el-
hurcolt 750 ember közül csak 50-en, Tapolcáról beva-
gonírozott 912 ember közül csupán 112-en élték túl a 

vészkorszakot. Devecserből 165-en, Nemesszalókról 
58-an, Sümegről 57-en Tüskevárról 30-an pusztultak 
el. A zsidó vallású polgári lakosság elhurcolása után a 
megye területén csak az ugyancsak zsidó vallású sze-
mélyekből felállított kisegítő munkaszolgálatos szá-
zadok maradtak, amelyek tagjait hadifogolyszerű el-
helyezésben őriztek. Egy részüket a keleti frontra irá-
nyították, másokat a romeltakarításra, vagy például 
a Péti Nitrogénműveket ért amerikai bombatámadás 
okozta károk elhárítására, helyreállítási munkákra, 
időzített bombák felderítésére és hatástalanítására 
vezényeltek. A szentkirályszabadjai munkaszolgála-
tos tábor kiürítését 1944. október végén kezdték meg, 
a századokat gyalog indították útnak Győr irányába. 
Az egyikben menetelt Radnóti Miklós költő is, akit 
– több kimerült társával együtt – a kísérő keretle-
génység november 9-én agyonlőtt. 

Az elmúlt évtizedekben a megye több településén 
állítottak emléktáblát, emlékfalat a haláltáborokba 
hurcoltakra emlékezve. Ajkán a régi temetőben, 
Veszprémben a zsidó temetőben és az egykori gettó 
helyén alakítottak ki emlékhelyet. 

Balatonfüreden egyes városrészekben, valamint 
a temetőben több emlékfát állítottak. Cserép Lász-
ló művelődési osztályvezetőtől tudjuk, hogy három 
helyen a járdákba úgynevezett botlatóköveket épí-
tettek be az elhurcoltakra emlékeztetve. A közel-
jövőben egy rendezvényt szerveznek, előadásokkal, 
könyvbemutatóval amelyen a tervek szerint Pokorni 
Zoltán, volt művelődési miniszter és Glatz Ferenc, 
az MTA korábbi elnöke tart előadást, ebből az al-
kalomból jelenik meg a holokauszttal is kapcsolatos 
kiadvány, a Hiányjel. 

Holczinger László devecseri polgármester tájékoz-
tatása szerint a zsidó temetőben a hitközség állított 
fel emlékfalat, amelyen az elhurcoltak neveit rögzí-
tették. Az évente rendezett megemlékezésen az ön-
kormányzat is képviselteti magát. A tragikus deve-
cseri eseményekről Mester Katalin írt könyvet. 

A megye középiskoláiban a történelemtanárok fel-
készültségétől függően foglalkoznak a holokauszttal, 
néhányan a megyei levéltárban a diákokkal együtt 
kutatják a fellelhető dokumentumokat. A veszprémi 
izraelita hitközség az oktatás segítésére több kiad-
ványt tervezett eljuttatni a középiskolákba, ez azon-
ban egyelőre nem valósult meg. Juhász Ferenc

Egy mécses lángja
A mai Békés megye területén 1944 áprilisában Bé-
késcsabán, Szarvason neológ (kongresszusi) és or-
todox, Gyulán, Orosházán, Békésen, Mezőberény-
ben, Gyomán, Endrődön, Szeghalmon, Csorváson 
és Battonyán neológ, Tótkomlóson, Vésztőn, Dé-
vaványán, Füzesgyarmaton, Körösladányban, Sar-
kadon és Kunágotán ortodox hitközség működött. 
Dr. Székács István vármegyei főispán 1944. április 
28-án adta ki végrehajtási utasítását a gettók felállí-
tásáról és a zsidók május 12-ig történő elszállításá-
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ról. A békéscsabai bevagonírozás felelőse Ferenczy 
László csendőr alezredes, a honi zsidóság kiirtásának 
egyik fő alakja volt. Okány egyetlen napon, 1944. jú-
nius 6-án veszítette el orvosát és állatorvosát, a me-
zőgazdaság irányítóit, a sok évtizede helyben lakó 
kereskedőket és iparosokat. 

Dr. Moskovits Sándor, a megye egyetlen mai, mind-
össze 39 lelkes békéscsabai hitközségének elnöke el-
mondta, hogy a szülei látták, amint Békésszentand-
ráson a csendőrök sorfala között a szarvasi gettóba 
menetelő zsidókat megsiratták a helybéliek. 

A legutóbbi, 2001. évi népszámlálás során Békés 
megyében mindössze hetvenöten vallották magukat 
zsidó származásúnak, holokauszt megemlékezést 
azonban Békéscsabán, Orosházán, Gyulán, Szar-
vason, Dobozon és Tótkomlóson minden évben tar-
tanak. 

A Körös-menti Szociális Centrum szarvasi telep-
helyén legutóbb január 27-én, a Nemzetközi Holo-
kauszt Emléknapon emlékeztek meg az intézmény 
ellátottjai a holokauszt áldozatairól, hallgattak meg 
részleteket Anna Frank naplójából. 

A békéscsabai zsidó temető legszebb, legnagyobb 
síremlékei a gyulai származású Rosenthal családé, 
amely a Temességben lévő pécskai (Románia) után 
az Osztrák–Magyar Monarchia második legnagyobb 
vidéki gőzmalmát üzemeltette egykor itt. Békéscsa-
ba önkormányzatának 40 millió és a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetségének 30 millió forintos 
támogatásával épült meg a temető mellett 2004-ben 
Közép-Kelet-Európának a második világháború 
után létesített egyetlen zsinagógája. Markovics Zsolt 
szegedi főrabbi avatta fel dr. Feldmájer Péter, a Ma-
zsihisz elnöke és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató 
jelenlétében az elmúlt év őszén. A megye történelem-
tanárai eddig két alkalommal gyűltek össze benne, 
hogy megbeszéljék a holokauszt oktatás problémáit. 
Az emlékhely-múzeum jellegű épületben – amelyben 
ma iskolai történelemórákat is tartanak – tizenegy, 
sűrű sorokkal telirótt, háromoszlopos tábla őrzi az 
elhurcoltak nevét. Az avatásra a hitközség elnöke 
az akkori oktatási minisztert, dr. Magyar Bálintot 
is meghívta, akinek a családját, anyai nagyapjának, 
Schwartz Dezsőnek a testvérét, Schwartz Margitot, 
a sógorát, Grósz Lajost és Mezőberényben lakó uno-
katestvérét, Bözsi nénit a férjével, Kurtág Lajossal 
1944. június 26-án hurcolták el Auschwitzba 3100 
társukkal együtt a Kazinczy utcai dohánybeváltó 
helyén felállított gettóból. Ahol hét nappal korábban 
Lerner Sámuel, a Békési úti, Kossuth Lajoshoz cím-
zett vendéglő tulajdonosa gyógyszerrel vetett véget 
az életének, mert nem akarta elhagyni szeretett hazá-
ját. Felesége, a Csongrád vármegyében született Dia-
mant Valéria az auschwitz-birkenaui koncentrációs 
táborban halt meg. Az ő fiuk volt a Magyar Újság-
írók Országos Szövetségének (MÚOSZ) 2007. má-
jus 16-án, Budapesten elhunyt örökös tagja, Lőcsei 
(Lerner) Pál, aranytollas, Nagy Imre-érdemrenddel 

kitüntetett újságíró, szociológus, akinek tiszteleté-
re e sorok írójának kezdeményezésére, a békéscsabai 
önkormányzat képviselő-testületének február 19-ei 
határozata értelmében emléktábla létesül az Irányi 
u. 2. számú ház falán. (Ebben a házban 1945. május 
23-án kezdte meg működését a Viharsarok című 
koalíciós vármegyei napilap, amelynek Lőcsei Pál a 
munkatársa volt.) Az emléktáblára a következő szö-
veget vési fel Minya Gábor békési kőfaragó: „Ha fák-
lyával nem tudtam is világítani, egy mécses lángját 
halálomig életben tartottam.” Avatóbeszédet dr. Eöt-
vös Pál, az önkormányzattal együtt anyagi áldozatot 
vállaló MÚOSZ elnöke mond május 22-én.

A Békés megyei zsidóság történetét egy keresztény 
tótkomlósi fiatalember, ifj. Balogh István hétéves ku-
tatómunkával dolgozta fel Békés békétlenség címmel 
megjelentetett kötetében, amelyet a békéscsabai új 
zsinagógában mutattak be. 

– A békéscsabai önkormányzat képviselő-testü-
letének Kulturális stratégia 2008–2015 elnevezésű 
rendelete alapján a középiskolák évente váltakozva 
adnak emlékműsort április 16-án, a holokauszt ma-
gyarországi emléknapján a zsidó temető emlékhelyé-
nél – tudtuk meg Botyánszky Máriától, a békéscsabai 
polgármesteri hivatal sajtóreferensétől. Egyébként 
városi szintű megemlékezés idén nem lesz, a Bartók 
Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben február 28-áig volt látha-
tó az Anne Frank emlékkiállítás, az Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégiumban pedig áprilisban avat-
nak emléktáblát a holokauszt áldozatainak emlékére. 
A Békéscsabai Zsidó Hitközség június 28-án emléke-
zik a holokausztra a zsinagóga melletti emlékpark-
ban, ahol a szegedi főrabbi tart gyászistentiszteletet, 
s a hagyományoknak megfelelően az Aradi Zsidó 
Hitközség énekkara ad műsort. 

– Gyulán május 9-én, a XX. századi hősök és ál-
dozatok mozaik-emlékművénél tartanak megem-
lékezést, a zeneiskola tanulói lépnek fel – tájékoz-
tatott dr. Perjési Klára polgármester, országgyűlési 
képviselő. 

A második világháború után egyedül Békéscsabán létesült új zsinagóga Közép-Kelet-
Európában (a szerző felvétele)
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– Tótkomlós önkormányzata június 21-én tartja 
a holokauszt megemlékezést – mondta Kárász Gá-
borné, a polgármesteri hivatal titkársági ügyintézője. 
– Ifj. Balogh István Markovics Zsolt szegedi főrabbit 
kérte fel a beszéd megtartására, az önkormányzat 
megbízásából pedig a város Pro Urbe díjával és Bé-
kés megye díjával is kitüntetett, közmegbecsülésnek 
örvendő pedagógus, Motyovszkiné Udvaros Ida be-
szél majd. Dányi László

Odafenn minden fel van írva
Hajdú Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Művelődési és Ifjúsági Osztá-
lyának vezető főtanácsosa arról tájékoztatott, hogy 
néhány éve mind a 238 megyei településre kiterjedő 
felmérést végeztek. Arra kérték a jegyzőket, jelezzék, 
ha tudnak elhanyagolt zsidó-, illetve katonatemető-
ről. Mindenhonnan olyan válasz érkezett, hogy ame-
lyik községben van zsidótemető, az rendben van. 

Dr. Nagy Ferencnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár címzetes, nyugdíjas igazgatójának 
nincs tudomása arról, hogy hol lesznek megemléke-
zések, de reméli, hogy számos településen sort kerí-
tenek rá. Elmondta, hogy 1994-ben, a holokauszt 50. 
évfordulóján még élt Ságvári Ágnes, a Legújabb Kori 
Történeti Levéltár korábbi igazgatója, aki – miután 
ez az intézmény a rendszerváltozáskor a Magyar Or-
szágos Levéltár része lett – új helyén is meghatározó 
személyiségként kért fel megyei levéltárosokat, hogy 
a helyi zsidóság történetéről, illetve a holokauszt 
eseményeiről állítsanak össze egy-egy füzetecskét 
oktatási célra. 

– E feladat elvégzését Szabolcs-Szatmár-Beregben 
elvállaltam – mondta a címzetes igazgató. – Meg is 
jelent Ságvári Ágnes szerkesztésében az írásom, de 
nemcsak az enyém, hanem a többi megye hasonló 
témájú munkája is, igen nagy példányszámban. Eb-
ben 10–15 oldalon össze van foglalva minden me-
gye zsidóságának története. Szerepel benne a forrá-
sok fénymásolata is. A füzetet a gimnáziumok, meg 
az általános iskolák ingyen megkapták. 

Eltelt tíz év, s dr. Nagy Ferenc látta, hogy a nyír-
egyházi zsidóságnak milyen gazdag levéltári anya-
ga van, gondolta, meg kellene jelentetni. A levéltári 
faximile források elé harmincoldalas tanulmányt 
írt. Abban olvasható a nyíregyházi zsidóság törté-
nete a megye történetének tükrében. Nyíregyházán 
megmaradt a zsidóság teljes névsora. A kötetben 
4753 név jelent meg. A könyvnek – amelynek meg-
jelentetéséhez Nyíregyháza város önkormányzata és 
sokan mások adtak támogatást – olyan sikere lett, 
hogy még a washingtoni kongresszusi könyvtárban 
is van belőle példány. Dr. Nagy Ferencet Ausztráliá-
ból és New Yorkból is keresték, hogy ki-ki megtalálta 
az apjának vagy a nagyapjának a nevét a könyvben, 
s kérdezték, mit tud még róla? 

Van egy érdekes történet, amit Krúdy írt meg. 
A történet szerint Nyíregyháza központjában, a Kos-

suth téren volt egy pad, amelyen vasárnaponként, 
amikor néha a tűzoltózenekar is játszott, egymás 
mellett foglalt helyet az evangélikus püspök, a re-
formátus pap, a katolikus esperes és a rabbi. A négy 
vallás békében megvolt egymással. Dr. Nagy Ferenc 
szerint ilyen békére lenne szükség most is. 

Mátészalkáról rengeteg zsidó személyt hurcoltak 
el, s ez dokumentálva van. Legutóbb 2005-ben nagy-
szabású rendezvényen a helyi zsinagógában emlé-
keztek rájuk. De hogy az idén, a holokauszt évében 
lenne-e hasonló rendezvény, arról Farkas Judit a má-
tészalkai múzeum munkatársa nem tud. Pedig, ha 
lenne, tudnia kellene, mert a zsinagóga kulcsa a mú-
zeumban van. A zsinagóga falán elhelyezett már-
ványtábla 1542 mátészalkai zsidó személy nevét őrzi, 
akiket 1944-ben Mátészalkáról deportáltak. A majd-
nem teljes falunévsor alatt kurta mondat: „és még 
16 000 névtelen szülő, testvér és gyermek”.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban 
kézhez kaptam Halmos Sándor Szatmár Vármegye 
zsidósága című kötetet. Abban olvastam a TÖOSZ-
tagtelepülések közül Cégénydányádról, Csaholc-
ról, Géberjénről, Ilkről, Kisszekeresről, Kocsordról, 
Milotáról, Nagydobosról, Nyírmeggyesről, Ópá-
lyiról, Porcsalmáról, Szamoskérről, Szamossegről, 
Szabolcsveresmartról, Tiszabecsről és Tyukodról 
adatokat. Szamosszeg esetében nagyon megragadt 
bennem a következő: „1941-ben 112 zsidót írtak ösz-
sze, akiket 1944-ben zokogó falu búcsúztatott, és még 
a gettóba is vittek élelmet számukra”.

A szamosszegi általános iskola igazgatója, Loson-
czi Árpádné elmondta, hogy neki erről nem lehetnek 
személyes emlékei, mert akkor még nem élt. A közel-
jövőben bizonyosan fognak a községben megemlé-
kezést tartani. Az iskolában a nyolcadikos gyerekek 
ismeretekhez jutnak a holokausztról. Az igazgató-
nő javasolta, hogy e témában keressem meg Bodó 
Bélát, aki bizonyosan emlékszik a vészkorszakban 
történtekre. 

– Hallottam az apámtól, meg gyermekként lát-
tam is, amikor a mátészalkai gettóból elvitték a zsi-
dókat szekerekkel – mondta nekem az idős ember. 
– Apám, anyám, meg a nagybátyám kenyeret sütött, 
és többször vittünk nekik enni az elkerített gettóba. 
Jóban voltunk velük. Vallásos, istenfélő emberekként 
élték mindennapjaikat. Megértettük egymást. Higy-
gye meg, annak idején a zsidókkal jó barátságban 
volt a szegény ember, a munkásember, a földművelő 
ember. Azok a zsidók jórészt kereskedők voltak. Ha 
valaki elakadt, s egy kis pénzre volt szüksége, adtak 
neki előleget. Hozzátették, majd a paszulyt vagy 
a búzádat beadod... Embertelen dolog volt az, amit 
csináltak velük. Ennyit tudok mondani. 

– Köszönöm, jegyeztem – mondtam. 
– Maga ne írjon semmit – jelentette ki határozot-

tan Bodó Béla. – Elmúlt. Nyolcvanegy éves vagyok. 
Nem az a lényeg, hogy itt mit írnak. Odafenn min-
den fel van írva.  Cselényi György 



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

Országos Szövetségének folyóirata

Mártírok útja
Háromévnyi tényfeltáró kutatómunka eredménye-
képp 2006 második felében született meg a a holo-
kausztot elszenvedő hétezer nógrádi zsidó lakos ada-
tait kortársak visszaemlékezéseivel megörökítő kötet 
(Szederjesi Cecília–Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén. 
Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei 
zsidóság holocaustjáról. CD melléklettel. Studium 
Libra-Nógrád Megyei Levéltár, 748 oldal, ármeg-
jelölés nélkül. A kötetet megjelenésekor Schweitzer 
József nyugalmazott országos főrabbi és Molnár Ju-
dit történész, egyetemi docens méltatta a Holocaust 
Emlékközpontban, jelenleg 7000 forintért kínálják 
a budapesti Füst Milán antikváriumban – A szerk). 
Összesen ötszáz példányban nyomtatták, pályázati 
forrásból terítették a könyvpiacon, miközben kéz-
ről-kézre adták, s szájról-szájra is terjedt híre, emiatt 
gyorsan elfogyott. Főképp megyén kívülről és kül-
földről keresték-keresik az összeállítást, azonban új-
rakiadására vagy digitalizálására még nem sikerült 
forrást teremtenie az intézménynek. Mindezt Tyek-
vicska Árpádtól, a Nógrád Megyei Levéltár igazga-
tójától tudtam meg.

Pásztón, a Mikszáth Kálmán Gimnázium Pos-
taforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban Kiss 
Andrea történelemtanár elmondta, hogy a hivatalos 
tananyag a végzős osztályokban a második világhá-
ború kegyetlenségeire és bármely diktatúra áldoza-
taira mindössze egy-egy órát szán. – Ebbe én – tette 
hozzá – bele szoktam csempészni videóanyagot is, 
hogy a diákok tájékozottabbak legyenek. Az osztály-
főnöki óra keretén belül ugyancsak minden évben 
szóba kerül a holokauszt, kötetlenül beszélgetünk 
róla. Iskolánkban az ünnepeket, megemlékezéseket 
minden évben szétosztjuk az egyes osztályok közt, 
amelyek tanulói a témából felkészülve 2–3 tárlót ren-
deznek be az évfordulóra – mondta még.

Balassagyarmaton, a Balassi Bálint Gimnázium-
ban osztályfőnöki óra keretében mindig szánnak al-
kalmat a tanárok a holokauszt megvitatására. A kö-
telező történelemórai tananyag mellett etika órán 
ugyancsak rendszeresen visszatérő téma a népirtás. 
Vidomusz Béláné történelemtanár a hivatalos 2–3 
órát szépirodalmi és történeti forrásokkal teszi ér-
zékletesebbé, érthetőbbé. Elmondása szerint a diá-
kok nyitottak, de nem tájékozottak. 

– Úgy fest, hogy iskolán kívül nem követik nyo-
mon ezeket az eseményeket, nem nagyon foglalkoz-
tatja őket a téma, ami talán olyan szempontból nem 
is baj, hogy az első részletes tájékoztatást a történ-
tekről objektív környezetben, az iskolában hallják 
– fejtegette.

Balassagyarmaton, a Szondi György Szakközépis-
kola és Szakiskolában is kérdezősködtem. Itt Györki 
Melinda történelemtanártól tudtam meg, hogy éves 
ünnepekről, megemlékezésekről a vezetőség dönt, 
de általában külön alkalmat nem szánnak a holo-
kauszt áldozatainak. 

– A megye legnagyobb zsidó közössége Szűgyben 
élt. Sokkal többen voltak, mint a balassagyarmatiak. 
De éltek mindenfelé, Diósjenőn, Rétságon, Tolmá-
cson, Alsópetényben, Szentén, Mohorán, Szécsény-
ben, Nógrád megye számos településén voltak ki-
sebb-nagyobb hitközségek. Mára Balassagyarmaton 
összesen öt család maradt. Mindenki idősebb, édes-
anyám korabeliek. Anyám és apám voltak a helyi 
hitközség vezetői, ma ezt a feladatot a férjem és én 
látjuk el – mondta el nekem Bauer Józsefné, Ági né-
ni, született Róth Ágnes. 

– A kevés túlélő leszármazottai közül sincsenek 
már itt sokan. A fiatalok elkerülnek tanulni a fővá-
rosba, ami ott fogja őket. Sok a vegyes házasság is, 
miáltal ugyancsak gyengülnek a származáshoz kö-
tődő szálak. Nem is mindenki vallja be, de mi azért 
tudjuk, kinek kik voltak a szülei. A XIX. század vé-
gén, XX. század elején Balassagyarmat lakosságának 
40 százaléka zsidó volt. Ma körülbelül 50 ember van, 
aki vagy vallásilag vagy származásilag kötődik a hit-
községhez – tette hozzá Bauer József. 

Balassagyarmat egyik nevezetessége az Ipoly men-
ti országzászló, amelyet a város önkormányzata 
1933-ban építtetett, majd – csaknem hatvan évvel 
a háború utáni eltávolítása után – 2004-ben a Vité-
zi Rend közreműködésével a helyére visszahelyez-
tetett. De vajon hányan ismerik építőjének nevét? 
Az építőmester Magos (Munk) Dezső építészmér-
nök, a városháza, a kaszinó, a rendőrség és a váro-
si strand épületének, továbbá jó néhány laktanya 
tervezője volt, akit sem a kikeresztelkedése, sem 
az alispán pártfogása, sem a felső katonai vezetés-
sel ápolt kiváló kapcsolatai nem mentettek meg 
ama marhavagonok egyikétől, amelyekben a ba-
lassagyarmati zsidókat Auschwitzba fuvarozták. 
A többiek halálozási dátuma 1944. június 6., a ha-
láltáborba érkezés napja. Az övé nem, mert tud-
ta, mi vár rá, s ezért már Aszódnál végzett magá-
val. Mindez a helyi zsidóság keresztény kutatója, 
az Ipolymenti Zsidó Gyűjtemény és Kiállítóterem 
létrehozója és vezetője, Majdán Béla tanár és hely-
történész által szerkesztett, a Kertész István Alapít-
vány és a Balassagyarmati Zsidó Hitközség kiadá-
sában megjelentetett, a cikkben említett kötetben 
olvasható. A balassagyarmati zsidó közösség emlé-
kezete című könyv Magyarország egyik legrégibb 
hitközségét örökíti meg, amelynek tagjai polgár-
társaikkal együtt 1919. január 29-én a cseh kato-
nasággal szemben védték meg magyar városukat, 
ahol Közép-Európa legnagyobb ortodox zsinagógá-
ját tartották fenn. A hívek deportálása után elárvult 
gyönyörű épületet a németek raktárnak használták 
és a szovjet előőrsök megjelenésekor felrobbantot-
ták. Romjait 1950-ben egy budapesti utász alaku-
lat takarította el. Az Ipoly menti országzászlóval 
ellentétben nyoma sincs. (a. g.)
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Elmondásuk szerint ritkán gyűlnek össze, ünne-
peiket inkább családon belül tartják. Az egyetlen 
közös emlékezésre a holokauszt áldozatai, ahogyan 
ők hívják: a mártírok adnak okot. A hitközségnek 
tízéves a Kertész István Alapítványa, amely a lakos-
ság adományain túl részesül a balassagyarmati ön-
kormányzat, valamint a Mazsihisz támogatásában is. 
(Kertész István az 1970-es évektől két évtizeden át a 
zsidótemetőt próbálta menteni a pusztulástól, majd 
1992-ben létrehozta a balassagyarmati zsidó öröksé-
get ápoló első alapítványt, megkezdve azt a sajátos, 
napjainkban is tartó mozgalmat, amelynek a gyűj-
temény megalapítását és a 3300 sír rendbe hozását 
köszönheti a város – A szerk.)

Gondozásukban van a balassagyarmati zsidó 
temető, valamint létrehozták múzeumukat, ahol 
az egykori Ipoly menti zsidóság életéről szóló do-
kumentumokat dolgoztak fel és állítottak ki. Fő fel-
adatukként a Nógrád megyei, szűkebben a Balassa-
gyarmat és környéki izraelita emlékek gyűjtését és 
őrzését, a mai együttélés és a holokauszt oktatásának 
segítését vállalták. Segédkeztek a Nógrád Megyei 
Levéltárnak a Senkiföldjén című kötet összeállításá-
ban is. E tevékenységekben állandó együttműködő 
partnerük Majdán Béla történész, A balassagyarmati 
zsidó közösség emlékezete című könyv szerkesztője 
(Lásd keretes írásunkat – A szerk.). 

A Bauer házaspár – az alapítvány vezetőiként – ér-
tékteremtő munkája mellett a helyiek kulturális éle-
tét is szervezi: minden évben több jótékonysági est 
fűződik ténykedésükhöz. Tavaly két ízben is otthont 
adhatott a balassagyarmati megyeháza Markó Iván-
nak és társulatának, a Magyar Fesztiválbalettnek, 
a 100 éves a magyar kabaré keretein belül Kondor-
estet tartottak, amelynek vendégszereplői Sas József 
és a Kis Mikroszkóp Színpad más művészei voltak. 
Vendégük volt továbbá Presser, Bródy, s évadzáró 
koncertként a Budapest Klezmer Band-et hívták 
városukba. Teltházasok rendezvényeik bevételeit 
az alapítvány tevékenységébe visszaforgatják. Leg-
újabb akciójuk a megye zsidó temetőinek fotózása, 
majd a képek digitalizálása. 

A múzeumot folyamatosan bővítik saját szerzemé-
nyekkel, küldeményekkel, adományokkal. Szándé-
kukban áll fejleszteni a judeaisztikai bemutatót is.

– A nyírjesi gettóból 1944 júniusában 2800 em-
bert hurcoltak el, ezért az idei megemlékezést június 
7-ére tettük. Ez alkalomból érkezik Budapestről egy 
rabbi, egy kántor, valamint politikusok is tisztele-
tüket teszik – mondta Ági néni. – Az Élet Menete 
Alapítvány 2007 óta minden évben elindít egy holo-
kauszt vándorkiállítást utaztató vonatot, amely idén 
március 30-án Balassagyarmatról kezdi emlékútját. 
A kiállítás-megnyitón a látogatók előadásokat hall-
hatnak a vészkorszakról, annak előzményeiről és kö-
vetkezményeiről, a békés együttélés fontosságáról. 
E két jelentős eseményünk lesz idén a Mártírok út-
jára emlékeztetve.  Holp Judit

Album és vetélkedô 
Hajdú-Bihar megyében már befejeződött a holoka-
uszt évének első – kettős – kiállítása.

Mindkettőt a debreceni Kölcsey Ferenc Művelő-
dési Központban szervezték. 

Az egyik az Auschwitz album címet viselte, s meg-
rázó története van. Egy kárpátaljai holokauszt túl-
élő, Jákob Eszter – akinek minden hozzátartozó-
ját elpusztították – a tábor felszabadulása után egy 
rongyokba burkolt fotótekercset talált. A képeket, 
amelyeken saját testvérét is felismerte, a tábor le-
génységének két SS-tagja készítette. A kivégzések 
kivételével – ezeket még a személyzetnek is tilos volt 
megörökítenie – a táborélet csaknem minden moz-
zanatát lefényképezték. A kivagonírozástól a sorako-
zón át, a gázkamrákba terelést megelőző válogatásig 
minden eseményt német precizitással jelenítettek 
meg. Így a gyűjtemény egyben vádirat. A dokumen-
tumfotókból álló kiállításnak ezt a részét egy tabló 
egészítette ki, amely a zsidóüldözés Hajdú-Bihar 
megyei történetét mutatta be. Az első képeken a me-
gyeszékhely belvárosában kialakított gettó minden-
napjai voltak láthatók, az utolsó dokumentum pedig 
egy újságcikk volt, amely a környékben lévő Apafa 
erdejében kivégzett több tucat zsidó munkaszolgá-
latos és szökött katona holttetemének megtalálását 
dokumentálta. 

A másik kiállítást, a Holokauszt Árnyékában cím-
mel az úgynevezett második holokauszt generáció 
alkotásaiból állították össze. Az elnevezés a holo-
kauszt túlélőinek gyermekeit jelenti, akik felnővén 
festészetük, szobrászatuk tárgyául a holokausztot 
választották. A legtöbb alkotás a haláltáborok mo-
tívumait, a szögesdrótot, a barakkokat, az Appelp-
latz-ot jelenítette meg.

Az ikerkiállítás megrendítette az egész megye te-
rületéről érkezett látogatókat. 

A hajdúvárosok önkormányzatai – Weisz Péter, 
a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület el-
nökének tudomása szerint – úgy tervezik, hogy áp-
rilisban kiállítják szűkebb pátriájuk holokauszttal 
kapcsolatos emlékeit is.

A hajdúböszörményi gimnáziumban készülőd-
nek a holokauszt feldolgozására. Ebben az iskolában 
a történelemoktatás része a holokauszt. A városban 
sokan ma is élnek az áldozatok leszármazottai közül. 
Ők személyes emlékeiket mesélik majd el a gimná-
ziumi tanulóknak.

A biharkeresztesi szakközépiskolában azt tervezik, 
hogy megemlékezésükre meghívják Konrád György 
írót, akinek családja Bihar vármegyéből származik. 
Sokan közülük nem jöttek vissza a koncentrációs 
táborokból. 

Püspökladányban a Karacs Ferenc Gimnázium-
ban történelmi vetélkedőt rendeznek áprilisban. En-
nek keretében a gimnazisták a holokausztról meg-
szerzett ismereteikről mérik össze tudásukat.

Gőz József
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Faliújságon a borzalom
A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 
Kollégium 12 tagintézményből, intézményegység-
ből áll – mondta Kájelné Matlák Erika főigazgató. 
– Alapfokú, középfokú, sőt felsőfokú oktatást is foly-
tatunk. A holokauszttal történelem órákon foglalko-
zunk tananyagként az általános iskolákban és a kö-
zépiskolában, különböző mélységben. A középisko-
lában minden évben megemlékezünk róla az iskola-
rádió műsorával április 16-án, az emléknapon. Ekkor 
a folyosói faliújságon a történelem munkaközösség 
összeállítása is megjelenik e borzalmakról. Van olyan 
osztályfőnök, aki a témához kapcsolódó filmvetítés-
sel, annak megbeszélésével emlékezik az osztályával 
– tette hozzá. 

A helyi Kiss Pál Múzeum néhány éve Árnyként jár 
a múlt mögöttünk címmel emlékkiállításon mutatta 
be a tiszafüredi zsidóság életét és a közösség végét 
jelentő holokausztot. A közösség életét régi családi, 
esküvői fotók, épületek képei és egyéb dokumentu-
mok, szakrális tárgyak, orvosi diplomák, majd alis-
páni jelentések, gettóleltár-dokumentumok, szaba-
duló igazolványok szemléltették.

Öcsöd Kunszentmárton és Békésszentandrás 
között, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén 
a Hármas-Körös mellett fekszik. A nagyközségben 
a zsidó temető előtti téren áll a holokauszt emlékmű. 
Öcsöd területén öt középkori falu is létezett a XVI. 
század végéig. Helyi védettséget élvez a József Attila 
Múzeum épülete, valamint a zsidó temető. A falu is-
kolájában tanult a költő József Attila 1911–12-ben. 

– Az általános iskola 7–8. évfolyamán maguk vá-
lasztotta módszerrel a történelem- és osztályfőnöki 
órákon minden évben megemlékeznek a kollégák 
diákjainkkal a holokausztról, amely a tananyag ré-
szét képezi – mondta Raftik Józsefné iskolaigazgató. 
– A felsősök ebben a korban már érettek e szomorú 
történelmi esemény feldolgozására. 

Simon Cs. József

Nemzeti emlékhely Balfon
Balf nevét vélhetően sokáig nem felejtik el azok a di-
ákok, akik tanáraikkal ellátogatnak a közigazgatási-
lag Sopronhoz tartozó városrészbe, abba az egykori 
községbe, amely a magyar irodalom és szellemi élet 
kiválóságainak életében az utolsó stáció volt. Szerb 
Antalt, Halász Gábort, Sárközi Mátyást mártírtár-
saik sokaságával hurcolták a balfi kényszermunka-
táborba a második világháború utolsó hónapjaiban. 
Halálra hajszolták őket a magyar határvidék velük 
ásatott sáncainál, amelyek tövében nyolcezer ember 
fejezte be örökre kálváriáját. A balfi temetőhöz ve-
zető dombon a tavaly átalakított-megújított nemzeti 
emlékhely nekik állít emléket. 

A Fodor Tamás polgármester, dr. Simon István al-
polgármester és Arató Gergely, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium államtitkára jelenlétében ün-

nepélyesen felavatott Nemzeti Irodalmi-Történelmi 
Emlékhelyet Winkler Barnabás és Kutas László ter-
vezte, s drámai erővel sugározza az erőltetett menet 
szimbolikáját. Hatása alól a helyi művelődési ház 
vezetője, Huszár László szerint azok a fiatalok sem 
tudják kivonni magukat, akiknek a holokauszt már 
történelem. Elmondta, hogy sorra érkeznek látoga-
tók. Jönnek túlélők, bár számuk egyre kevesbedik, 
jönnek csendes megemlékezésre az áldozatok hoz-
zátartozói. Középiskolák hozzák el ide a diákjai-
kat, hogy a tizenévesek szembesüljenek a múlttal. 
Leróják kegyeletüket az emlékhelynél, megnézik 
az 1944–1945. évi kényszermunka történetét feldol-
gozó állandó kiállítást a művelődési házban, s leve-
títik számukra a munkatáborokról készült három-
részes filmet.

Az általános iskolás csoportok ritkábbak, de oly-
kor felső tagozatos diákok is megjelennek az em-
lékhelynél. 

– Helytörténeti szakköröseink tavasszal átkerékpá-
roznak Balfra – említette az idei tervek közül Erdősi 
Ferencné, a nagycenki helyi általános iskola igazgatóhe-
lyettese. Merthogy a holokauszban Nagycenk is érintett 
volt: a régi cukorgyár épületénél átmeneti munkatábor 
állt. A helyet emléktábla jelöli, s az évfordulókon a diá-

April H. Foley asszony, az Egyesült Államok nagykövete nem sokkal a nemzeti emlékhely 
felavatása előtt Fodor Tamás soproni polgármester és az emlékhely építészeti tervezője, 
Winkler Barnabás társaságában Balfon tekintette meg az itteni munkatáborokban ha-
lálra hajszolt, majd az 1945. március 31-ei SS-vérengzés áldozatává vált kényszermun-
kások emlékének megőrzését célzó munkálatokat. Meghajtotta fejét a balfi embermen-
tők emlékkövénél, s lefordíttatta magának az 1968-ban felállított nyitott kőkönyv lap-
jain olvasható, Szerb Antaltól származó mondatot: „A szabadság nemcsak egy nemzet 
magánügye, hanem az egész emberiségé is.” A temetődomb oldalába süllyedő mostani, 
új kompozíció előredőlő márványlapok sora, amely az erőltetett menetet szimbolizál-
ja. Létesítését a Holokauszt Közalapítvány kezdeményezte, megvalósítását a az Euró-
pai Unió, Miniszterelnöki Hivatal, a kulturális tárca, a soproni önkormányzat és a bé-
csi Zukunftsfonds támogatta. 
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kok elhelyezik a megemlékezés virágait, és emlékműsor 
adnak. – Az idén községi szinten is lesz megemlékezés, 
előadás – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

– A környék pedagógusai számára a balfi műve-
lődési házban idén májusban háromnapos akkredi-
tált továbbképzést tartanak – tájékoztatott Huszár 
László. A program szervezője a Holokauszt Közala-
pítvány pályázati pénzre számít a lebonyolításhoz. 
Az idén még egy program már biztos: december 4-
én, a kényszermunkatábor létrejöttének 65. évfordu-
lóján emléknapot tartanak Balfon.  Maróti Zsuzsa

Egy közösség nyomában
Tavaly december 17-én mutatták be Bonyhádon az 
elpusztított helyi zsidó közösségről, a Soha többé Soá! 
Alapítvány kiadásában, ezer példányban megjelen-
tetett könyvet. Az író, a hajdani bonyhádi lakos Blau 
László és felesége, Blau Sára New Yorkból érkezett az 
eseményre. A kötet 1994-ben, a magyarországi holo-
kauszt 50. évfordulójára jelent meg először az Egye-
sült Államokban, angol nyelven. A munka kiemelke-
dő jelentőségét méltatta a New York-i Egyetem törté-
nész professzora, Randolph L. Braham a könyvhöz 
írott bevezetőjében. Sir Martin Gilbert pedig A hu-
szadik század történelme című átfogó értekezésé-
ben a magyarországi vidéki zsidóság tragédiáját Blau 
könyvéből vett idézettel mutatta be.

A kötet mostani, magyar nyelvű kiadása Blau Sára 
történetével és új képgyűjteménnyel bővült. A sze-
mélyes visszaemlékezésekre, a történelmi dokumen-
tumokra és a túlélőkkel folytatott beszélgetésekre 
épülő mű részletes képet ad Magyarország legnépe-
sebb kisvárosi zsidóságának holokauszt előtti sok-
színű, hagyományokat őrző életéről. 

Akiket a két helyi zsidó közösségből 1939-től nem 
vezényeltek munkaszolgálatra, azokat 1944. május 
12-én gettóba űzték, majd Pécsen át Auschwitzba 
deportálták. Mintegy ezerkétszázan voltak, s mind-
össze hetvenen tértek vissza közülük. A munkaszol-
gálatot valamivel többen élték túl. A szerző a kötet-
ben listát közöl nemcsak a mártírokról, de azokról 
a bonyhádi zsidókról is, akiknek megadatott, hogy 
új életet kezdhessenek. És bemutatja a háború utáni 
időszakot, amikor túlélők legtöbbje ezt hiába próbál-
ta meg. Bonyhád két gyülekezetének 1949-ben 286 
tagja volt. A politikai fordulatot követő elnyomás 
elől sokan Izraelbe emigráltak volna, de többségü-
ket elfogták és bebörtönözték. Blum Bélának, a fiatal 
rabbinak sikerült a chilei San Diegóba kijutnia, ahol 
főrabbi lett. Az 1956-os forradalom leverése után Iz-
rael, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália adott 
otthont a bonyhádi zsidóknak. A Brooklynban élő 
Blau László 1989-ben magyarországi útjáról hazatér-
ve elhatározta, hogy néhai a bonyhádi zsidó közös-
ség krónikásává válik. Gyűjteni kezdte hozzátartozói 
és más, Bonyhádról New Yorkba emigrált családok 
visszaemlékezéseit. Öt évig dolgozott a könyvén.

Amelynek mostani bonyhádi bemutatóján Potá-
pi Árpád János polgármester Tiszteletbeli polgár cí-
met adott át neki és feleségének, valamint Dr. Vidor 
Györgynek, a magyarra fordított kötet lektorának. 
A műsorral egybekötött városházi rendezvényen 
több mint százan vettek részt. 

A kötetet kiadó alapítvány oktatási programot 
indít, amivel általános és középiskolásokhoz igye-
keznek közelebb hozni a holokauszt időszakát, va-
lamint kiállításon is bemutatja az egykori bonyhá-
di zsidóság életét. Emellett holokauszt emlékmű-
vet szeretne létesíteni a zsinagóga főbejárata előtt. 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete januári 
ülésén elvi hozzájárulását adta a köztéri emlékmű 
felállításához, végleges döntését a tervek ismereté-
ben hozza meg.  Aczél Gábor

Tanóra a zsinagógában
– Bármit is hall a gyerek a felnőttektől a zsidókról, 
megilletődik, amikor belép az ortodox zsinagógába. 
Mert a történelem valóságával szembesülni mindig 
megrendítő – mondja Budainé Keczer Csilla, a makói 
gimnázium tanára, aki a holokausztról a zsidók üres 
templomában tart órát. Az Eötvös utcai házat évente 
egyszer használják azok, akiknek épült: a világban 
szétszóródott makói zsidók nyár derekán zarándo-
kolnak haza, hogy imádkozzanak 1944-ben meghalt 
főrabbijukért, Vorhand Mózesért. A városban már 
nincs hitközségük, de ittlétük emlékét a tanmeneten 
kívül a templom mellett tér, néhány botlatókő és egy 
szinte naponta frissülő internetes honlap is őrzi.

Idén lesz hatvanöt éve, hogy Makó zsidó polgárait 
deportálták. Az évfordulóról minden évben április 
16-án emlékeznek meg a József Attila Gimnázium 
diákjai. Budainé Keczer Csilla szerint ez idén is így 

Az 1941-ben Ácsról munkaszolgálatra elhurcoltak, valamint 
az 1944 áprilisa és decembere között származásuk és vallásuk  

miatt helyben meggyilkoltak és koncentrációs táborokba  
elhurcoltak tiszteletére emlékkövet állít  

az Ács Városért Társaság.
Eddig több mint 80 áldozatról van tudomásunk, köztük  

a halotti anyakönyvek szerint tizenhét budapesti illetőségű  
személyről, akiket az ácsi tömeggyilkosságban  

öltek meg 1944. december első felében. 
Kérjük azokat, akik az Ácson történtekről, személyekről,  

körülményekről bármiféle további adatot, adalékot, írásos  
dokumentumot, tárgyi emléket tudnak, vagy ilyennel  

rendelkeznek, keressenek meg minket a történelmi mozaik mind 
pontosabb összeillesztése érdekében. 

A holokauszt-emlékmű  avatását és a helyi eseményekről  
való emlékezést 2009. április végén tartjuk.

Érdeklődni lehet:
Ács Városért Társaság

2941 Ács, Hartmann u. 2.
Tel: 34/595-509 Hodosi Anikó

acsvartar@acsvartar.hu
www.acsvartar.hu
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lesz. Ilyenkor gyertyát gyújtanak a zsinagógánál, 
és eljön valaki, aki az 1944-ben történtekről beszél, 
úgy, ahogyan megélte, így ez az alkalom egyben tör-
ténelemóra is. Elhangzik, hogy abban az évben jú-
nius 16-án délután 1606 makói és környékbeli zsidót 
zártak nemzeti színű zászlókkal föllobogózott vasúti 
kocsikba. Elindultak, abban a tudatban, hogy nyuga-
ti foglyokra fogják őket kicserélni. Ekkor már halott 
volt az ortodox főrabbi, Vorhand Mózes, aki 82 éves 
korában csak néhány nappal élte túl a rendőrségi üt-
legelést, és akinek a temetésére csak tíz férfit enged-
tek ki a gettóból. A diákok ilyenkor megtudják, hogy 
a nyár derekán itt időző, fekete kaftános, kalapos 
férfiak, akik egymás mellett sétálgatnak a városban, 
sokszor az autóforgalommal szemben, az ő tisztele-
tére zarándokolnak ide.

A gimnazisták a várostörténetről szóló történe-
lemórán is tanulnak a makói zsidókról, akiknek 
külön városrészük volt a mai Eötvös és a Deák Fe-
renc utcák környékén. Ez a városrész 1743-ban jött 
létre, miután az akkori csanádi püspök, Stanislavich 
Miklós zsidó családokat telepített a városba. Utóbb 
ez a rész lett a kereskedelmi központ, itt működött 
a piac, és, igen: az, hogy a makói hagyma világhírűvé 
vált, a kertészek nemesítő munkája mellett az orto-
dox hagymakereskedőknek is köszönhető. Néhá-
nyan közülük túlélték a világháborút, de lassanként 
elhagyták az országot, a legtöbben 1956-ban. 

Kérdés, persze, hogy ma, amikor a felnőttek sem 
akarják tudni, mi hogyan történt a zsidókkal, mit ért 
meg és fogad el egy tizenhét–tizennyolc éves kamasz 
az órán hallottakból?

– Tavaly a Yad Vasem Intézet munkatársa jött el 
előadást tartani, és Oscar-díjat nyert dokumentum-
filmet is láttatott a 9–12. évfolyam tanulóival a hu-
szadik századi népirtásról, de igazán a zsinagógai 
látogatás hagy mély nyomot a fiatalokban – mond-
ja Budainé Keczer Csilla. – A közvetlen, személyes 
tapasztalatnál nem kell mélyebb, csak látni a törté-
nelem valóságát, közelről. A meggyilkoltak neveit 
az emléktáblán, magát a templomot, amelynek be-
mutatása közben egy számukra már egzotikus, is-
meretlen kultúrával ismerkednek. 

Azért a fölnőttek is tanulhatnak, ha nyitott szem-
mel járnak a városban. Az ezredforduló óta felújított 
zsinagóga előtti teret Vorhand Mózesről nevezte el 
a városi képviselő-testület, és nemrég az országos ak-
ció nyomán Makó is kapott hét botlatókövet: a Szé-
chenyi téren a Teltsch családra, dr. Fried Árminra, 
valamint Vidor Rezsőre és fiára, Pálra emlékeztet 
a járdába süllyesztett tábla, az Eötvös utcán pedig 
Montág Vilmosra, azaz Binjomin Zevre, aki a két 
világháború között a város legjelentősebb hagyma-
exportőre volt, tagja Csanád vármegye törvényha-
tósági bizottságának, a város képviselő-testületének, 
a népbank igazgatóságának. A német megszállás 
alatt, április 4-én internálták, mert a gyanú szerint 
az angol rádió adását hallgatta. Valószínűleg Ausch-

witzban halt meg. Apja Montág Simon Nathán ital-
mérő, anyja Paskesz Róza Rákhel volt. A Paskesz 
név az utóbbi években többször is leíródott a megyei 
napilapban, hiszen a helyi zsidóság sorsát kutató 
történész, Urbancsok Zsolt munkája nyomán fény 
derült arra – hatvan év után –, hogy Makón egy 
idős asszony, Csala Sándorné jogosult a Világ Igaza 
kitüntetésre, mivel ő és édesanyja, saját életüket is 
kockáztatva hosszú ideig bújtatták a Paskesz család 
nyolc tagját. A kitüntetést az izraeli parlament dön-
tése alapján 2005. november 28-án, Budapesten ve-
hette át David Amon nagykövettől Csala Sándorné. 
(Lásd keretes írásunkban – a szerk.) Az idős asszony 
meghatottan fogadta a kitüntetést: bátorságáért ko-
rábban semmilyen elismerést nem kapott. 

A Paskesz családnak ma mintegy száz leszárma-
zottja van. Különös, hogy miközben Makón talán 
már tízen sem tartják magukat zsidónak, Paskeszék-
kel együtt több ezer zsidó vallja magát makóinak, 

Cukorkaárusok voltunk, így kerültünk kapcsolat-
ba az ortodox zsidó Paskesz családdal. Ők Makó 
egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedői voltak. Ál-
talában tőlük vásároltunk. Sokszor ebédre is meg-
hívtak magukhoz. Paskeszéknak négy gyermekük 
volt. A kislányukat, akit nagyon megszerettem, Ba-
binak hívták. Ő a deportálás idején hároméves le-
hetett... „Rózsikám (mondták nekem egy napon), 
a Babit el kellene vinned!”. Édesanyám nem sokat 
gondolkozott, azt mondta: „Hozd el, kislányom, 
hozd!”. Megbeszéltük, hogy az ismerősöknek azt 
mondjuk, Babi a Pesten élő nagybátyám gyereke, 
akit a bombázások miatt küldtek vidékre a szü-
lei. Nem sokkal később, amikor a deportálás híre 
kiszivárgott, a többieket is befogadtuk. A házunk 
nem volt nagy. Hagyományos makói parasztház, 
egy szoba konyhával. A konyhából nyílt egy négy-
szer négy méteres helyiség, amit a szüleimmel rak-
tárnak használtunk. Itt rejtettük el őket. Az ajtó elé 
egy szekrényt toltunk, a bejárat mellé, az eresz al-
jára ponyvát akasztottunk, hogy még véletlenül se 
láthasson be senki. A kis raktárban heten bújtak 
meg. A napok lassan teltek. Édesanyámmal nagyon 
vigyáztunk, nehogy a valaki gyanút fogjon. Később 
kiderült: az egyik szomszédunk tudta, hogy zsidó-
kat rejtegetünk, de hallgatott. A bevásárlás nem volt 
egyszerű. Mindig másutt vásároltam, hogy a sok 
élelem fel ne tűnjön valakinek. Szeptember végén 
az oroszok bevonultak Makóra. Paskeszék a zűr-
zavaros helyzetben továbbra is a raktárban marad-
tak. Egy-két nap múlva ismerős zsidókat láttunk 
a piacon. Így Paskeszék egy este összecsomagoltak, 
és hazamentek... Babikával – aki azóta nagymama 
– nem találkoztam. Telefonon azonban néha beszé-
lünk egymással. Olyan nekem, mintha a gyerme-
kem lenne, mintha a saját vérem volna. 

Csala Sándorné Gyűrösi Rozália (1923–2007)
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Amerikától Izraelig. Köztük a fiatalabbak már nem 
beszélnek magyarul, de ők is eljönnek ide imádkozni 
nyaranta. A különös virtuális közösséghez nagyon is 
illik az a honlap, amely a www.mzsh.hu címen fris-
sül, szinte naponta. Itt a helytörténeti tárgyú közle-
mények és hasznos infók, például a temetők pontos 
leírása mellett napi frissítésű webnaplót ír Turiné 
Gonda Júlia, a vészkorszak egyik túlélője, és mindig 
van itt valami újdonság. A szerkesztő, Urbancsok 
Zsolt történész azt mondja, ők 2004 óta vesznek részt 
a holokauszt emléknapok szervezésében, és sajnálja, 
hogy ezekre a rendezvényekre szinte mindig ugyan-
azok jönnek el és hoznak követ, gyújtanak mécsest. 
Pedig ők minden iskolába küldenek meghívót. Két 
éve írtak ki pályázatot a középiskolás korosztálynak 
A makói zsidóság a ma élők emlékezetében címmel. 

– Azt szeretnénk, ha kutatnának, beszélgetné-
nek a fiatalok rokonokkal, ismerősökkel, próbálnák 
feltárni a múltat, amíg lehet – mondja a történész. 
– A pályázatot tavaly is meghirdettük és az idén is 
folyamatosan életben tartjuk. Sajnos, eddig egyetlen 
pályamű sem érkezett. Bakos András

Sára testvérünk kerülete
– Sára testvérünk tette és a róla elnevezett templom 
a főváros XV. kerületében – mondta Hajdu László 
polgármester – összeköti a Biblia éve tavalyi és a ho-
lokauszt éve idei eseménysorozatát. 

Testvérként említette Boldog Salkaházi Sárát a bi-
borosprímás is, aki tavaly december 27-én felszen-
telte „a szolgáló szeretet budapesti vértanújáról” el-
nevezett – még nem teljesen befejezett – katolikus 
templomot. „Tekintsünk fel ebben a templomban 
mindig az ő alakjára – mondta –, kérjük a pártfo-
gását nehéz időkben, hogy hiteles keresztények, érző 

szívű, bátor emberek lehessünk. És elmélkedjünk el 
az ő példájáról.” 

„A szerencsétlenek ott álltak a víz szélén, és tudták, 
hogy meg kell halniuk. Voltak, akik jajveszékeltek és 
életükért könyörögtek. Ekkor, mielőtt a sortűz eldör-
dült volna, egy alacsony termetű, rövid, fekete hajú 
nő valamilyen megmagyarázhatatlan nyugalommal 
kivégzői felé fordult, egy pillanatra szemükbe nézett, 
majd letérdelt, s égre emelt tekintettel széles, nagy 
keresztet vetett magára. Ez volt az utolsó mozdula-
ta.” A zuglói nyilasperben vallotta ezt annak idején 
az egyik vádlott, nem tudván, hogy személy szerint 
kiről beszél. „Ez jellemző volt Salkaházi Sárára – ál-
lapította meg utóbb egy őt jól ismerő pap –, min-
dig arra oktatta tanítványait, hogy keresztet ne úgy 
vessenek, mintha legyet kergetnének, hanem szépen, 
összeszedetten, mint aki a hitét vallja meg.”

Az újpalotain kívül – ha van egyáltalán – felte-
hetően nem sok templom viseli zsidó emberekért 
vértanúságot vállaló, Izraelben a Világ Igaza kitün-
tetésre érdemesített, a pápa által boldoggá nyilvání-
tott személyiség nevét.

Sára Kassán a Schalkház-család második gyerme-
keként született, tanítónőnek tanult, majd miután 
ezt a pályát a csehek által követelt hűségeskü meg-
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A fővárosi XV. kerület önkormányzata az első uniós pályázatán nyert pénzből és a maga tíz százalékából a zsidó temetőt újíttatta fel, amelyben a belső kerületek ha-
lottai is nyugszanak. Középiskolásai – a kerület német testvérvárosa diákjainak társaságában – társadalmi munkában segédkeztek a sétányok kiépítésében.

A temető sírjaira napjainkban nemcsak a kerület tizenkét zsidó családja helyezi el az em-
lékköveket, hanem autóbusszal érkező turisták sora is

tagadása miatt kellett elhagynia, könyvkötő lett, az-
tán kalaposbolti eladó, sokat kocsmázott, kávéházba 
járt, s újságíróként csavarogta be városát. Ahol meg-
ismerkedett egy, az ősi szerzetesi eszményt modern 
formában követő csoporttal, a Szociális Testvérek 
Társaságával, s elvégezvén az általuk szervezett tan-
folyamot, a budapesti anyaházba látgatott, ahol kis-
sé furcsállták ugyan a vagányságát, a dohányzását, 
de azért befogadták. Már nem cigarettázott, amikor 
az első fogadalmát Szegváron letette, később Komá-
romban a karitászmunkát irányította, gyermekkony-
hára felügyelt, hitoktatást végzett, szerkesztett egy 
katolikus folyóiratot, kegytárgyüzletet vezetett, fel-
ügyelt a szegények menházában, családokat látoga-
tott. Kedve támadt a missziós munkára a Braziliában 
élő magyar bencések között, ehhez magyar állam-
polgárrá kellett válnia, s ezért Budapestre költözött. 
A braziliai utazást a háború elsodorta. Örökfogadal-
mat – „ĺme itt vagyok, engem küldj!” – tett, katolikus 
vezető és lapszerkesztő lett, otthonokat alapított, 
a nevét pedig 1942-ben – amikor sokan visszavet-
ték a német nevüket – Salkaházira magyarosította. 
A szociális testvérek tagjaként – amikor szükségessé 
vált – ő is üldözötteket menekített, a társaság összes 
budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal 
felszerelt bújtatottakkal. A nyilasok 1944. december 
27-én a Bokréta utcai munkásnőotthonban bújtatott 
zsidókat őrizetbe vették, Sára a bevásárlásból érkez-
vén elkerülhette volna a letartóztatást, de nem tette 
meg, elhurcolták hát és a mai Szabadság híd lábánál 
a többiekkel együtt őt is a Dunába lőtték. 

Mindez jó félévvel a deportálások után történt: 
a rákospalotai zsidókat 1944. június 3-án az újpes-
tiekkel együtt hurcolták el, összesen mintegy 17 ez-
ren voltak, s nagyon kevesen tértek vissza. Áhároni 
(Duschinszky) Ráhelnek a rákospalotai zsidó hit-
község történetéről írott, 1978-as tel-avivi kiadású 

könyve szerint a háromezer itteni elhurcolt zsidó 
ember közül legfeljebb 350 élte túl a vészkorszakot. 
(A könyv egy példányát tavaly nyáron bocsátották 
árverésre a főváros V. kerületében, a kikiáltási ára 
ötezer forint volt, s 13 ezer forintért kelt el.)

– Kevés dologban tudtam megállapodni az újpesti 
polgármesterrel – mondta Hajdu László –, de abban 
igen, hogy az ottani, voltaképpen közös zsinagó-
gában minden évben együtt tartanak a két kerület 
zsidó családjai emlékünnepet. Az új rabbi nemrég 
mutatkozott be a testületnek, a holokauszt az isko-
láinkban tananyag, de diákjaink erről a rettenetről 
a legtöbbet a temető rendbehozatala közben ismer-
ték meg. A szeretet és a megbékélés útja nevű projekt 
befejezésekor a felújított temetőt a német testvértele-
pülés polgármesterével együtt én adtam át Deutsch 
Lászlónak, az újpesti zsidó hitközség főrabbijának.

Aczél Gábor
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Találkozásunkkor a legutolsó ve-
zetői emlékeztetőt gépeltette, majd 
folyamatosan küldte az iktatóba a 
lezárt aktákat. Olykor egy-egy e-
mailt is elolvasott, polgármesterek, 
jegyzők, főjegyzők, intézményve-
zetők sorait, amelyekből kitűnt: 
sokan azért szeretik és tisztelik, 
mert mindig embert látott a pa-
ragrafusok mögött. 

– Az egészségügyben kezdtem, 
s mindenáron orvos akartam len-
ni – mesélte. – Többször is felvé-
teliztem az orvosi egyetemre, de 
sikertelenül. Pécsett az idegklini-
ka szövettani laboratóriumában, 
majd a kaposvári megyei kór-
házban lettem laborasszisztens, 
később röntgenasszisztens. Em-
berekkel szerettem volna foglal-
kozni, s ha nem adatott is meg, 
hogy gyógyítsak, a fehér köpenyt 
nap nap után magamra ölthettem. 
Nyolc év után hívtak a megyei 
KISZ-bizottsághoz, ahol a kultu-
rális élet szervezését bízták rám. 
Aztán egy ideig a Vöröskereszt 
kaposvári titkára voltam, majd 
a városi pártbizottságon, már jo-
gi diploma birtokában az oktatás-
ügy és a közművelődés lett a szak-
területem. Leitner Sándor főigaz-
gató 1987-ben hívott a főiskolára, 
és örültem, hogy nemcsak a veze-
tést, s az oktatókat, hanem a hall-
gatókat is szolgálhatom. Emlék-
szem, jó pár „renitens” főiskolás 
egy-egy sikertelen vizsga után 
megállt előttem, és megkérdez-

– Az alaposság, a szakmai fel-
készültség, a tapintat az emberi 
kommunikációban alapvető is-
mérv, mint ahogy az aljegyzői be-
osztásban is. Nem volt semmilyen 
félelem benned, hogy a felsőokta-
tásból a közigazgatásba kerülsz?

– Nehéz döntés volt, hiszen öt-
venéves elmúltam, amikor a me-
gyei főjegyző hívására 2000-ben 
igent mondtam. Újat kezdeni 
mindig izgalmas, s kissé  féleleme-
tes. Szerencsére a több évtizedes 
köztisztviselői múlttal rendelkező 
kollégák elfogadtak. Talán mert 
nem vagyok konfrontatív típus. 

– Hihetetlen a munkabírásod. 
Ez annak köszönhető, hogy család 
nélkül élsz?

– Minden bizonnyal. Volt pá-
rom is azt mondta: munkamániás 
vagyok, de az is hozzájárult, hogy 
az elmúlt 42 év alatt nem voltam 
komolyabban beteg.

– Ha újrakezdenéd, mit csinál-
nál másként?

– Nem vállalnék ennyi mindent 
magamra. Hagynám, hogy mások 
is dolgozzanak. 

– Mindig szenvedélyes utazó vol-
tál, nem állhatom meg, hogy meg 
ne kérdezzem: Nyugdíjasként hova 
mész először?

– A közigazgatási karral Spa-
nyolországba, és októberre meg-
leptem magam egy török úttal is. 
A vágyam, hogy egyszer eljussak 
Izraelbe, mert szeretném jobban 
megismerni e nép kultúráját, tör-
ténelmét.  Lőrincz Sándor

te: most mit csináljak. Én pedig 
rendre rávettem őket arra, hogy 
ne adják fel. Köztük volt olyan is, 
aki ma már ismert televíziós sze-
mélyiség. 

– A Kaposvári Egyetem létrejöt-
tében is részt vettél.

– Az egyetem első dokumentu-
mainak megalkotásában valóban 
közreműködtem. 

– És emellett amolyan „kirakat-
szerep” is várt rád, hiszen egy-egy 
tanévnyitó, tanévzáró lebonyolí-
tása, idős pedagógusok köszönté-
sének megszervezése, és ki tudja 
még, hányféle program előkészítése 
és levezérlése is neked jutott. 

– Mindig arra törekedtem, 
hogy egy-egy rendezvény elegáns 
legyen, és maradandó élményt 
nyújtson a résztvevőknek.

Dr. Kálmán Katalin, a Somogy megyei ön-
kormányzat aljegyzője 42 évi szolgálat után 
nyugdíjba vonult. A megyei közgyűlés mind-
három frakciójának (Fidesz, MSZP, Somo-
gyért) képviseletében megköszönték a mun-

káját. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző azt mondta: hiába 
állítják sokan, hogy nincs pótolhatatlan ember; az ő számára 
Kálmán Katalin az marad. 

Dr. Kálmán Katalin a tavalyi, Nagybajomban rendezett Somogyi Megyenapon Gelen-
csér Attilától vette át a Somogy Polgáraiért-díjat

ALJEgyZÔ
nyugdíjban



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

Országos Szövetségének folyóirata

Lehet, hogy éppen 
az önök városában használják 
a legtöbb napenergiát?
Lehet, hogy 
a lakosok számához mérten 
az önök településén van 
a legtöbb napkollektor 
vagy napelem? Most kiderül!

Az Energia Klub az Európai Unió 
által kiírt RES Champions League 
elnevezésű program magyar tag-
jaként meghirdette a Napkoro-
na Bajnokságot! Erre a verseny-
re Abától Budapesten át Zsurkig 
nevezhet bármely város és község 
önkormányzata. A több éve sike-
res német Solar Bundesliga, fran-
cia Le Championnat, illetve cseh-
országi Solarni Liga után most ha-
zánk településein nyílik lehetőség 
a nap erejének kihasználása révén 
elnyerni a Napkorona-díjat. 

A Napkorona-díj elnyerése 
az adott önkormányzat helybeli 
és országos elismertségét növeli. 

A nevezés egyszerű, mindösz-
sze a www.napkoronabajnoksag.
hu oldalon fellelhető regisztrációs 
kérdésekre kell válaszolni.  

A nevezési időszak június 21-én 
zárul. 

A bajnokság 2009. június 21-étől 
2010. március 21-éig tart, a bene-
vezett önkormányzatoknak ebben 
az időszakban kell összegyűjte-
niük településük napenergia-fel-
használási adatait, azaz, hogy a te-
lepülésükön összesen hány négy-
zetméternyi napkollektor és hány 
kW kapacitású napelem üzemel. 
A verseny pontozási szabályai 

Keressük  
az ország legnaposabb  

önkormányzatát
nemzetközi standardokon alapul-
nak. A számítás során az önkor-
mányzati tulajdonban és a magán-
tulajdonban működő rendszerek 
összességét veszik figyelembe. 

A Napkorona Bajnokságban 
az ötezernél kevesebb lakosú, 
az ötezertől ötvenezerig terjedő 
lakosságszámú, és az ötvenezer-
nél több lakosú települések nap-
energia-felhasználását külön-kü-
lön értékelik, s mindhárom kate-
góriában 2010 tavaszán hirdetnek 
győzteseket. 

A győztesek bemutatásán túl 
a Napkorona Bajnokság célja 
hasznos információkkal segíteni 
az önkormányzatok napenergia-
felhasználását. 

A verseny eredményeként be-
mutatott példaértékű gyakorlat-
nak köszönhetően így minden-
ki nyer!  Illetve nyerhet, mert 
manapság a kedvező természeti 
adottságok ellenére a hazai nap-
energia-hasznosítás még min-
dig nem éri el a megújuló alapú 
energiafelhasználás 0,01 százalé-
kát sem!

A programról további informá-
ció kérhető Tóth Nelli projekt-
vezetőtől: toth@energiaklub.hu; 
20/999-7961 vagy 411-3526.

A Napkorona Bajnokság támogatói:
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 

Települési Energetikai Szakosztálya
Magyar Épületgépész Szövetség  

Megújuló Energia Tagozata
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Települési Önkormányzatok  
Országos Szövetsége

Nevezze be települését  
és nyerje meg a Napkorona 2009 díjat!



PEGAZUS HUNGARY KFT.
4030 Debrecen

Monostorpályi u.7. 
Tel: 06-52/479-200

Fax: 06-52/479-202
Mobil: +36 30 9 783 877 

Email: pegahu@pegahu.hu
Web: www.pegahu.hu 

KEDVEZŐ TAVASZI GÉPVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG!
Gépcsoporttól és fizetési feltételektől függően jelentős árkedvezményeket biztosítunk.

BONETTI 4×4 
FX100

Kis méretek, nagy 
teljesítmény és széles 
felhasználási terület! 

 146LE Turbo dízel IVECO 
motor

Összkerékhajtás
3,5 tonna össztömeg

A kommunális feladatok
elvégzésére kiváló társ  

amultifunkciós
PRONAR 320AMK

38 LE-s Mitsubishi motoros alapgép 
és 15 különböző adaptere

ÚJDONSÁG!
SPECIÁLIS TEHERAUTÓ NEM CSAK KOMMUNÁLIS CÉLOKRA, 

TÖBB, MINT 10 FÉLE ADAPTERREL!

KIMAGASLÓAN JÓ ÁR – ÉRTÉK ARÁNY,  
KIVÁLÓ REFERENCIÁK!

Gépeinket megtekinthetik és kipróbálhatják március 
25-én és április 22-én, Békés, illetve Badacsonytomaj 
önkormányzatánál megrendezendő gépbemutatókon!

Konferencia felhívás
A Dunaújvárosi Főiskola Közgazdaságtudományi Intézetének szervezésében, valamint a Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft., a Területfejlesztési Tudományos Egyesület, a Magyar Logisztikai Egyesület és az MTA Szociológiai 
Kutatóintézet társszervezésében második alkalommal kerül megrendezésre

a „Duna - Térségi Kohézió 
II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia”

A konferencia helyszíne: 
Dunaújvárosi Főiskola (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a.)

A konferencia időpontja:
2009. július 1–2. (szerda és csütörtök)

A konferencia weboldala:
www.duf.hu/dac

Jelentkezési határidő: 2009. május 31.

Dr. Veres Lajos Dr. Komarek Levente
intézetigazgató, főiskolai tanár

DF Közgazdaságtudományi Intézet
Tudományos Bizottság

E-mail: veresl@mail.duf.hu

főiskolai docens
DF Közgazdaságtudományi Intézet

Szervező Bizottság
E-mail: komarekl@mail.duf.hu


