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Az 1989. március 10-én alapított Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége az 1990.
szeptember 30-ai önkormányzati választást követően társadalmi szervezetként bejegyzett
és nyilvántartásba vett nevének csupán az első szavát változtatta meg, rövidítése (TÖOSZ)
nem, programja alig változott. A szövetségalapító 152 szervezet közül 72 önkormányzat
immár húsz éve tagja TÖOSZ-nak. E lapszám elején róluk is olvashatnak.

Egy térségfejlesztő társaság
ama helyi patakról kapta a nevét,
amely a Dráva-sík, s talán a világ
legtermetesebb kőrisfája tövében
folydogál. A társaság tagjai
korábbi munkanélküliek is, akik
egy falubeli képzés résztvevőiként
tizenkilenc helybéli házat
az önkormányzat segítségével
felújítottak, majd sikeresen
vizsgáztak. A kőrisfa egy mítosz
szerint világfa, amelyet
szivárványon sétáló istenek
látogatnak, hogy az árnyékában
ítéletet tartsanak.
Minderről a 12–15. oldalon
többet is megtudhatnak.
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Különleges rendezvénye lesz a május 30-án és június 1-jén Kecelen tartandó Európa Napoknak az ehető virágok nemzetközi fesztiválja. A T.G. Virágdekor Szakképző Iskola növendékei készítményeikkel a legutóbb idén januárban a világ egyik legnagyobb szakvásárán,
a berlini Grüne Woche (Zöld Hét) nevű rendezvénysorozatán arattak sikert. Ellentétben
e szakvásár plakátján láttatott tehénszőrös almaglóbusszal, az ő alkotásaik elfogyaszthatók. A keceli fesztivál egyébként immár a 14. alkalommal vonz majd vendégeket, idei
fővédnöke az ENSZ egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező szakosított szervezetének (angolul Food and Agriculture Organization of the United Nations, rövidítve FAO)
Települési Önkormányzatok
Ö N k alregionális
ormányzat
alig másfél éve Magyarországra települt európaiAregionális
és a közép-európai
Országos Szövetségének folyóirata 
központja, s a védnökök között van a megyei önkormányzat mellett a helyi önkormányzat
polgármesteri hivatala. Ajánljuk olvasóink figyelmébe Eladandó vonzerők című összeállításunkat a 17–31. oldalon.
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Tisztelt Olvasó!
ÖN most az ÖNkormányzat különleges példányát tartja a kezében, ugyanis az újság 2009. áprilisi, a TÖOSZ 20 éves jubileumi küldöttgyűlésén megjelenő lapszámát a szövetség folyóiratának alapító főszerkesztője, Aczél Gábor utoljára jegyzi.
Aczél Gábor, a TÖOSZ és az ÖNkormányzat immáron 20 éve egymással összeforrt. A TÖOSZ havonta megjelenő folyóirata mindig a főszerkesztő egyedi szellemi terméke volt. Általam szolidan csak „világlapnak” nevezett újság az elmúlt
húsz esztendő önkormányzatiságának sajátos tükörképét adta. Aki kutatni szeretné a magyar önkormányzati rendszer
történetét, annak kiváló dokumentációs alapanyag az ÖNkormányzat eddig megjelent 210 lapszáma. Köszönet érte!
Véget ért egy korszak. Változik a világ, így 2009 májusától megújult tartalommal és formátumban jelenik meg
az ÖNkormányzat. Bízom benne, hogy a folyóirat az új főszerkesztővel, szerkesztőbizottsággal és szerkesztőséggel ugyancsak sikeresen szolgálja majd a magyar önkormányzatiság, így a TÖOSZ ügyét. Olvassák továbbra is!
Dr. Zongor Gábor
főtitkár
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata



ÖNkormányzat

mindennapok

A Fővárosi Bíróság által 1989. április 25-én társadalmi szervezetként bejegyzett és nyilvántartásba vett Tanácsi Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) alapításának dátuma 1989.
március 10. A korabeli dokumentumok tanúsága szerint 152 tanács vezetője vett részt az alapításban. Az akkori
alapító szervezetek közül jelenleg is – többségében folyamatosan
– tagja a szövetségnek 72 települési önkormányzat.

HÚSZ ÉV

együtt
Az alapításban résztvevő magyarországi nagyvárosok és kisvárosok önkormányzatainak jelentős része időközben elhagyta
a TÖOSZ-t egyrészt a Megyei Jogú Városok Szövetsége, másrészt
a Kisvárosi Önkormányzatok Or-

szágos Érdekszövetsége létrejöttének következtében. Talán ma már
nem annyira közismert, hogy a jelenlegi 23 megyei jogú város közül csupán öt – Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Pécs, Szolnok
és Szombathely – nem vett részt
a TÖOSZ alapításában, de 1989-

ben valamennyien tagjai lettek
a szövetségnek. Ebből adódóan
nem meglepő, hogy a TÖOSZ első elnöke dr. Ács István, Debrecen utolsó tanácselnöke volt, aki
1966–1990 között vezette az alföldi nagyvárost, s jelenleg a szövetség tiszteletbeli elnöke.
Az alapításban résztvevő és ma
is TÖOSZ-tag 72 település közül
14 (Aldebrő – Farkas László Márton; Budapest – dr. Demszky Gábor; Csorvás – Szilágyi Menyhért;
Dány – Gódor András; Felsőzsolca
– Fehér Attila; Hidvégardó – Matusz Tamás; Nyékládháza – Galuska László; Sarkad – Tóth Imre;
Szalkszentmárton – Aranyi János;
Szendrő – Szaniszló János; Veresegyház – Pásztor Béla; Zalakaros
– Szirtes Lajos; Zalalövő – Kozma János; Zsáka – Gulyás András) esetében olyan polgármester
áll a település élén, aki legalább
1990 óta tölti be ezt a funkciót,
többen közülük tanácselnökként
vettek részt a szövetség alapításában. Az 1990. szeptember 30-ai
önkormányzati választást követően az új tisztújító küldöttgyűlésig tartó időszakban a szövetség
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Hogy Magyarország (is) súlyos válságba került, azt sokan ér- hogy a valóban közösségi tulajdon a kiépítendő – éppen a
zékelték, s jó néhányan megfogalmazták, hogy az addigi négy tulajdonosok, a közösségek által korlátozott – piacgazdaság
évtizedben kialakult gazdasági, társadalmi, politikai „modell” meghatározó tulajdoni formája legyen. Azért nem volt ez remár működésképtelen, de legfeljebb a „történelmi zsákutcá- ális cél 1989-ben a súlyosan eladósodott Magyarországon,
ból” keresték az esetleges kitörési pontokat. Még a „modell- mert nemcsak a hatalomra törő szabadelvű és konzervatív
váltás” helyett „rendszerváltást” ígérő irányzatok képviselői se „rendszerváltó” erők ígértek megváltásként – a fejlett nyutudták pontosan meghatározni az általuk áhított, a társadalom gati demokráciákban honos, azokéhoz hasonlítható; illetőleg
által és javára létrehozandó új rendszer mibenlétét.
sajátosan magyar, egyfajta keresztény eszmeiséget hordozó
A nyolcvanas évek végén, az önkormányzatiság megterem- – kapitalizmust a rendszerből kiábrándult tömegeknek, hatésének korszakát megelőzve létrejött TÖOSZ mindenesetre nem mert még a politikai hatalom válságlátó gyakorlóinak is a
ma olyan országban teszi a dolgát, amelyben az állampárt magántulajdon restaurációját diktálta a szükség. Mindazonálközponti irányítási-cselekvési rendszere már összeomlott, de tal az önkormányzatiság megvalósítására, a politikai hatalom
amelyben a teendők megosztásán alapuló decentralizált jog- megosztására törekvő szövetség érdekérvényesítő tevékenyállami struktúra még csak kialakulóban van. Ez az oka annak, ségének talán a legnagyobb eredménye, hogy a köztulajdon
hogy a felülről szervezett és ellenőrzött rendszer elemeinek és a magántulajdon egyenrangúságának alkotmány-szintű
kiiktatásán a közjó vélt érdekében csak mértékkel ügyködő, kodifikáltatásában része volt, szerepe lehetett, s hogy erre az
a valódi érdekegyeztetés nyűgeit nem szívesen vállaló, azok- alkotmányos szabályra hivatkozva még az 1990-es országtól olykor szabadulni akaró – egymást váltó – (állam)hatalmi gyűlési választások előtt képes volt megakadályozni az önkorcsoportok valójában nehezítik a civil társadalom újjáéledését, mányzatok gazdasági önállóságát jóvátehetetlenül korlátozó
az önkormányzatok gazdasági önállóságának megteremtését, törvények megszületését. Ez annak ismeretében is igaz, hogy
egyúttal a gazdasági tervezés és a szolidáris jövedelempolitika a tulajdon egyenrangúságának alkotmányos szabályát mind a
fogalmainak rehabilitálását (...)
törvényhozó, mind a végrehajtó hatalom – ciklusonként alig
Száz év múlva talán nem, de alig több mint egy évtized változó elszántsággal – rendre a köztulajdon kárára sértette
távlatából történelmietlennek tekinthető az első és máig leg- meg, mert a sérelmek egy részét a bírói hatalom azóta orvonagyobb országos önkormányzati szövetségnek az a célja, solta, egy másik részét pedig orvosolhatja ez után. Bizonyára
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

megbízott elnöki tisztségét Szirtes
Lajos, a tanácselnökből lett zalakarosi polgármester töltötte be.
Az alapítás húszéves évfordulóján nem csupán az alapításban
közvetlenül résztvevőkről érdemes
megemlékezni, hanem azokról a
településekről is, amelyeknek vezetése már 1989-ben döntött a TÖOSZ-ba történő belépésről. A 152
alapítót az első esztendőben 569
település önkormányzata követte, így 1989-ben összesen már 721
tagja volt a szövetségnek, közülük
ma is 482 települési önkormányzat tagja a TÖOSZ-nak (lásd az 1.
jegyzéket), vagyis a jelenlegi tagok
csaknem 30 százaléka az alapítás
éve óta erősíti a szövetséget.
A 482 húsz éve TÖOSZ-tag önkormányzatok települései közül
94-ben a polgármester legalább
az 1990-es választás óta tölti be
vezető szerepét (lásd a 2. jegyzéket), és közülük többen jelenleg is
a szövetség választott tisztségviselői. Így a TÖOSZ társelnökei közül dr. Demszky Gábor (Budapest
Főváros Közgyűlése) és Galuska
László (Nyékládháza), az elnökség többi tagja közül Albert Csa-

ba (Lukácsháza), Lakatos István
(Sirok), Pásztor Béla (Veresegyház), Szilágyi Menyhért (Csorvás),
továbbá a FEB-elnök Pap Tibor
(Dévaványa), a megyei tagozatvezetők közül Gergó András (Ikrény
– Győr-Moson-Sopron megye),
Albert Csaba (Lukácsháza – Vas
megye), Molnár Bálint (Öcsöd –
Jász-Nagykun-Szolnok megye),
Gémes Gábor (Apc – Heves megye) és Szirtes Lajos (Zalakaros
– Zala megye), valamint a területpolitikáért felelős tanácsnok, a
zalaszentgróti Császár József vesz
részt ma is a TÖOSZ vezetésének
munkájában.
Természetesen különleges értéket képviselnek és elismerést érdemelnek azok a TÖOSZ-tisztséget nem viselő polgármesterek is,
akik kezdetektől részt vettek, részt
vehettek a szövetség tevékenységében. Ugyancsak köszönet illeti mindazon településvezetőket,
akik jelenleg is tevékenyen segítik az önkormányzati érdek-képviseleti munkát, függetlenül attól,
hogy hány éve töltik be a polgármesteri tisztséget.
Dr. Zongor Gábor

A húsz éve TÖOSZ-tag
önkormányzatok
településeinek száma
területi bontásban
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest + kerületek
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Összesen:

14
2,90%
6
1,24%
24
4,98%
103 21,37%
3
0,62%
5
1,04%
20
4,15%
26
5,39%
26
5,39%
41
8,51%
18
3,73%
19
3,94%
14
2,90%
25
5,19%
30
6,22%
19
3,94%
10
2,07%
29
6,02%
25
5,19%
25
5,19%
482 100,00%
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nem csak a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségének désének a köztulajdon sérthetetlenségén alapuló gazdasági
tagjai szerették volna, hogy lakóhelyüknek – az aprófalvaktól feltételeit segítsenek megteremteni (...)
a nagyvárosokig – a társadalmi munkamegosztásban is elA Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége 1989.
vitathatatlan helye legyen, s hogy az ott élők a maguk közös július 5-én tartotta meg első rendes közgyűlését. Ezen (...)
tulajdonával gazdálkodva szervezzék meg az életüket, a ma- Szilágyi Menyhért, a csorvási nagyközségi tanács elnöke, a
gukét és magukat gyarapítva – a településüket és az országot szövetség elnökségeként funkcionáló előkészítő bizottság
gazdagítva – termeljék újra a munkaerejüket. De mert olyan tagjaként azt hangsúlyozta, hogy az elfogadott alapszabály a
közóhaj volt ez, ami a tulajdon és a munka elválasztottságá- szövetség demokratikus építkezésének és működésének biztonak szocialistának nevezett (egy)pártállami birodalmában sítéka, mert egyenértékűvé tette a főváros, a fővárosi kerület,
nem válhatott valóra, a szövetkező tanácsoknak – és elöljáró- a nagyváros, a kisváros, a község és az elöljáróság képviseságoknak – volt a legkevesebb okuk ezt az elválasztottságot a lőinek szavazatát. Szorgalmazta, hogy a közgyűlés foglaljon
születőben lévő, több párt által uralt parlamenti demokráci- állást: nem csupán véleményezőként, hanem kezdeményezőában is fenntartani. Azért szövetkeztek egymással, mert át- ként kíván részt venni a jogszabályok előkészítésében. „Olyan
látták, hogy a települések lakóinak alapvető érdekeit együtt szövetséget akarunk – mondta –, amely valós, törvényileg ga– alapszabályban rögzítve a települések egyenrangúságát és rantált gazdasági alapokon működő önkormányzatokért küzd,
a demokratikus együttműködés más feltételeit – több esé- amely szövetség az általa képviselt nagyszámú lakosság érdelyük van érvényesíteni, mint külön-külön. És nem öncélúan kében támogat minden, az önkormányzatok érdekét szolgáló
törekedtek a hatalom megosztására, hanem azért, hogy ön- kezdeményezést, függetlenül attól, hogy kinek a kezdeményeálló hatalmi ágként a mindenkori törvényhozó és végrehajtó zése. Olyan szövetséget szeretnénk, amely azonosul az önkorhatalmat a velük való egyeztetésre, annak elmaradása esetén mányzatokkal, egyenlőnek tekinti a tagjait, lehetőséget nyújt
pedig – maguk is önálló jogi személyként – a bírói hatalmat az egyenlő jogok gyakorlására, s fölvállalja minden település
megsértett jogaik orvoslására késztethessék. Ennek a ma is érdekeinek képviseletét.”
tartó folyamatnak már a legelején felismerhető volt a TÖOSZ
(Részletek a TÖOSZ tízéves évfordulójára kiadott,
létrehozóinak legfőbb szándéka; az, hogy a helyi közösségek
Csak az első lépés nehéz című kötetben megjelent,
önszerveződésének, önállóságának és önkormányzati műköAczél Gábor által írt tanulmányból)
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata



ÖNkormányzat

1. jegyzék

A TÖOSZ-t húsz éve
tagként erôsítô
önkormányzatok
települései

Abaújlak; Abaújvár; Ács; Acsalag;
Ácsteszér; Adony; Aggtelek; Ajak;
Ajka; Alap; Aldebrő; Álmosd;
Alsónána; Alsópáhok; Alsószölnök; Apátistvánfalva; Apc; Árpás;
Átány; Attala; Bábolna; Bácsalmás; Badacsonytomaj; Bagamér;
Bágyogszovát; Baj; Bajánsenye;
Bajna; Bakonszeg; Balaton; Balatonboglár; Balatonederics; Balatonfenyves; Balatonföldvár; Balatonfüred; Balatonlelle; Balatonszárszó; Balkány; Balmazújváros;
Bana; Bánréve; Barabás; Bátonyterenye; Battonya; Bázakerettye;
Becskeháza; Bekecs; Békéssámson; Bélapátfalva; Beled; Beloiannisz; Bérbaltavár; Bercel; Berhida; Bihardancsháza; Biharkeresztes; Biharnagybajom; Bihartorda;
Bocfölde; Boconád; Bodajk; Bodonhely; Bódvalenke; Bódvarákó;
Bódvaszilas; Bojt; Boldog; Boldva; Bonnya; Borsodbóta; Borsodszentgyörgy; Bősárkány; Bucsa;
Bucsuszentlászló; Budakalász; Budapest Főváros; Budapest V. kerület; Budapest XI. kerület; Bükkaranyos; Bükkmogyorósd; Bükkösd; Bükkszentkereszt; Bükkzsérc; Cece; Ceglédbercel; Celldömölk; Cered; Cikó; Csanytelek;
Csénye; Cserhátsurány; Csernely;
Csesztreg; Csikóstőttős; Csobaj;
Csolnok; Csonkahegyhát; Csopak; Csorvás; Csömödér; Csömör;
Csurgónagymarton; Dány; Darány; Demjén; Detk; Dévaványa;
Diósjenő; Domaháza; Dombiratos; Domoszló; Döbörhegy; Döge;
Döröske; Drávaiványi; Drávasztára; Dubicsány; Dudar; Dunakeszi; Dunakiliti; Ecsegfalva; Ecser;
Egercsehi; Egerlövő; Egyek; Elek;
Előszállás; Encs; Enying; Erdőtelek; Etes; Felsővadász; Felsőzsolca;
Fertőrákos; Fiad; Fonyód; Gadna;
Gádoros; Gagybátor; Gagyvendégi; Galgamácsa; Gamás; Garadna;
Geszt; Girincs; Golop; Gömörszőlős; Gönc; Göncruszka; Gyöngyös;
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Gyöngyöspata; Gyöngyössolymos;
Gyöngyöstarján, Gyugy; Gyulaháza; Hács; Hajdúdorog; Hajdúszoboszló; Hajdúszovát; Hajmáskér;
Halastó; Hatvan; Hegykő; Hejőkürt; Hejőpapi; Herceghalom; Heréd; Héreg; Hernádbűd; Hernádcéce; Hernádszentandrás; Hernádszurdok; Hét; Hévíz; Hidasnémeti; Hidvégardó; Hort; Hortobágy; Horvátzsidány; Igal; Iharosberény; Ikrény; Ináncs; Istenmezeje; Iváncsa; Izmény; Jágónak;
Jákfa; Jánosháza; Jánossomorja;
Járdánháza; Jósvafő; Kákics; Káld;
Kálló; Kám; Kaposszekcső; Káptalanfa; Karancslapujtő; Kazincbarcika; Kazsok; Kehidakustány;
Kékcse; Kelemér; Kemeneskápolna; Kengyel; Kenyeri; Kerecsend;
Kerta; Kétsoprony; Kétvölgy; Kevermes; Kincsesbánya; Királd;
Kisapostag; Kisbárapáti; Kisberény; Kiscsécs; Kisgyőr; Kisköre;
Kismarja, Kisnána; Kistokaj; Komádi; Komárom; Komjáti; Korlát; Környe; Körösnagyharsány;
Köröstarcsa; Kőszárhegy; Krasznokvajda; Kunbaracs; Kuncsorba; Kunhegyes; Kupa; Lábatlan;
Lak; Lakócsa; Lébény; Letenye;
Lipót, Liptód; Lovászpatona; Lőrinci; Lövőpetri; Ludányhalászi;
Lukácsháza; Madaras; Madocsa;
Maglóca; Magyaratád; Magyargencs; Magyarkeszi; Makó; Mályi;
Marócsa; Mátészalka; Mátraballa; Mátraszentimre; Mátyásdomb;
Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Méhkerék; Méra; Mesteri; Mezőfalva; Mezőgyán; Mezőhegyes;
Mezőlak; Mocsa; Mohora; Molnaszecsőd; Mór; Mosonszentmiklós;
Nádudvar; Nagyalásony; Nagyatád; Nagybörzsöny; Nagydobos; Nagyhegyes; Nagykamarás;
Nagykanizsa; Nagykereki; Nagylók; Nagymizdó; Nagynyárád;
Nagyrábé; Nagyrécse; Nagyrév;
Nagyszokoly; Nagytőke; Nagyút; Nagyvenyim; Nagyvisnyó; Négyes; Nemesbük; Nemesvámos;
Nézsa; Nógrádmegyer; Nógrádszakál; Noszlop; Novaj; Nyárád;
Nyékládháza; Nyergesújfalu; Nyíracsád; Nyírbátor; Nyírbogdány;
Nyírkarász; Nyírlövő; Nyőgér;
Okorág; Onga; Ordacsehi; Orfű;

Ostffyasszonyfa; Ostoros; Oszlár;
Öcsöd; Örményes; Pacsa; Pamuk;
Pankasz; Pannonhalma; Pányok;
Pápakovácsi; Papkeszi; Parasznya;
Pásztó; Patalom; Pécsely; Pécsvárad; Pély; Pere; Perkáta; Piliscsaba; Pilismarót; Pilisvörösvár; Pilisszántó; Pilisszentlászló; Pocsaj;
Polgár; Pomáz; Poroszló; Prügy;
Putnok; Rábapaty; Rábaszentmiklós; Rábcakapi; Ráckeresztúr;
Rajka; Rátka; Rédics; Répáshuta;
Répcelak; Répcevis; Rózsaszentmárton; Sajóbábony; Sajóhidvég;
Sajókaza; Sajólád; Sajómercse;
Sajópüspöki; Sajóvelezd; Sarkad;
Sátorhely; Sávoly; Sellye; Serényfalva; Simaság; Sirok; Somogyvámos; Sóstófalva; Sósvertike; Szabadszállás; Szajol; Szakoly; Szakony; Szalkszentmárton; Szamoskér; Szamosszeg; Szarvaskend;
Szászberek; Szegvár; Székesfehérvár; Szendrő; Szendrőlád; Szenta; Szentendre; Szentes; Szentgál;
Szentgotthárd; Szentistván; Szentmártonkáta; Szentpéterszeg; Szerencs; Szigetszentmárton; Szigetszentmiklós; Szil; Szilvásvárad;
Szirmabesenyő; Szomor; Szőlősgyörök; Szücsi; Tab; Tabdi, Taktabáj; Taktakenéz; Taktaszada; Tápiógyörgye; Tápiószőlős; Tardos;
Tárkány; Tarnalelesz; Tarnaméra;
Tárnokréti; Telekgerendás; Telkibánya; Tét; Tibolddaróc; Tiszabezdéd; Tiszabő; Tiszafüred; Tiszainoka; Tiszakeszi; Tiszakürt;
Tiszaladány; Tiszalök; Tiszaluc;
Tiszapalkonya; Tiszapüspöki; Tiszasüly; Tiszatarján; Tiszatenyő;
Tiszaújváros; Tiszavalk; Tiszavasvári; Told; Tornabarakony; Tornanádaska; Tornaszentandrás; Tornaszentjakab; Tornyosnémeti; Tószeg; Tótszerdahely; Tótvázsony;
Törökbálint; Törökkoppány; Újcsanálos; Újkér; Újszász; Úrkút;
Váchartyán; Vécs; Vékény; Velence; Veresegyház; Verseg; Vértestolna; Vértesszőlős; Veszkény;
Vésztő; Visonta; Visznek; Vizsoly;
Vonyarcvashegy; Zalaapáti; Zalabaksa; Zalahaláp; Zalakaros;
Zalalövő; Zalaszántó; Zalaszentbalázs; Zalaszentgrót; Zalavár;
Zirc; Zsadány; Zsáka; Zsámbok;
Zsujta.

2. jegyzék

Azon húsz éve TÖOSZ-tag
önkormányzatok települései,
amelyeknek polgármesterei
1990 óta töltik be tisztségüket

Aldebrő, Farkas László Márton;
Álmosd, Farkas Pál; Apc, Gémes
Gábor; Baj, Schunder Tibor; Barabás, Daróczy Pál; Becskeháza,
Székely Jenő; Bihartorda, dr. Szabó József; Bódvarákó, Bodolai István; Bódvaszilas, Tóth Sándor;
Bonnya, Märcz Konrád; Budapest,
dr. Demszky Gábor; Bükkmogyorósd, Tóth Árpád; Cserhátsurány,
Szántó József; Csernely, Kaló Zoltán; Csolnok, Bérces József; Csorvás, Szilágyi Menyhért; Csömör,
Bátovszki György; Dány, Gódor
András; Detk, Pelle Sándor; Dévaványa, Pap Tibor; Dombiratos,
Róka Rudolfné; Dunakiliti, Szokoli Sándor; Ecser, Harazin István; Etes, Lénárt Dezső; Felsőzsolca, Fehér Attila; Fertőrákos,
Palkovits János; Gagyvendégi,

Kerekes János; Gamás, Jeszenszky János; Girincs, Baráth László;
Gyulaháza, Bardi Béla; Halastó,
Kondora Lajos; Hejőkürt, Varga Gyula; Herceghalom, Schnaider László; Héreg, Dékán János;
Hidvégardó, Matusz Tamás; Ikrény, Gergó András; Iváncsa, Molnár Tibor; Kálló, Babecz Jánosné;
Karancslapujtő, Morgenstern Ferenc; Kazsok, Boldog Géza; Kelemér, Szala Pál; Kengyel, Czédli
Gyula; Kisnána, Koncsos Sándor;
Kistokaj, Bajor Józsefné; Lak, Berzeviczi Zsolt; Lakócsa, Matyók József; Lukácsháza, Albert Csaba;
Madaras, Szente Károly; Mályi,
dr.Zelei Zoltán; Mátyásdomb, Tilhof István; Medgyesegyháza, dr.
Nagy Béla; Mohora, Fajcsik József; Nagymizdó, Horváth Gyula; Nagyhegyes, Bajusz Istvánné; Nagyrécse, Hegedüs György;
Nagyvenyim, Rauf Pál; Nógrádmegyer, Verbói Gábor; Noszlop,
Pintér Ferenc; Nyékládháza, Galuska László; Nyergesújfalu, Miskolczi József; Nyíracsád, dr.Kato-

na Gyula; Nyőgér, Nagy Károly;
Ostoros, Kisari Zoltán; Öcsöd,
Molnár Bálint; Pilismarót, Benkovics László; Rábapaty, Németh
József; Rátka, Héring Istvánné;
Répáshuta, Mátrai Károly; Sajóbábony, Nagy Imre; Sarkad, Tóth
Imre; Serényfalva, Szerna Csaba;
Sirok, Lakatos István; Szalkszentmárton, Aranyi János; Szendrő,
Szaniszló János; Szenta, Berkes
Sándor; Szentistván, Ördög Jakab; Szentpéterszeg, Olajos Mihály; Szirmabesenyő, Fedor Vince; Szomor, Nagy György; Taktakenéz, Molnár Tibor; Tarnalelesz, Palkovics Ákos; Telkibánya,
Mester Lászlóné; Tiszabezdéd,
Szőgyényi József; Tiszakeszi, Kiss
Lajos; Tiszavalk, Mikola István;
Tornaszentandrás, Krajnyák Dénes; Tótszerdahely, Tislér István;
Váchartyán, Juhász István; Veresegyház, Pásztor Béla; Zalahaláp, Szencz Lajosné; Zalakaros,
Szirtes Lajos; Zalalövő, Kozma
János; Zalaszentgrót, Császár József; Zsáka, Gulyás András.

ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV
A küldöttgyűlés az önkormányzati választásokkal összefügA küldöttgyűlés megállapítja, hogy az első önkormányzati
gő szabályok módosítását kezdeményezi.
választás óta az állami költségvetés a helyi önkormányzatok
Kívánatosnak tartja a (...) felező ciklusra történő áttérést, rovására szanálta magát; a GDP önkormányzati részaránya
amely mind a parlamenti, mind az önkormányzati válasz- folyamatosan és drasztikusan csökkent. Ezt a folyamatot
tások szerepét hangsúlyosabbá teheti. Ezért indítványozza, az ország működőképessége érdekében már az 1999-es költhogy a most kezdődő, majd a következő önkormányzati cik- ségvetés elfogadásával szükséges megállítani, 2000-re pedig
lus is ötéves legyen.
meg kell fordítani.
A küldöttgyűlés javasolja a megyei közgyűlésre vonatkozó
A küldöttgyűlés támogatja a valós folyamatokhoz és pénzválasztási szabályok módosítását akként, hogy a megyei köz- ügyi lehetőségekhez igazodó oktatáspolitikát (...) Álláspontja
gyűlés a megyét alkotó települések felől építkezzék, illetőleg, szerint a közműveltséghez a városi vagy a községi, a gazdag
ha a jelenlegi közgyűlési képviselői választási szabályok vál- vagy a szegény, a többséghez vagy a kisebbséghez tartozó nötozatlanok maradnak, javasolja a megyei elnökök közvetlen vendéknek egyaránt hozzá kell férnie, s az irányítási rendszert
választását.
ehhez a célhoz kell igazítani.
A küldöttgyűlés olyan szabályozást indítványoz, amely
A küldöttgyűlés szorgalmazza, hogy az iskolák teljesítméa települési önkormányzatok megválasztandó polgármeste- nyei nyilvánossá és egymással összevethetővé váljanak.
reinek és képviselő-testületeinek a választók érdekében végA küldöttgyűlés támogatja a helyi és a kisebbségi önkorzett munkáját gördülékenyebbé, s ez által eredményesebbé mányzatok együttműködését a nemzetiségek oktatásában,
teheti. Álláspontja szerint nem csorbítaná a polgárok önkor- kinyilvánítja a települési önkormányzatok érdekazonosságát
mányzáshoz való jogát a jelöltállítás jogának szűkítése akként, a helyi önszerveződések erősítésében, a helyi közműveltség
hogy aki polgármester-jelöltként indul az önkormányzati színvonalának emelésében.
választásokon, azt a helyi képviselő-testület tagjának jelölA küldöttgyűlés (...) egyetért azzal, hogy a több ciklusban
ni ne lehessen.
betöltött polgármesteri tisztség nyugdíjképező tényező legyen,
A küldöttgyűlés tárgyalást kezdeményez olyan makro- továbbá azzal, hogy aki több ciklusban volt polgármester,
szintű érdekegyeztető fórum intézményesítése céljából, amely az korkedvezményes nyugdíjra legyen jogosult.
állandó keretet ad a kormány és az országos önkormányzati
(Részletek
szövetségek közötti érdekegyeztetésnek, különös tekintettel
a TÖOSZ 1998. június 30-án tartott
az önkormányzatok közszolgáltatási képessége megőrzéséhez
tizedik küldöttgyűlésének
fűződő közös érdekre.
határozatából)
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ÖNkormányzat

álláspontok

Az állami fenntartású iskolák létrehozását nemrégiben a parlamentben is
problematikusnak vélelmezték, s egy interpelláció szerint az a veszély fenyeget, hogy a részleges államosítás sokkal inkább erősíti, mintsem felszámolja
az esélyegyenlőtlenséget. A választ adó miniszter viszont azt állította, hogy
az oktatásban az államnak az esélykülönbségek felszámolása érdekében azért
kell több szerepet kapnia, mert rajta kívül nincsen olyan fenntartó, amely országos méretekben képes lenne ezt a kiegyenlítést elkezdeni. A választ az interpelláló SZDSZ-es képviselő
nem fogadta el, a parlament azonban 185 szavazattal (176 nem és 3 tartózkodás ellenében)
igen. Sáska Géza, a TÖOSZ oktatási szakértője a miniszteri elképzelésben elvetni látja a kormányzat és az önkormányzatok közötti hatalommegosztás logikáját, mi több, az egységes
állami ideológia kiépítését lehetetlenné tevő egyensúlyi rendszer folyamatos megszüntetési
kísérleteit vizionálja. Álláspontja szerint míg majd húsz éve a központosítás volt a szitokszó, mára az ellenkezője, az önkormányzatiság vált azzá.

ÚJRA KISÉRT
AZ ELLENSÚLYOK
ELVETÉSE
Hiller István oktatási és kulturális miniszter február
végén jelentette be: az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében lehetővé teszi, hogy a 2010/2011
tanévtől az önkormányzati iskolák állami, azaz minisztériumi fenntartásúakká váljanak. Az ajánlatát
később kiterjesztette az óvodákra és a bölcsődékre
is. A javaslat a közszféra átrendezésére vonatkozik,
az állami közfeladatot önként magukra vállaló egyházi és a piaci alapon szervezett iskolákra nem. Sőt,
a miniszter hangsúlyozta is, hogy a nem közszféra
oktatásának a státusa nem változik.
Az önkormányzatok a jövőben a maguk „akaratából” – ha gondolják, ha már nincs hozzá pénzük
– lemondhatnak kötelező feladataik ellátásáról, és átadhatják iskolájukat (természetesen az ingatlannal
együtt!) a minisztériumnak.
Az oktatási tárca mai első embere szerint a kormányzati fenntartású iskolák növelni fogják az esélyek egyenlőségét, hiszen a számukra készíttetett
kerettanterv egységesíti a képzést, s garantálja az oktatás színvonalát.
Talán véletlen, talán nem, hogy az ellenzék oktatáspolitikusa, Pokorni Zoltán volt miniszter a kormányzati tervvel egy időben hasonló javaslattal állt
elő az egyik ellenzéki napilapban. Szerinte meg kell
teremteni annak lehetőségét, hogy amennyiben egy
kistelepülés önkormányzata úgy dönt, a fenntartás feladatát átadhassa az államnak, mert az oktatás léte és minősége nem függhet az önkormányzat
csődjétől.
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Itt sem az oktatásról van szó csupán, hanem a jól
ismert város-falu különbség pártpolitikai értelmezéséről.

Legyünk egyformán gazdagok
A Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja szerint a tanulók esélyeiben mutatkozó különbség fő
oka a pénz: a gazdag és a szegény önkormányzatok
léte. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a tehetősebb
– városi – önkormányzatok többet költenek az oktatásra, s lám, jobb is a minőség, nem úgy, mint a szegény falusi iskolákban.
Ez szerintük a baj forrása, s nyilván nem a szegénység egyenletes elosztására gondolnak (ami kön�nyen bekövetkezhet), hanem éppen ellenkezőleg:
mindenki legyen egyformán gazdag (ami elég valószínűtlen a versenyelvű piacgazdaságban). Céljuk
tehát az állam egyetemleges felelősségét kifejező
oktatásfinanszírozás, ezért támogatják mindkét miniszter központosító javaslatát.
Vélhetőleg a szakszervezetek körében formálódó
elképzelések jelennek meg a miniszteri-minisztériumi politikában: a közszférát mentesíteni akarják
a piaci szféra gazdasági válságától (13. havi fizetés,
béremelés követelése, elbocsátási tilalom elérése),
sőt, az újracentralizáció révén a közoktatásban a korábbi évtized folyamatos növekedési pályáját is fenntarthatónak vélik.
Mintha két országban élnénk: van egy vergődő
piacgazdaság, vannak kilátástalan helyzetbe kerülő

családok, és van egy, a csökkenő GDP-ből helyzetét
megőrizni, megerősíteni szándékozó (oktatási) közalkalmazotti szféra.
A tavaly márciusban tartott „szociális népszavazás”
sikere jelenik meg az oktatáspolitikában: a központ
hatalma, hivatalának szakmaisága, bőséges és igazságosan elosztott pénze oldja meg az egyéni, helyi szinten megoldhatatlan problémákat. A politika láthatóan
örömmel venné magára e terheket, holott segíthetné
a helyi feladványok megoldását helyben is.
Nemes célok, gyenge érvek
Az oktatási miniszterek tartalmi és finanszírozási
indoklása szerintem nem valós. Feltehetőleg más,
általam nem ismert motívumok húzódhatnak meg
a háttérben.
Hiller István javaslata szerint a minisztériumi
fenntartású volt önkormányzati iskolák finanszírozása éppúgy 100 százalékos költségvetési forrású lenne,
mint a 364 feladat-ellátási helyet fenntartó egyházi
iskoláé. Ugyanazt a pénzügyi helyzetet élvezhetnék,
mint a 98 „központi költségvetési szerv” iskola.
Kérdéseim: Miért nem terjeszti ki a minisztérium
a közoktatás 100 százalékos finanszírozását az önkormányzati szférára is? Miért kell ehhez minisztériumi fenntartásba venni az iskolákat? Mennyiben
eredményezne ez egyenlőséget a jól finanszírozott
minisztériumi és önkormányzati iskolák között?
Talán sokak előtt ismert, hogy iskoláik fenntartását a pénzügyileg megnyomorított önkormányzatok
egy része az egyházaknak és nem az államnak ajánlja fel, mert ez utóbbit nem teheti. Oda fordulnak,
ahol több közpénzből gazdálkodhatnak, és önként
vállalt feladatokat látnak el kiváló minőségben. Érdekes (vagy inkább furcsa?), hogy a világnézetileg
semleges közösségi iskolák egyháziakká válnak,
ahonnan a legnagyobb eséllyel lehet felsőfokon továbbtanulni, s a jövő értelmisége vélhetőleg világnézetileg kötött lesz...
Ha jól értelmezem, a miniszter úr állami, világnézetileg semleges alternatívát állítana az egyházi
iskoláknak, helyesen. Csakhogy nem a köz- és az
egyházi szféra elkülönítésében gondolkodik, hanem
a minisztériumot kívánja versenyhelyzetbe hozni
(ahogy elhangzott a Közoktatás-politikai Tanács ülésén: az önkormányzatok mindkettőt választhatják,
természetesen szabadon). Holott megakadályozhatná az iskolák világnézeti alapú privatizációját.
Jól ismert, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
az egyházi iskolák fenntartói szerepének növelését
és a vallás-erkölcs oktatását szorgalmazza a világnézetileg semleges közösségi iskolákban.
Magyarázatot kíván az is, hogy az esélyek egyenlőségét mennyiben növeli, ha a kötelezően ellátandó
feladatokat a központi és önkormányzati területen
másképpen finanszírozzák. Az önkormányzatok
meghatározó hányada a közoktatási törvényben előírt kötelező állami feladatokat mindeddig teljesítet-

te, finanszírozta, az egyenlőség pénzügyi területen
többnyire teljesül. Ennél többre azonban egyre kevesebb önkormányzat vállalkozik, sőt, a fenntartók
a korábbi években adott többletszolgáltatásokat folyamatosan vonják vissza. Ennek oka a forráshiány
és nem az oktatásellenesség, bár szakmai-szakszervezeti, szülői-tanulói szempontból annak látszik.
Az államosítás – ahogy ma nevezik a központosítást – után aligha várható, hogy az ország költségvetéséből a jelenlegi szintnél több jutna a közoktatási
szférára pusztán azért, mert vannak minisztériumi
fenntartású iskolák. Ha nem változik meg a pénzügyi tervezés logikája és technikája, akkor továbbra
is az oktatási tárca fogja előkészíteni a költségvetésről szóló törvényt. Az önkormányzatok ugyan mitől
kapnának többet?
Az önkormányzathoz eljutó fejkvóta összege bizonyosan csökkeni fog, hiszen a minisztérium az ágazati pénzek nagyobb hányadát az általa fenntartott
iskoláknak juttatja. Az újonnan, az önkormányzati rendszerrel párhuzamosan kiépítendő, magas
színvonalú tanügyigazgatás felállításának és működtetésének költségeiről sem feledkezhetünk meg!
A csökkentett fejkvótát az önkormányzatoknak a jelenleginél több pénzből kell majd kiegészíteniük, ha
tartani akarják a régi színvonalat, helyzetük tovább
romlik.
Szó sincs tehát az esélyek egyenlőségének megteremtéséről! Valójában a minisztériumi fenntartás kikényszerítési eszközéről beszélhetünk, hiszen
a tudatosan alacsonyan tartott fejkvóta iskoláik önkéntes átadására kényszeríti az önkormányzatokat,
és megkezdik az új tanügyigazgatás kiépítését.
Távol az oktatás tartalmától
Az, hogy mit tanítnak az iskolában, alapvetően a tantestület döntésétől, vagyis az iskolában uralkodó erőviszonyoktól, a pedagógusok kulturális felfogásától
függ. Az önkormányzat csupán a javaslatok pénzügyi
és jogi feltételeit vizsgálhatja, a tartalmáról szakértői véleményt köteles beszerezni. Az iskola testének
a gondozása az önkormányzatok dolga, de a lelke,
ami miatt iskolákat érdemes fenntartani, az iskolákban és a minisztériumban dolgozó pedagógusok ügye.
A központban pedagógus szakemberek állítják
össze a morális szabályozóerejű nemzeti alaptantervet. Ez műveltségi területeket és nem tantárgyakat határoz meg, az utóbbiak kialakítása és rájuk
szánt időkeret meghatározása a tantestület döntésétől függ.
Társadalmunk rétegkultúrájának kiművelése
nagyrészt a szakmailag autonóm iskolán múlik.
A tantestület döntésétől függ, hogy az iskola melyik
társadalmi rétegnek milyen oktatási programot kínál. A szülők pedig választhatnak közöttük.
A pedagógusok többnyire a középosztály felé tájékozódnak, elismertséget saját rétegüktől várnak.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Miért is figyelnének az iskolájukon túlmutató szempontokra, hiszen a mai jogi és pénzügyi rendben
ésszerűen cselekednek. Természetes, hogy nő a rétegek közötti távolság. Ezt a folyamatot már a kezdet
kezdetén lehetett látni, de sajnos azt is, hogy majd
az önkormányzatokat okolják ezért.
Közismert, hogy a szabad választásokon alapuló
önkormányzatokat eddig tudatosan távol tartották
az oktatás tartalmi kérdéseitől. Olyannyira, hogy
még a helyi iskolarendszer működésének tartalmi
összehangolási jogát sem kapták meg. A közoktatásról szóló törvény 103. paragrafusa szerint a fenntartó
a nevelési, illetve pedagógiai program jóváhagyását
akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg az a közoktatásról szóló törvényben előírt követelményeknek, és olyan többletfeladatokat tartalmaz, amelyekhez a feltételek nem biztosítottak.
Nem csoda, hogy egyazon településen lévő azonos
iskolák programjai összevethetetlenek, következésképpen nagy és befolyásolhatatlan a különbség közöttük. Ha az önkormányzatok összehangolhatnák
a helyi-térségi iskolarendszerek pedagógiai programjait, csökkenne az iskolák közötti különbség,
növekedne az esélyegyenlőség.
A központi bürokratikus szabályozás kiépítése
helyett a térségi önkormányzati koncentrációt kellene erősíteni.
Minisztériumi esélyegyenlôség
A központi, költségvetési finanszírozás, a minisztériumi fenntartás bizonyíthatóan nem biztosítéka az
esélyek egyenlőségének. A kompetenciamérés eredményei szerint (www.kir.hu) hatalmas különbségek
vannak a csaknem száz, központi költségvetési szervezet által fenntartott iskola teljesítményei között. Tehát a központi, költségvetésből fenntartott iskolák léte
önmagában nem garantálja az esélyek egyenlőségét.
Hiller István szerint az egységes kerettanterv
és pedagógiai rendszer alapján garantálható lesz
az átjárhatóság és a minőségi oktatás; egyszersmind
helyi szinten a pedagógusközösség tanszabadságát
megtartva alakíthatja ki a tantervet.
Elsőre értelmetlennek látszik két külön kerettantervet készíttetni az önkormányzati és a minisztériumi fenntartású iskolák számára, hiszen miért kellene megkettőzni a kötelező közfeladatot, különösen
az esélyegyenlőség tekintetében. Ez a szándék csakis
a közszféra teljes államosítása esetén válik értelmessé. (Arról nem is beszélve, hogy a kompetencia- azaz
nem az ismeretalapú oktatás koncepciója szerint eleve értelmetlen átjárhatóságról szót ejteni.)
Ha a tantestület továbbra is megtarthatja a pedagógiai program készítésének jogát – a minőségbiztosításnak köszönhetően magasabb színvonalon –,
akkor az iskolák által közvetített, rétegműveltségben,
rétegkultúrában mutatkozó átjárható különbségteremtés szervezeti kerete érintetlenül marad. Lehet,
hogy így lesz, lehet, hogy nem.
ÖNkormányzat
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Talán célszerűbb az esélyek egyenlőségét tagolni,
vagy inkább az elfogadható esélykülönbségekben
gondolkodni és ehhez kötni a műveltség, azaz iskolai tananyag egységességét.
Azt hiszem, igen kevesen gondolkodnak ma tagolatlan magyarországi társadalom felépítésén, amely
társadalomban mindenkinek azonosak az esélyei,
s mindenki a képességei és szükségletei szerint él.
A társadalmunk rétegzett, s a kérdés a rétegek egymástól való távolsága és az átjárhatóság mértéke.
Éppen ezért a közoktatási rendszer alsóbb szakaszában nagyobb, a munkaerőpiaccal, a felsőoktatással érintkező részén pedig kisebb mértékben
tanítanák ugyanazt, ugyanabban az időkeretben,
a leghatékonyabb pedagógiai technikával. Így az egységesítő, esélyegyenlőséget növelő hatású elem valóban a központi, a rugalmasságot, a helyi érdekeknek
teret adó elem pedig az önkormányzati, iskolai hatáskör része lenne.
Az ideológiai kontroll veszélye
Ha a centralizáció korlátlanul kiterjedne az oktatás
tartalmára is, azaz egységes közműveltséget kívánna
teremteni a miniszter minden közösségi iskolában
– amit Hiller István javasol –, az valóban növelhetné az esélyek formális azonosságát, hiszen mindenki ugyanazt kapná (bár a rendszerváltás előtti egységes állami oktatás egyenlőtlenségeit már akkor
is sokan elviselhetetlenük nagynak tartották). Ám
ennek nagy ára van: növekszik az állami ideológiai
befolyás ereje, irányától függetlenül.
A tervezett szabályozás lehetővé tenné ugyanis, hogy a bármelyik párt irányította minisztérium
műveltségfelfogásának és értékrendjének, világnézetének követése – ellensúlyok nélkül – valamennyi
állami fenntartású iskola kötelező feladata legyen.
Vagyis az iskolák eddigi szakmai autonómiáját számolnák fel.
És dilemma elé állítanák a pedagógus szak- és
szakmai szervezeteket: a bármilyen irányú, de egységesítő közműveltség megteremtése érdekében lemondjanak-e szakmai autonómiájukról.
A veszély terjeszkedése
Ha a miniszter urak terve megvalósul, akkor várhatóan az egészségügyi és szociális szférában is megerősödik az államosítás szándéka. Amennyiben így
alakul, akkor az önkormányzatiság területe jelentősen csökken, holott a válság által kiélezett problémák megoldási iránya a területi alapú önkormányzati koncentráció felé is mutathat(na).
Mérlegelendő, hogy az oktatási ágazat, a szakszervezetek és politikai támogatóik által képviselt rövid
távú érdekek érvényesítésénél fontosabb-e a hatalommegosztáson alapuló közviszonyok fenntartása.
Ez annak tudatában mérlegelendő, hogy válságos
időszakban mindig a demokratikus berendezkedés
politikai intézményei kerülnek veszélybe.

harco

Az önkormányzati rendszer
átalakítása ügyében egyre
többen és az utóbbi időben
sokszor kérdezték, hogy az
adott közfeladatot egy-egy
– meghatározott típusú – önkormányzat,
avagy az állam tudja a legjobban ellátni. Így
már korábban is felmerült az iskolák államosításának lehetősége, amely Hiller István
miniszter sajtóbejelentése nyomán ismét vita tárgya lett. Érdemi tárgyalás erről a kormányzat és az önkormányzati szövetségek képviselői között eddig nem volt, a szövetségek
pedig úgy döntöttek, hogy a miniszteri kezdeményezés írásos változatának ismerete nélkül
nincs még miről tárgyalni.

ÖNKORMÁNYZÁS
és oktatás
Annak érdekében, hogy a TÖOSZ
vezetése felkészülten vegyen részt
a tárgyaláson dr. Sáska Gézának,
a TÖOSZ oktatási szakértőjének
elemző anyagára építetten az elnökség március 24-ei ülésén vitát
folytatott a közoktatás államosításának lehetőségeiről.
Az élénk vitában az elnökség
tagjai mellett részt vett Tóth Csaba, a TÖOSZ oktatási tanácsnoka is. Abban teljes körű egyetértés
volt, hogy a kérdést alaposan szükséges megvizsgálni, ugyanakkor
törekedni kell arra, hogy az önkormányzatiság erősítése, mint szempont megfelelően megjelenítésre
kerüljön. Többen hangsúlyozták,
hogy az önkormányzatiság megerősítésével egyidejűleg szükséges
tisztázni az egyes közfeladatok ellátásának szervezeti és szintbeli kérdését. A régóta hangoztatott általános szempontnak, amely szerint
a feladatok és hatáskörök telepítésének együtt kell járniuk a hozzájuk kapcsolódó garantált és reális
állami finanszírozással a közokta-

tás átalakítása tekintetében is érvényesülnie kell.
Szó esett arról, hogy önkormányzati fenntartású európai iskolák pedagógusai állami alkalmazottak, s ezekben az országokban
(Németországban, Franciaországban) a kettős finanszírozás és a feladat-meghatározás ellenére jól működik az önkormányzati rendszer,
nem sérülnek az önkormányzati
értékek.
A felemás megoldást, vagyis
az önkormányzati iskolák részleges, felajánlás alapján történő államosítását többségében nem támogatta az elnökség, egyben felhívta
a figyelmet arra a veszélyre, hogy
az esetlegesen „visszaállamosított”
iskoláknak ígért teljes körű finanszírozáshoz szükséges pénzt esetleg
az állam az önkormányzatok költségvetéséből veszi el. Napjainkban
ugyanis valamennyi iskolafenntartó jelentős mértékben kénytelen kiegészíteni az állami támogatást a működőképesség megőrzése
érdekében. Sőt, az is állítható, hogy

az egyiskolás települések esetében
az önkormányzati részarány sok
esetben meghaladja az adott önkormányzat anyagi erejét. A jelenlegi gazdasági válságban különösen kockázatos a finanszírozási
rendszer tovább-bonyolítása, mivel
nyilvánvaló, hogy szabad forrás, tovább osztható közpénz nincsen, így
vissza kell utasítani azokat a szándékokat, amelyek finanszírozási
szempontból tovább csorbítanák
az önkormányzati szférát. Egyetértett az elnökség az iskolák szakmai
irányításának és ellenőrzésének
szükségességével, de állásfoglalása
szerint az oktatás tartalmi függetlenségét a helyi igények figyelembevételével kell megőrizni.
Mindemellett az elnökség úgy
ítélte meg, hogy a minisztériumi elképzelésről – amelynek részleteiről
jelenleg nincs érdemi információja
– csakis szakmai elemző és értékelő dokumentumok birtokában
lehet és kell majd tárgyalni.
Dr. Zongor Gábor
főtitkár
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SZIVÁRVÁNY

Besence község önkormányzatának képviselő-testülete 2009.
március 31-ei ülésén egy falufejlesztő társaságot alapított. Tagjai
azok a korábbi munkanélküliek
is – cigányok és nem cigányok –,
akik egy falubeli képzés résztvevőiként tizenkilenc helybéli házat az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönből felújítottak, majd sikeresen vizsgáztak. A társaság neve Okor mente
Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
Az Okor egy patak, a mindössze
félszáz lakóházzal bíró falu legelőjén folyik át, partján a Drávasík, Magyarország, s talán a világ
legtermetesebb (32 méter magas,
654 centiméter törzskerületű) kőrisfájával.
A skandináv mitológiában
Odin, más néven Ygg isten jelvé-
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ÔRTÜZEK

sötétje

Igazából ódzkodtam ettől a témától, és minden bizonnyal azért,
mert szó esett róla a TÖOSZ legutóbbi elnökségi ülésén. Pontosítanom kell: mert csak érintőlegesen esett szó róla az elnökség
tagjainak tavaly decemberi, évzáró jellegű – amúgy jó hangulatú
– beszélgetésén.
Az elnökség egyik tagja mondta: örül, hogy itt van, Budapesten, mert így nem kell ott lennie, ahol a Székesfehérvár környéki
polgármesterei összegyűltek. Nem mondott erről semmi többet,
csak azt tette hozzá, hogy polgármestertársai akcióját nem tudja
összeegyeztetni az elveivel.
Ennyi volt, máskülönben a téma a baráti beszélgetés során érintetlen maradt.
Pedig beszélni kellett volna róla!
Mármost nemcsak az a kérdés, hogy ez ügyben én – az akciózó polgármestereket kímélendő – sutba vághatom-e az elveimet,
avagy hogy szabad-e nekem, a TÖOSZ lapja szerkesztőjének elmarasztalni a TÖOSZ elnökségének tagjait, amiért nem beszéltek valamiről. A súlyosabb, az igazi kérdés az, hogy éppen erről
a témáról, azaz a többség által választott polgármesterek és a ki-
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sebbséghez tartozó cigány polgártársaik érdekütközéséről miért
kerüljük az őszinte szót.
Az igazi kérdés az, hogy egy polgármester miért örül annak, ha
ez ügyben nem kell nyilvánosan vállalnia az elveit.
Én magam ismerni vélem, és őszinteségéért is nagyra becsülöm Lepsény polgármester asszonyát, biztos vagyok benne: ha
ott van, ahol az ég dörög, képtelen lett volna véka alá rejteni a
véleményét. Megmondta volna: a fehérvári romák szomszédsága ellen akárhányan s bármilyen hevesen tiltakozzanak is a falubeliek, beköltözésüket vásárolt hajlékukba a falu első embere
sem akadályozhatja meg. Helytelenítheti a fehérváriak döntését,
fogalmazgat memorandumot, állásfoglalásában elmarasztalhatja
a székesfehérvári önkormányzatot, de jogsértést nem követhet el,
főként pedig nem állhat a jogsértők élére, nem szíthatja maga is
a rasszista őrtüzeket.
Az nem lehet, hogy az összegyűlt ötvenegynéhány polgármester
közül egy se vallana hasonló elveket, s nem hiszem, hogy akár csak
egyet is közülük jellemezne a cigánygyűlölet. Miért mégis, hogy
szomorú – községeik szegénységére alapozott – szolidaritásuk, ha
tetszik, ha nem, cigányellenes?
De hiszen – mondhatnak ellent nekem – a polgármesterek maguk is a rasszizmus elutasítására szólították fel az ország lakóit.
Hogy úgy van!
Ám épp ezért súlyosabb a vétkük, mert tudatában voltak annak,
hogy mit cselekszenek. És mert a hátrányos helyzetű községek képviseletében tiltakoztak az övékénél gazdagabb városi települések
szegényexportja ellen, azt kell mondanom, hogy a tiltakozó polgár-

nye a kőrisfadárda, szent fája pedig Yggrászil, a világkőris, amely
a paripája is (Yggrászil jelentése
Ygg lova). A fa gyökerei az alvilágban rögzülnek, a bölcsesség és
a sors forrásából táplálkoznak,
törzse tartja a Földet, a koronája
támasztja az égboltot. Mitikus állatok lakják, határozott feladatuk
van, amivel a világ életét fenntartják. A szivárvány íve alatt naponta
jönnek el az istenek a fához, hogy
árnyékában ítéletet tartsanak.
Együtt tervezni, együtt munkálkodni, ez a cigányok és nem cigányok együttműködésének nagy
titka. Számomra ez volt a március
21-én tartott antirasszista világnap fővárosi programjának legfontosabb mondandója.
Más publikálókat – már akik
tudósítottak róla – korántsem
a polgármesterek pódiumbeszélgetése vonzott a rendezvénysorozatra, hanem egy neves matematikus-publicista és a nála ismertebb
(mondhatom: hirhedtebb) pólóárus blogger vitája.

Ignácz József, az ormánsági Besence cigány polgármestere csak
azért került be egyikük írásába,
mert ő a tatárszentgyörgyi gyilkosság keltette félelméről is szólván, megemlítette, hogy a családját ugyan elhozta a fővárosba, de
nem merte elhozni program színhelyére.
A szélsőjobboldali veszély valóságos voltára egyébként okkal
utaló újságíró elsősorban a vitáról tudósított. Arról tájékoztatta az olvasókat, hogy az igen jó
svádájú, a maga közönségét folyamatosan és minden gátlás nélkül
a cigányok és „az országba betelepült nemzetközi zsidó maffia”
ellen hergelő „bombagyáros” alaposan felkészültnek bizonyult.
És hogy az ő szavait rendre megtapsoló sleppjével együtt nem csupán a békességre hiába (és feleslegesen) törekvő vitapartnerét bénította meg, hanem a teremben lévő
nyilvánvaló többségre is sikerült
rászabadítania (most még csupán
verbálisan) a rettenetet.

A három polgármester reményt
keltő mondatairól nem írtak a lapok.
Igaz ugyan, hogy Benkő Ferenc,
a hétszáz lelkes Tiszaladány első
embere az általánosságok mellett
csupán egyetlen „a mocsárból felkarolt” cigány fiúról szólva mondta el, hogy „szerencsére az anyja sem tanúsított ellenállást, meg
lehetett menteni, s most már főiskolás”.
De például a többségében cigányok lakta Uszka negyedik ciklusát töltő polgármestere, dr. SértőRadics István ugyancsak a közösen meghatározott cél együttes elérésnek integráló erejéről beszélt.
Az ukrán határ melletti aprófalu
lakói a kilencvenes évek végén,
a székesfehérvári cigányok befogadása ellen gyújtott őrtüzek idején kinyilvánított befogadási készségükről lettek híresek (és nyerték
el az Egyesült Államok és az Európai Unió A demokráciáért és a civil társadalomért elnevezésű díját). De azelőtt és azután is együtt

HÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV • ARHÍV
mestereket vaksággal a szegénység verte meg. Vagy pedig – településük hátrányos helyzetének ismeretében – a polgármesterek nem
akarták látni, hogy e hátrányos helyzetű falvak lakóinak egy része
dehogyis „a szociális feszültségek exportja ellen” gyújtott őrtüzeket. A vak is látta (ha hallotta a tévétudósításban megszólaltatottakat), hogy a demonstrálók szegények lehettek ugyan, de semmiképpen sem más szegények befogadása ellen emeltek élőfalat.
A szegény ember nem ilyen. Aki igazán szegény, az a másik szegény emberrel talán nem osztja meg a kenyerét, de nem vonul az
utcára azért, hogy ne költözzék be a falujába egy másik szegény
ember a kölykeivel, s nem dobja be kővel az ablakát, ha mégis
odaköltözik.
Aki pedig bedobja, az a cigány ablakát dobja be.
Azért, mert cigány.
Ennek oka lehet a szegénység, de nem lehet rá mentség.
Nem mentség a helyi polgármesterek számára sem a szűkös önkormányzati költségvetés. Ami ráadásul nem oka, legfeljebb hivatkozási alapja a tiltakozásnak. Mert hivatkozni lehet arra, hogy
a nagyvárosi testület a falubeli ház megvásárlásával nagycsaládú,
megélhetési gondokkal küszködő, gyámolítandó háztulajdonost
próbált a helyi közösség nyakába varrni, akár felháborítónak is
lehet ezt tartani, de a polgármesteri tiltakozás első oka valójában
az az igyekezet, hogy a választott első emberek a saját választóik
elvárásainak megfeleljenek.
A tiltakozók nyilván őszintén hiszik, hogy a helyi közösség – de
legalábbis a többség – érdekét képviselik. Ez azonban tévhit. Ebben az országban minden helyi közösségnek az a legfőbb érdeke

– akkor is, ha nem ismerte fel –, hogy jogállamban éljen, amelynek a szabályait (például a szabad költözés jogát, a tulajdonjogot)
ezért neki is tiszteletben kell tartani. És a többség érdeke – akkor
is, ha a többség nincs ennek tudatában –, hogy a kisebbségnek nála több joga legyen.
Csakhogy a többség érdeke és akarata nem feltétlenül esik egybe,
s a tiltakozó polgármesterek esetleg a többség akaratának megfelelni akarván cselekedtek.
Őket a többség választotta meg, hát nem kötelességük azt tenni,
amit a többség akar?
Nem bizony!
Ha valóban a helyi polgárok többsége nem akarta volna befogadni, s üldözte volna el a háztulajdonos cigány családokat, a megválasztottaknak legfeljebb az érdekükben áll a többség szándéka
mentén cselekedni, a kötelességük ellenben az, hogy az őrtüzek fellobbantóival – legyenek azok akármennyien – szembeszálljanak.
Remélem azonban, hogy a tiltakozó polgármesterek nem láttak
jól az őrtüzek fényétől még sötétebb éjszakában, hogy tehát akkor
és ott nem a helyi polgárok többsége teremtett lincshangulatot. Ha
én volnék az a cigány, akinek a házát a távollétében kirabolták, s
benzinespalackkal próbálták meg felgyújtani, akkor is bíznék abban, hogy a felhecceltek cigányellenes hisztériáját bármely falu
lakóinak többsége elítéli.
És ha tévedek?
Akkor én egy ilyen sötét faluban polgár sem akarnék lenni, polgármester pedig még kevésbé.
(Részlet Aczél Gábor 1998 januárjában közölt írásából)
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és egymásért munkálkodtak, s ettől gyarapodtak is (1990-ben 228an lakták a települést, tavaly pedig
már 401-en). Kezdetben a dunántúli és a fővárosi munkahelyekről kiszorult emberek kaptak itt
az önkormányzattól telket, hogy
a szociálpolitikai támogatásból
építkezhessenek, majd a cigánytelepek felszámolását célzó pályázat nyerteseiként újíthattak fel 67
lakást, s építhettek 5 újat. Egyet
pedig megvásároltak.
Az uszkai önkormányzat 1996ban szervezte meg a mikrotérség
14 községének szilárdhulladék-kezelését. Létesítettek egy tanodát,
amelyben, illetve amelynek révén
harminchét uszkai felnőtt cigány
ember végezte el az általános iskolát,
s ahol a heti háromszori korrepetálás eredményeként harminc százalékkal javult az általános iskolások
korosztályának teljesítménye.
Az itt élő családok lakókörnyezete tiszta, rendezett, majdnem
mindegyik porta komfortos, vagy
éppen összkomfortos, a lakások
szépen berendezettek. Sokan intenzív uborkatermesztéssel egészítik ki munkanélküli ellátásukat. Ez
a növényi kultúra igen
kitartó,
idő-
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igényes, aprólékos munkát igényel,
25–30 család termeszti, az önkormányzat pedig a szociális földprogram keretein belül segíti őket.
Amikor arról kapnak híreket,
hogy másutt eredményesen szítják az ellentéteket, cigány és nem
cigány honfitársaikért érzett aggodalom tölti be a lelküket.
Ignácz József – aki frissen szerzett jogi diplomájának birtokában
a legutóbbi önkormányzati választáson ötödmagával pályázott
a polgármesteri tisztségre, s azt
a 96 érvényesen szavazó besencei
lakos közül harminchétnek a bizalmából kapta meg – társadalmi munkában látja el faluvezetői
feladatait.
Erről ugyan semmit se mondott
a pódiumon, mert fontosabbnak
tartotta a falufejlesztési projektről
szót ejteni. Ennek írásban meghatározott célja a helyi értelmiség, a helyi vezetés társadalmi ismereteire,
gazdaság-szervezési tapasztalataira támaszkodva létrehozni a helyi
munkaerőt alkalmazó gazdasági
szervezetek hálózatát. A besenceivel szövetkező gilvánfai, nagycsányi és csányoszrói önkormányzat
közös projektje ez, amelyek településein a munkaképes lakosság tekintélyes része segélyen él.
Ignácz József szerint az ő projektjük a monoki
modelltől

erősen különbözik, mivel a másutt
jobbára egymástól elszigetelt vállalkozásfejlesztő, munkahelyteremtő és képzési programok egyesítésére törekedve a térség lakóit
tartós munkához juttatja.
Mindez azzal kezdődött, hogy
a pályázaton nyert 41 millió forintból nem csupán beültették
a munkanélkülieket az iskolapadba, hanem sajátos módon motiválták őket, a többi között a falazás mesterségének elsajátítására:
a gyakorlati képzés munkaterepe mindenkinek a saját háza volt,
az alapanyagra az önkormányzat
nyújtott személyenként 50 ezer forintos, hat hónapra szóló szociális
hitelt. És egy pécsi kőművesmester irányításával a tanulók maguk
vakolták a házuk homlokzatát.
A húsz alkalmi felnőtt diák közül a sikeresen vizsgázó tizenhétnek – másokkal együtt – a maga
falvaiban lesz munkája továbbra
is: inkubátorházat és üzemeket teremtenek. Az inkubátorház a falufejlesztő konzorcium és négy szövetkezet – szociális, ipari, kertészeti és idegenforgalmi – központja
lesz. Ezek közül például a kertészeti
szövetkezet jóvoltából a falvanként
haszonbérleti szerződésekkel kialakított, összevont földeken hamarosan gyümölcs és mandula terem, emellett lesz fóliás termelés is,
csepegtető öntözéssel, hőszivattyúra és kertészeti hulladékra alapozott hőközpontok ellátásával. A feldolgozáshoz felvásárló- és mérlegházat, tárolószínt és feldolgozócsarnokot építenek,

amelyekben élelmiszer- és gyógynövényipari, valamint kozmetikai
alapanyagot gyártanak.
És lesz dolga a másik három
szövetkezet tagjainak is. Csányoszrón ismét szőnyeget szőnek
majd, Besence határában horgásztó létesül, mellette kemping
épül csónakkikötővel, horgásztanyákkal és panzióval, játszótérrel
és lovaglópályával. A gilvánfai lepusztult viskókból pedig a cigány
kultúrát bemutató látványosság
lesz, a falvakban kiépítik a hiányzó közüzemi szolgáltatást és parkokat létesítenek.
Nem győznek csodálkozni majd
a szivárvány íve alatt nap-nap
után idelátogató istenek.
Aczél Gábor
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hirdetés

Új kifejezéssel ismerkedünk a beruházások területén is: energiatakarékos termékek, energiahatékony megoldások. A beruházók, kivitelezők számára rövid távon a gazdaságos építés
szempontjai dominálnak, míg hosszú távon kiemelt jelentőségűvé vált az energiatudatos építési módok használata, az
energiatakarékos épület, környezet kialakítása. A Wienerberger megoldásai már készen állnak, az építészek, beruházók,
építők, építtetők számára egyaránt.

Energiahatékony épületek téglából

energiatakarékos, környezetbarát, gazdaságos, egészséges lakóklímával
Aki a jelenlegi gazdasági helyzetben építkezésbe kezd, jól át
kell gondolja, milyen anyagokat, technológiákat használ, milyen szakembereket foglalkoztat.
Nem csupán azért, mert a mára
egyre komolyabban vett energetikai előírásoknak meg kell felelni,
hanem saját jól felfogott érdekében is: a rövid távon versenyképes
termékmegoldásoknak hosszabb
távon gazdaságos fenntartást kell
biztosítani.
A téglaépítésű, alacsony energiafelhasználású épületeket a felhasznált/beépített tégla tulajdon-
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ságaiból adódó optimalizált fenntartási költségek és a megfizethető
építési költségek teszik széles rétegek számára elérhetővé. Hosszú
távon még költséghatékonyabb,
ha mindez – a mára már az átlagemberek által is megvásárolható
– megújuló energiaforrások használatával párosul.
Az energiahatékony téglaházak
megvalósítják az optimális energiafelhasználás, a környezetkímélő szemlélet, az építés és fenntartás során is lényeges gazdaságossági szempontok és az egészséges
lakóklíma összhangját.

Az épület falazatának elvitathatatlan szerepe van a későbbi fenntartási, fűtési költségek alakulásában, de ha olyan korrekt megoldást választunk, ami szigetelés
nélkül is megállja a helyét, pénzt
– anyag- és munkaköltséget – és
energiát is megtakarítunk.
Fő cél, hogy a megépült beruházás ne fogyasszon a szükségesnél
több energiát. Az épületet ott szigeteljük, ahol érdemes és költséghatékony.
Az energiahatékony épületek
építésére alkalmas termékek kifejlesztését a Wienerberger már
2006-ban megkezdte. Ennek
eredményeképpen mára a Porotherm HS termékcsalád, a tökéletesebb kivitelezést lehetővé tevő
kiegészítő termékek sora, a nyugat-európában már évtizedek óta
alkalmazott csiszolt téglatechnológia, a Porotherm Profi és az idei
év nagy újdonsága a Porotherm
Dryfix megoldások közül válogathat az, aki gyorsan, kiváló minőségben energiatakarékos beruházást szeretne folytatni.
További információ:
www.wienerberger.hu

mindennapok

ELADANDÓ
VONZERÔK
A turizmus alapfeltételei az attrakció, a szálláshely és a marketing. Ezt egyedül ritkán sikerül a megvalósítani. Milyen,
a turizmussal kapcsolatos befektetési, támogatási lehetőségekhez juthatnak az önkormányzatok, milyen európai uniós vagy állami forrásokra lehet pályázniuk? Mányai Roland,
az Önkormányzati Minisztérium turisztikai szakállamtitkárságának főosztályvezetője munkatársunk, Hajós Anna
kérdéseire válaszolt.

Kiskörösi vásár

– Hol lehetőség a turizmus?
– Mindenütt, ahol van attrakció, amely odavonzza az embereket. Szükséges még hozzá a szálláshely meg a marketing, hogy
tudjanak a vonzerőről. Nem mellékes, hogy az adott helyre miképpen lehet eljutni, hogy milyen ott
az infrastruktúra.
– Mi számít attrakciónak?
– Minden, amiért útra kel az
ember. Ilyenek a kulturális értékek, a világörökségek, de a konferencia- és az egészségturizmus
helyszínei is ide sorolhatók.
– Mit próbálnak fejleszteni az
önkormányzatok?
– Különösen népszerűek a fürdőfejlesztési, a kulturális örökség
turisztikai hasznosítására vagy
az aktív borturizmus fejlesztésére irányuló pályázatok.
– Az Európai Unió milyen területen segít?
– Támogatja az attrakciók létrehozását, köztük a hazánkra jellemző turisztikai vonzerők fejlesztését, amilyenek a termál- és
gyógyfürdők, strandok, kikötők,
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a várak, kastélyok, épített örökségek turisztikai célú hasznosítása,
a múzeumok, a régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése, a természetvédelmi látogatóközpontok, téma- és
kalandparkok kialakítása. Az elmúlt 2007–2008-as akciótervi időszakban 163 pályázó kapott ilyen
célra 43,3 milliárd forintot, amel�lyel több mint 76 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg. Kiemelt projekt például Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Szeged
gyógyfürdőfejlesztése, Balatonfüred, Székesfehérvár történelmi
városközpontjának rehabilitációja. A másik terület a szervezetfejlesztés, hogy profi módon tudjanak foglalkozni a turizmussal.
Közösen, közös finanszírozással
dolgoznak itt az önkormányzatok és az érintett vállalatok. Fontos lesz a közös marketing, amely
hatékonyabb a külön-külön ráfordításoknál. A szálláshelyfejlesztés
kevésbé önkormányzati feladat.
A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezeli. Érkeznek
panaszok, hogy az eljárás nem elég
gyors és gördülékeny, ám az eredmények már szemmel láthatók.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv mintegy 300 milliárd forinttal támogatja a turizmusfejlesztést
2007–2013 között. Kétéves időszakokra bontottak a pályázatok. Attrakciófejlesztésre országosan 55
milliárd forint állt rendelkezésre,
szálláshelyre 26,5 milliárd. Mind-
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ez 247 projekt támogatását tette
lehetővé.
– A közeljövőben nyílik ilyen
pályázat?
– Az idei és a következő évben
több mint 100 milliárdnyi forrás
áll rendelkezésre turizmusfejlesztésre, amelyből mintegy 71 milliárd pályázati meghirdetése májusban lesz. Emellett 45 milliárd forint attrakciófejlesztésre, 20,5 milliárd szálláshelyfejlesztésre, és idén
először 4 milliárd a turisztikai
desztinációmenedzsment-szervezetek fejlesztésére van elkülönítve.
Az UMVP keretében támogatást
lehet igényelni a vidék turisztikai
kínálatának fejlesztésére, a vidéki
örökség megőrzésére. Ilyen a falusi
turizmushoz, az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás, a vidéki települések természeti erőforrásaira, a hal-, vad-, erdőgazdálkodási adottságokra, a közösségi
kulturális, gasztronómiai örökségre, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre épülő minőségi és komplex szolgáltatások bővítése, fejlesztése és marketingje.
Támogatást az ötezernél kevesebb
lakosú településeken és a négyzetkilométerenként 100 lelkes népsűrűség alatti területeken fejlesztést
megvalósító önkormányzatok, vállalkozások, nonprofit szervezetek
igényelhetnek. A támogatási kérelmeket májusban, majd októberben
lehet benyújtani.
– Milyen hatásfokúak a megvalósított pályázatok?

– A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan figyeli a projektek megvalósulását, és az üzemeltetést a szerződés szerinti ötéves fenntartási időszakban. A korábbi programok átfogó és tematikus vizsgálatai azt mutatták, hogy
a támogatott projektek többsége
jó színvonalon valósult meg. Esetenként azonban előfordult, többnyire éppen az önkormányzati beruházásoknál, hogy az előkészítés
nem volt elég alapos, több pénzbe
került, mint tervezték, ezért csak
bankhitellel sikerült befejezni.
– Mindezek ismeretében mire
érdemes felhívni a turizmussal
kapcsolatos terveket dédelgető
önkormányzatok figyelmét?
– A jelenlegi gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy
megalapozott turisztikai keresletre épüljenek a projektek, és működtetésük gazdasági, társadalmi
és környezeti szempontból is fenntartható legyen. Nagy veszély az,
ha a 80–85 százalékos támogatási
mérték mellett szakmailag túldimenzionált, presztizsberuházások
megvalósítását tervezik. A gazdasági válság idején növekszik a belföldi vendégforgalom jelentősége.
A fejlesztések tervezésekor figyelni
kell a már létező kínálati elemekre. Kerülni kell a már meglévőhöz
hasonlóakat. Egyedi, sajátos igényeket kielégítő, a többi kínálati
elemet kiegészítő, a vállalkozási
beruházásokat is ösztönző projektekre van szükség.

Szilvásváradon, a Szalajka-völgyben van mit nézni a magasból, de a Maros árterét ugyan ki akarná látni odaföntről? Így érvel a háromszáz méter
hosszúra tervezett lombkoronasétány megépítése
ellen Mágori Józsefné makói önkormányzati képviselő. A testület többsége azonban jó ötletnek tartja a mifelénk szokatlan turisztikai attrakciót, el is
döntötték a közelmúltban, hogy benyújtják pályázatukat a 95 százalékos uniós támogatásra, hogy
megépülhessen 163 millió forintból a magaslati sétaút. A képviselő-testületi ülésen Marosvári Attila alpolgármester úgy vélte, hogy a város számára
ez is idegenforgalmi vonzerő lehet, mivel fentről
olyasmit is észrevesz az ember, amit a földön járva
nem lát meg. A Maros árterében mókusok, fácánok,
őzek, rókák és nyulak élnek, néha vaddisznó is előfordul. Ez a néhány kilométer széles sáv természeti
szempontból érdekesebb, mint első pillantásra látszik, a biológusok úgynevezett faunakapuként tartják számon: az erdélyi hegyvidékek állatvilága erre
talál utat az Alföld felé. A makói testületi többség
elképzelése mellett szól, hogy amióta Mórahalom
közelében átadták a kilátóval ellátott bivalyistállót,
egymást érik az iskolás csoportok és a kerékpáros
túrázók, a hely a környék nevezetességévé vált, noha
a bivalyokon és a madárkákon kívül ott sincs más
alant, csak letaposott sás és némi víz.
B. A.

LOMBSÉTÁNY

Csongrád megyében
Csaknem hárommilliárd forint támogatást nyertek
bővítésre Csongrád megye fürdői tavaly szeptemberben. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a makói, a hódmezővásárhelyi és a mórahalmi pályázatot
is jónak tartotta. Ahhoz képest, hogy az egész régióban ötmilliárdot osztottak szét ilyen beruházásra, a
Csongrád megyeiek örülhettek. Mórahalomnak 440
millió forintot ítéltek meg az Erzsébet fürdő bővítésére, Hódmezővásárhely 910 milliót könyvelhetett
el a Hód SPA Élményfürdő elnevezésű projektre. A
támogatás a teljes beruházás értékének fele. A legtöbbet ebben a körben Makó fürdőfejlesztési terve
nyerte: a 3,5 milliárdos beruházást 1,6 milliárddal
segítette a tanács.
A makói álom már a tervezés idején országos
hírnevet szerzett magának, hiszen Makovecz Imre
munkáját az akkor beadottak közül az első helyen támogatta a tervtanács. A Kossuth-díjas építész, a szintén híres Hagymaház megalkotója, olyan fürdőépületet álmodott, amely már látványában is felhívja
a 43-as nemzetközi úton haladók figyelmét. A városi
önkormányzat szakértőkkel készült a beruházásra,
és a polgármester többször, több fórumon is nyilvánvalóvá tette: Makó a turizmustól várja a gazdasági
föllendülést, miután a vöröshagyma termesztése
és a mezőgazdaság egésze egyre kevesebb embernek
nyújt megélhetést, és a termésre épülő feldolgozóipar
sem volt képes megizmosodni. Makó öreg fürdőjét
korábban már kétszer bővítették, a legutóbbi beruházás óta egyre több a román vendég. A közeli Temes és Arad megyéből járnak át a családok, akiknek
a kedvéért a főutcán működő kereskedők románul is
kiírják, hogy mit árulnak. A fürdőben kétnyelvűek
a feliratok, és a pénztáros is beszéli a szomszéd ország nyelvét. Az önkormányzatnál arra gondoltak,
egy nagyobb fürdő több vendéget vonz, és mindegy
is, hogy a turisták étterembe mennek, kozmetikushoz, fodrászhoz, az itteni kórház egynapos sebészetén gyógyulnak – ahogy már most is –, bevásárolnak
a hipermarketben, esetleg itt töltenek néhány napot
valamelyik panzióban. A lényeg, hogy visszatérjenek. A fürdő fejlesztése a helyi vállalkozásoknak is
jövedelmet biztosít – vagyis ez a bővítés egy egész,
ötvenezres lakosú térség vállalkozása.
Fürdőt építeni azonban más, mint fölhúzni egy
bérházat. Előbb 3,3 milliárdosra kellett timsózni
a tervet, majd március közepén az derült ki, hogy
ezért a pénzért egyik kivitelező sem vállalja a munkát: a legolcsóbb ajánlat, a ZÁÉV-é 4,9 milliárdos
volt. Buzás Péter polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, meg akarják építeni a fürdőt, de nem
mindenáron. Új közbeszerzést írtak ki, tárgyalni
kezdtek a szóba jöhető kivitelezőkkel, hátha le lehet
faragni az árból valamennyit, ugyanakkor megpróbálnak pluszforrást szerezni. Mágori Józsefné, a helyi
ellenzék választókerületi elnöke – aki korábban nyilvánosan a beruházás mellé állt – amiatt kárhoztatta

a városvezetést, hogy az újságból kellett megtudniuk
a bajt. Kijelentette, nem szeretné, ha a tervet kezdené tovább farigcsálni az önkormányzat, mert ebből
korábban sem jöttek ki jól. A Zalai Általános Építési
Vállalkozó Zrt.-nél tárgyal arról, hogyan lehetne olcsóbb a beruházás. Azzal például biztosan, ha nem
kell vele sietni.
– Ami Makón történt, azt nem lehet a válságra
fogni, a forint-euró árfolyam változására vagy az építőanyagok drágulására, inkább az önkormányzat
árazta be rosszul a projektet – vélte Koji László, az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének
alelnöke. Az önkormányzatnál azonban ezt máshogyan látják.
A megye legnagyobb fürdőberuházása mégsem ez,
hanem a szegedi. Aki a megyeszékhelyen jár, és átmegy valamelyik hídon, láthatja az újszegedi parton
álló hatalmas darukat, és a csúszdatornyot is, amely
állítólag a legmagasabb lesz Közép-Európában: több
mint harminc méteres.
A Napfényfürdő névre keresztelt új létesítmény
alapkövét tavaly október 18-án rakták le, és várhatóan idén karácsonyra készül el a 8 milliárdos megaberuházás. A Szeviép egy 27 ezer négyzetméteres
létesítményen dolgozik, egyszerre háromezer ember
pihenhet majd itt, a medencék mellett lesznek szaunák, aroma- és sókamrák, masszázsfürdők, épül egy
26 ágyas nappali kórház is – miközben a nyár végéig
felújítják a közeli Forrás Szállót.
A Települési Önkormányzatok
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A beruházás Szegeden sem kezdődött vita nélkül.
A parlamenti ellenzék azt tette szóvá, hogy a napfény városában a gyógyturizmusnak nincs jelentős
hagyománya. A helyi ellenzék azt a konstrukciót kritizálta, ahogyan az önkormányzat befektető vont be
a beruházásba. Újabban azért szomorodtak el a szegediek, hogy a beruházás miatt idén nyáron nem lehet használni a a régi fürdőt. A város önkormányzata
kárpótlásul rendbe teszi a Partfürdőt, és a Tisza-parton is homokos strand lesz. 
Bakos András
Veszprém megyében
Veszprém megye számára a turizmuságazat – a Bakony és a Balaton természeti adottságait, vonzerejét,
történelmi értékeit tekintve – különös jelentőséggel bír. Bár az utóbbi években érzékelhetően csökkent a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma,
a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2008ban még így is több mint 517 ezer vendéget fogadtak,
akik 1 millió 635 ezer éjszakát töltöttek itt. Figyelemre méltó, hogy a vendégek között 60 százalékkal
a hazaiak szerepelnek, igaz, átlagosan mindössze 2,4
nap tartózkodási idővel. Egyre többen veszik igénybe az üdülési csekk nyújtotta kedvezményeket, egyelőre kérdéses, hogy a csekk tervezett megadóztatása
milyen hatással lesz a hazai vendégekre. A Veszprém
Megyei Turisztikai Hivatal számos külföldi, hazai,
április közepén pedig a megyei utazás kiállításon
igyekszik népszerűsíteni a megye értékeit, minden
évben több tematikus, színes, magyar- és idegennyelvű kiadvánnyal mutatja be a turisztikai lehetőségeket. Ugyancsak sokat jelent, hogy a megyében
14 tourinform iroda működik.
Ami az önkormányzatokat illeti, a turizmusból
származó bevételre elsősorban a Balaton északi part-

ján fekvő, vagy ahhoz közeli települések számíthatnak. Hiszen a befizetett idegenforgalmi adó minden
egyes forintját az állam kettővel egészíti ki, az így
befolyó összegekből részben a nyári szezonban megrendezett kulturális és egyéb programokat, illetve
részben a turizmust szolgáló fejlesztéseket finanszírozhatják. A megye más területein nem igazán vált
tömegessé a falusi turizmus, így például a Bakonyba
látogatók elsősorban a természeti értékeket keresik
fel, a kis számú szálláshelyek nem minden esetben
elégítik ki az igényeket.
A Bakony északkeleti részén elterülő egykori bányásztelepülést, Dudart elsősorban a környék kedvelt
kirándulóhelyei miatt látogatják sokan. Polt Péterné
polgármestertől tudjuk, hogy az utóbbi időben jelentős fejlesztéseket végeztek a település lakott részének
vonzóbbá tételére, helytörténeti múzeumot, bányászattörténeti kiállítást hoztak létre, pihenőparkokat
alakítottak ki. Eddig évente megrendezték a Dudari
napokat, újabban a bányásznapot is itt tartják. Néhány éve Csesznek és Porva önkormányzataival közösen gazdag programot kínáltak a gyalogosan vagy
kerékpárral érkező turistáknak, ez az együttműködés azonban elhalt. A településen öt szobakiadó ös�szesen 24 szálláshelyet kínál, panzió, vagy szálloda
nincsen. A közelmúltban a dudari önkormányzatot
megkeresték egy ugyancsak bezárt bányájú francia
város, Noyant-La-Gravoyére képviselői, az azonos
sorsú települések önkormányzatai között gyorsan
létrejött a megállapodás. Így a polgármester asszony
szerint kétezer kilométer távolságból jönnek hozzájuk a vendégek. Uniós támogatással nemzetközi ifjúsági találkozókat is szerveznek Dudaron.
Ajka, a korábban iparáról és bányászatáról ismert
város sikeres volt a KDOP Integrált turisztikai tele-

Az idegenforgalom fellendítését Sümegen pályázatokkal valósítják meg. Az 1650-ben épült Tarisznya vár felújítása része a fejlesztésnek. Ez a műemlék onnan kapta a nevét, hogy a katonákat csak annyi élelmiszerrel látták el, amennyi a tarisznyájukba belefért.
Ez a vár jelenti az összeköttetést az idelátogató turistáknak a másik vár és a belváros között. Az építmény helyreállítását több ütemben valósítják meg, a teljes költség 21 millió forintra tehető. Az első szakaszban a falazások és a környezet rendbetétele történt meg,
a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázattal. A 10 millió forint költségű munkához hárommillió forint önerővel járult hozzá a település önkormányzata. A második ütemben a körbástya feletti födém és tetőszerkezet megújítása közel másfél millió forintba került, amelyhez a megyei önkormányzat 874 ezer forintot adott. A gyilokjáró és a tetők teljes kiépítése megkezdődött, a két várat és a
belvárost összekötő tanösvény kiépítése folyamatban van, ezen az úton történelmi időket idéző hadieszközöket, gyerekeknek pedig
fajátékokat helyeznek el.
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Mediterrán házaival, parkosított környezetével a tapolcai Malom-tó Magyarország egyik leghangulatosabb városrésze. A tó valójában kettő (egy felső és egy
alsó), az őket tápláló forrásoknak a település elnevezésében (Tapolca szláv nyelven meleg vizet jelent), s az első letelepülők helyválasztásában egyaránt szerepük lehetett. A feltörő, egész évben kellemesen meleg karsztvíznek köszönhetően (egyetlen év kivételével, amikor a bauxitbányászat szinte a tófenékig
apasztotta a vízszintet) soha nem fagyott be tó. Az erős hozamú források (amelyek már a római birodalom fennhatóságának idején malomépítésre késztették a helybélieket) egy felszín alatti világot is kialakítottak, amelyet 1902-ben (kútásás során) fedeztek fel, majd tíz évvel később a látogatók előtt is megnyitottak. Ez a nevezetes tavasbarlang, amelynek mintegy négy kilométernyi járatrendszeréből egy 300 méteres szakaszt (néhány évnyi szünet után, 1998tól) csónakkal lehet bejárni. A barlangba az utcaszintről 75 lépcsőfok vezet, odalent a turistákat termek is gyönyörködtetik (a legnagyobb 20 méter hosszú,
3–5 méter széles és 8 méter magas), s a rendszer legszebb kristályait is megtekinthetik.

pülés- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések
pályázatán; ennek keretében az önkormányzat közel
220 millió forint összegű uniós támogatást nyert el
az Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! avagy
összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért címet viselő projekt megvalósítására,
melynek összköltsége meghaladja a 258 millió forintot.
A korábban INTERREG-támogatással megvalósult Heritour-projekt keretében kialakított kulturális
tematikus út koncepciójának és terveinek felhasználásával most az ajkai kistérség öt települése – Ajka,
Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány – ipartörténeti, kulturális és szellemi, valamint egyedi tájértékkel bíró vonzerőinek integrált fejlesztését valósíthatja meg. A projekt célja, hogy újrafogalmazva
a térség adottságait, a városban és környezetében
elhelyezkedő településeken található kulturális és
természeti értékeket egy új minőségű, európai léptékű turisztikai csomaggá fejlessze, amely a helyi
lakosság számára településének jelképévé válhat.
Az uniós támogatás aláírása alkalmából Schwartz
Béla polgármester elmondta, hogy egységes tematika mentén az ajkai Bányászati Múzeum, a halimbai
Gyógynövénykert, a kislődi Egyháztörténeti Gyűjtemény, a magyarpolányi Kálvária lépcső és stációk,
a csehbányai Ökörmezei-források, valamint a Vízkeresők útja együtt lényegesen magasabb színvonalú, multifunkcionális kulturális és közösségi térré
alakul át. Első lépésként már a nyár folyamán életmódtáborokat szerveznek elsősorban az idelátogatók
számára, de ugyanezen céllal tervezik a parkerdő és
a városliget felújítását is.
A megyében természetesen elsősorban a Balaton
jelenti a nagyobb vonzerőt. Balatonfüred az utóbbi

években milliárdos nagyságrendű uniós pályázati
támogatást nyert el, ennek segítségével, a városban
működő vállalkozások közreműködésével több mint
tíz milliárdos fejlesztés valósul meg. Szállodák épülnek, újulnak meg, felújítják a Jókai Emlékmúzeumot,
új múzeumot, galériát hoznak létre, egyúttal megvalósul a turisták által leginkább látogatott reformkori
városrész teljes rehabilitációja.
Csopak régóta kedvelt üdülőhelye a tó északi partjának. Ambrus Tibor polgármester és a képviselő-testület nagy súlyt helyez arra, hogy az idegenforgalmi
adóból befolyó összegek (személyek után 17–18 millió, épületek után 37–40 millió forint) és az egyéb
bevételek nagy részét a turizmust is szolgáló fejlesztésekre, programokra, pályázati önrészre fordítsák.
A Zöld Csopak elnevezésű program keretében például számos közterületet, parkot felújítanak, az első fordulóban az „intelligens strand” pályázatukkal
elnyerték a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács támogatását. A településen élők számára évszázadok óta az egyik megélhetési forrás a szőlőművelés, borászat, így az önkormányzat több akciót kezdeményez az elhanyagolt szőlőterületek művelésére,
több pincét érintő Olaszrizling tanösvényt hoztak
létre, nyáron a Csopak napok programja keretében
borhetet is rendeznek. A lengyel Myslenice várossal
kialakított testvér-települési kapcsolat érzékelhetően
megnövelte az ide érkező lengyel turisták számát.
Öt települési önkormányzat – Alsóörs, Felsőörs,
Lovas, Paloznak, Csopak – néhány évvel ezelőtt a
mikrotérség vállalkozóival közösen megalakította
a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületet, idén már
harmadik alkalommal – nem titkoltan az előszezon
vendégforgalmának növelése céljából – április közepén Mandulaünnepet rendeznek, kulturális, sport-,
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

21

ÖNkormányzat

gasztronómiai programokkal. A nyári hónapokban
Alsóörsön és Csopakon az egyesület működteti a tourinform irodákat. Ingyenes Balaton Riviéra kártyát
bocsátottak ki, az ezzel rendelkező vendégek mind
az öt településen jelentős kedvezményeket kapnak
az egyes szolgáltatóktól, olcsóbban vehetik igénybe
Alsóörs és Csopak strandját.
A megyéből több település, így például Sümeg,
Várpalota, Csesznek kapcsolódott be a vártúrák
programba, Fedezze fel Veszprém megye várait címmel. A pecsétgyűjtős játék három éven át tart, a látogatók befizetéseikkel hozzájárulnak a várak rekonstrukciós munkálataihoz, ugyanakkor sorsoláson vehetnek részt. A fejlesztéseknek, az új tanösvényeknek, bemutatóhelyeknek köszönhetően
egyre növekszik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
látogatóinak a száma is. 
Juhász Ferenc
Békés megyében
A Magyar Nemzeti Bank szarvasi származású volt
első elnökhelyettese, a 90 évesen a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt.-nél és a Bank of Chinanál dolgozó Fekete
János tíz évvel ezelőtt is azt hangoztatta egy interjújában, hogy Békés megye egyetlen kitörési lehetősége a gyógy-idegenforgalom. Már a rendszerváltozás
idején elkészítette a békéscsabai városi tanács megbízásából magyar, német, angol és olasz nyelven Békéscsaba és vonzáskörzetének gyógy-idegenforgalmi
fejlesztési programját a Produktorg Szervezési Vállalat, tételesen felsorolva a Thermál Invest Befektetési

Cigánylakodalom a csorvási garsztronómiai fesztiválon (a szerző felvétele)
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és Gyógy-idegenforgalmi Rt. projektjeinek megvalósulása esetén gyógyszállóvá átalakítható kastélyokat. Szép, alapos tervek, mindenre kiterjedő költségszámítások készültek a Békéscsabai Szabadidőközpont és Gyógyszálló megépítésére, a gyulai AlmásyWenckheim-, a gerlai Wenckheim-, az öt kilométerre
lévő híres, szabadkígyósi Wenckheim-, a pósteleki
Széchenyi- és a geszti Tisza-kastély gyógyszállóként
történő hasznosítására. Húsz év alatt semmi sem lett
az elképzelésekből, holott a világ ötödik legnagyobb
termálvízkészletével rendelkező Magyarországon
a lelőhelyek számát tekintve Békés megye a második helyen áll Csongrád megye mögött. (A Földön
három helyen található igazán sajátos gyógyelemeket tartalmazó hévíz: Izlandon, Új-Zélandon és Magyarországon.)
A megyei képviselő-testület integrált esélyteremtési terve (2007–2013) IV. fejezetében foglalkozik
zászlóshajó programként feltüntetve az egészségipari klaszterrel, hálózattal. „Fejlesztési célterületek:
5 nagyobb projektelem (2007–2008, 2009–2010 akciótervi időszak): Gyula, Békéscsaba, Békés, Orosháza, Szarvas és térsége. További fejlesztési pontok
lehetnek: gyógyfürdők: Gyomaendrőd, Tótkomlós,
Nagybánhegyes, Dévaványa.”
Tizenhatmilliárd tizenkilencmillió forint pénzügyi támogatással számol 2007 és 2013 között a gyulai önkormányzat képviselő-testülete egészségturisztika klaszterprogramjának 62 oldalas megvalósíthatósági tanulmánya. A várfürdő és a termálpark

fejlesztésén túl a tervek szerint termálvízkutató és
egészségügyi technológiai, konferencia- és rehabilitációs központ létesül a megyében magasan a legtöbb
vendéget – dr. Perjési Klára polgármester elmondása
szerint – a városközpont- és fürdőfejlesztéseknek
köszönhetően 2008-ban 15–20 százalékkal több turistát fogadó fürdővárosban. Szigeterődöt építenek
ki, valamint vigadót létesítenek az Almásy-Wenckheim-kastélyban.
A megyei önkormányzat képviselő-testületének
március 27-ei ülésén adott tájékoztatást a megye
turizmusának helyzetéről Glózik Klára, a Magyar
Turizmus Zrt. megyei, békéscsabai székhelyű tour
inform irodájának vezetője, egyben a megyei önkormányzat tulajdonában lévő Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány ügyvezetője. Az elmúlt évben a megyébe látogató, kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégek száma
145 ezer 417 volt (419 ezer 649 vendégéjszakát töltöttek itt), ami 2007-hez viszonyítva – elsősorban a
külföldről érkezők jóvoltából – 4,8 százalékos vendégszám-növekedést (és 2,1 százalékos vendégéjszaka-növekedést) jelentett. Három négycsillagos
szállodával büszkélkedhet a megye (szarvasi Liget
Wellness és Konferencia Hotel, orosháza-gyopárosfürdői Hotel Corvus Aqua, gyulai Elizabeth Hotel).
A tíz legfontosabb vendégküldő ország között Románia (8 ezer 738), Németország (2 ezer 215) és Szlovákia (828) vezet, a vendégéjszakák száma tekintetében Románia (21 ezer 780), Németország (9 ezer
577) és Szerbia (3 ezer 393) foglalja el az első három
helyet. A hét városi tourinform iroda (Gyula, Békéscsaba, Szarvas, Gyomaendrőd, Orosháza, Szeghalom és Mezőhegyes) közül a két legnagyobb forgalmat lebonyolító gyulai és békéscsabai irodánál
ügyfélcsökkenés volt tapasztalható, míg a többi település irodájában jelentős vendégszám-emelkedést
regisztráltak. Az internet, a világháló előretörésével
egyre erősödik az elektronikus levélben, e-mailben
történő megkeresés, bejelentkezés. A gyógyturizmus, az egészségturizmus a fürdők fenntartása révén főként a települési önkormányzatokat érinti,
a rendezvényturizmus (kiemelten a gasztronómiai
rendezvények) területén kiemelkedő teljesítményről számolhatunk be. Az aktív turizmus lehetőségei
közül a vízi turizmust, a horgászturizmust érdemes
kiemelni, a Fekete- és a Fehér-Köröst, a Hármas-Köröst, a természeti adottságokat figyelembe véve.
– Tudni kell, hogy az önkormányzatok közül csak
a megyei önkormányzat lát el kötelező jelleggel feladatokat a turizmusmarketing terén, mégpedig a közalapítvány kebelén belül, a települési önkormányzatok esetében ez nem így van – tette hozzá József Attila
utcai irodájában a Szarvason horgászpanziót üzemeltető Glózik Klára. – A tourinform irodák által
beküldött rendezvények közül az idén 289 került be
a megyei tourinform iroda által kiadott, 5 ezer példányban nyomott A természet és a vizek otthona című

Új borlovagok a tavalyi gyulai várkerti vigasságokon: dr. Perjési Klára polgármester, dr.
Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója és Benke László négyszeres olimpiai
bajnok, Oscar-díjas mesterszakács (a szerző felvételei)

rendezvénynaptárba. A megyei önkormányzat kilenc
és fél millió forinttal támogatja a tevékenységünket, a
békési turizmus azonban több állami pénzügyi hozzájárulást is megérdemelne.
A Békés Megyei Gasztronómiai Fesztiválok Társaságának koordinátora, az idegenforgalom és vendéglátás igazságügyi szakértője, Simon János 11 rendezvényt emelt ki időrendben a 2009. éviek közül:
gyulai kisüsti pálinka fesztivál, gyomaendrődi sajtés túrófesztivál, csabai sörfesztivál és csülökparádé, bor- és gasztronómiai vigadalom (Békéscsaba),
csorvási nemzetközi lakodalmas gasztronómiai napok, medgyesegyházi dinnyefesztivál, vésztő-mágori
birkapörköltfőző-verseny, orosháza-gyopárosfürdői
kenyérünnep, gyulai várkerti vigasságok, szarvasi
szilvanapok és csabai kolbászfesztivál.
Még mindig sok a finomság az ország egykori éléskamrájában.
Dányi László
Szabolcsveresmarton
Szabolcs-Szatmár-Beregben Kisvárdától északnyugatra, Tisza melletti település Szabolcsveresmart.
A jegyző, Váriné Lunczer Enikő elmondta, hogy
a községben turisztikai szempontból a több hektáros víztározó meghatározó jelentőségű. A horgászok
paradicsoma. Ez az ország harmadik legnagyobb ös�szefüggő vízfelülete, három község határában helyezkedik el. Természeti értéke a kastély melletti zöldövezet. Műemléki védettséget az 1845-ben épült református templom élvez.
Teljesen új faluház épült, amelyben teleház is helyet kapott. A létesítmény számítógépekkel ellátott,
színháztere is van. A faluház regionális szerepet is
betölt. A panzió a lovas turizmushoz vonz vendégeket. A rendezvények nagy részét az önkormányzat
szervezi.
Mindezek ellenére a turizmus Szabolcsveresmart
csaknem 1700 lakosának gazdasági túlélését kevéssé
segíti. Ahhoz tőkére és beruházásra lenne szükség.
A Települési Önkormányzatok
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Ha lenne rá pénzük, strandot hoznának létre a Tisza-parton meg szabadidőparkot. A strandhoz körülbelül 15 millió forintra lenne szükség. A terve
meglehetősen régi, de át lehetne gondolni, s ha kell,
felújítani.
Timáron
Az egykoron királyi várnépek lakta falu, Timár polgármestere, Türk János arról adott tájékoztatást, hogy
a rétközi település egyetlen műemlék jellegű épülete
az 1795-ben emelt késő barokk stílusú görög katolikus templom, illetve annak ikonosztáza.
A településen a Tisza és a holtágai lenyűgöző látványt nyújtanak, a homokos Tisza-part kellemes fürdőhely, bár nem nagyon látogatják. A folyó és a holt
ágak vize halakban gazdag, a pecások kedvenc helyei. Timár a Tisza-túra egyik kikötőhelye, innen
kompátkelési lehetőséggel a Bodrogköz könnyen
megközelíthető. Türk János megemlítette, hogy Timár nemigen tud turistákat fogadni.
A kirándulók a Tisza-parti fogadónál vagy inkább
gyorsbüfénél szoktak pihenőt tartani.
– Ha kerülne rá pénz, mit szeretnének belőle megoldani?
– Élővé tennénk a holtágakat – válaszolta a polgármester. – Össze kellene kötni őket a Tiszával.
Rehabilitációjukhoz földmunkát kellene végezni. Ez
előnyös lenne a halszaporulatra. A holtágakban a halak ívni tudnának, illetve a kishalak megerősödni,
felnevelkedni. A tanulmánytervek elkészültek, de
ennél tovább kellő anyagiak híján nem jutottunk.
Fejleszteni kellene az infrastruktúrát. Szálláshelyre
Timáron istenigazából nincs szükség, mert a néhány
kilométerre lévő Rakamaz városában és Szabolcs
községben van szállás elég. Timáron az élővilág igen
gazdag, és szinte érintetlen a természeti környezet.
Van egy torony, ahonnan a turisták gyakran nézelődnek. Kerékpárturizmushoz az út már kiépült.
Szabolcs községig el lehet kerekezni, miközben áthaladnak Timáron is. Több község esetében a turizmus növekedése dilemmát okozna, hiszen meggondolandó, hogy a jóformán érintetlen természeti
környezetbe szabad-e s érdemes-e tömegével vinni
embereket? Ekkor az érintetlenség vonzereje hamar
a múlté lenne.
Paszabon
Tajthy Péter polgármester büszkeségükről a híres paszabi szőttesről mesélt. Az évszázados hagyomány
részévé vált az itt lakók életének. A föld errefelé olyan
keveset termett, hogy annak művelése helyett az emberek inkább szövésből-fonásból igyekeztek, kényszerültek megélni. A törővel, tilolóval, gerebennel
feldolgozott kenderkóc az orsókon, rokkákon, fonókban lett szövésre alkalmas alapanyaggá. A gondos kézimunka és a máshol nem látott gazdag motívumvilág tette a paszabi szőttest világhírűvé. Ezen
értékek hívták életre a térség kulturális és turisztikai
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életének szerves részét képező Paszabi Szőttes Napokat, amelyek során a népművészet és népi iparművészet számos mestere találkozik.
A község lakói úgy gondolják, hogy e népművészeti hagyomány felélesztése és folytatása előbbre mozdíthatja kis falujuk fejlődését. Bár manapság családi vállalkozás keretében végzik a szövést, azonban
a településen található szőttesház és helytörténeti
kiállítás megtekintésével az idelátogató is betekintést nyer e népművészeti termék készítésébe és megismerkedhet Paszab történetével.
A faluban az utóbbi években nagyarányú parkosítást hajtottak végre, így egyre nagyobb a zöld-virágos
terület. Rekultiválták a régi homokbányát, s sportolásra alkalmas területet alakítanak ki.
A végső formáját a XIX. század közepén elnyert
műemlék református templom 1908-ban épített orgonáján (Szabolcs-Szatmár-Bereg legnagyobb, s országos hírű hangszerén) már számos kitűnő művész
adott felejthetetlen koncertet.
A polgármester mindezt kiegészítette azzal, hogy
Paszab és a környező többi település (Tiszabercel
és Ibrány) összehangolja rendezvényeit. Tiszabercelen közvetlenül a Tisza-parton halászléfőző versenyt tartanak. Azon már külföldiek is részt vesznek. Onnan az érdeklődők ellátogatnak Paszabra
is. A programokat a község honlapján és a megyei
sajtóban népszerűsítik. A paszabi rendezvényeket az
önkormányzat szervezi.
Nemrégen Nyíregyháza és Rakamaz között megépítették a falut is érintő rétközi kerékpárutat, amelyen egész nyáron kerekeznek. A rendezvények,
s a turizmus Paszab számára szép, meg presztízsnövelő, de az abból származó bevétel édeskevés a település lakóinak megélhetése szempontjából.
– Támogatást igényelnek-e a rendezvényekhez?
– Nem, mert nagyon bonyolult hozzájutni, és a szigorú elszámolási kötelezettség miatt többe kerülne
a leves, mint a hús.
Cselényi György
Hajdú-Bihar megyében
Hajdú-Bihar megye nyolcvankét települése számos
egyedi és értékes látnivalót kínál a turisták számára. A polgári Kálvária domb, a Gúthi Vadászház, a
herpályi monostorrom vagy a XIII. századi nyíracsádi templom éppúgy fontos kulturális örökség, mint
a híres debreceni Nagytemplom vagy a hortobágyi
Kilenclyukú híd, amely Európa leghosszabb kőhídja. Páratlan szépségű a hajdúdorogi görög katolikus
templom ikonosztáza és a debreceni Déri Múzeumban látható, világszerte híres, nemzeti jelentőségű állandó Munkácsy-kiállítás is. A megye múltját őrző
múzeumok, tájházak értékes helytörténeti gyűjteményeknek adnak otthont. Emellett számos képzőművészeti gyűjtemény és alkotótábor gazdagítja a megye
kulturális életét. A hortobágyi Hídivásár, a Nemzetközi Hortobágyi Lovasnapok, a Ligetaljai Kulturális
Napok rendezvényei, a nyíradonyi népzenei találko-

zó, a hajdúhadházi Torzsás Napok, a földesi Vőfélytalálkozó, a berettyóújfalui Bihari Számadó Napok,
a Morotva Ifjúsági Napok, falunapok, fürdőbálok,
kézműves és néptáncfesztiválok, kiállítások, Szent
István-napi és szüreti mulatságok, a hajdúvárosok
hagyományőrző rendezvényei sok millió érdeklődőt vonzanak. A megye több településén csikósbemutatókkal színesített díjugrató és fogathajtó-versenyek, folklór műsorok és népművészeti vásárok várják a vendégeket. A megyébe érkezők számos érdekes és színvonalas gasztronómiai rendezvény közül
válogathatnak. Mindenképpen érdemes megkóstolni
a bihari Morzsóka fesztiválon, a hajdúbagosi din�nyefesztiválon vagy a balmazújvárosi országos biofőzőversenyen kínált ételeket. Évek óta egyre több
látogatót vonz a hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztivál, a Birka- és slambucfőző Örömnap, az Országos
Gulyásverseny és Pásztortalálkozó.
A megyében több mint kétszáz országosan védett műemlék van. A műértők és a laikusok számára egyaránt érdekesek és értékesek az Európában
egyedülálló, négyezer évvel ezelőtt emelt földpiramisok a kurgánok, és az Árpád kori templomromok
(a herpályi, zeleméri és a gúthi rom). Létavértesen
a vízi vágóhíd, Monostorpályiban a „Tubus“ magtárak, Nagykerekiben a Bocskai-vár, Nyíracsádon
az Árpád-kori református templom, Püspökladányban a Szent-Ágota-híd, Hortobágyon a Kilenclyukú
híd, a Nagycsárda és a Pásztormúzeum várja az érdeklődőket.
Hortobágyon
Összesen másfél milliárd forintos támogatást nyert
a Hortobágyi Nemzeti Park három pályázatával, amelyeket az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális
operatív programjára nyújtottak be még tavaly.
A park mintegy ötszázmilliót fordít a halastavi
kisvasút fejlesztésére, amely manapság nemcsak haleleséget, hanem turistákat is szállít. A jelenlegi vasúti pálya sínei nagyon vékonyak, szükséges a csere,
hogy bővülhessen a szállítókapacitás, és nagyobb
vagonok is közlekedhessenek rajta.
A másik, több mint 535 millió forintos programban több csárda felújítását tervezik. A kadarcsi –
az egyik legrégebbi vendégfogadó – csárdamúzeummá alakul: az eddig ismert legrégebbi alaprajz szerint
építtetik át a nemzeti park szakemberei.
A Hortobágyi nagycsárda több mint 300 éves épületére is ráfér már a felújítás, ezt már 10 éve tervezik.
A vendégfogadó részben lesz egy kis múzeumi szoba,
amely a nagycsárda történelmét mutatja be. A Meg�gyes csárda jelenleg is múzeumként működik, a nyert
támogatásból ennek az épületére is jut pénz.
A harmadik, 472 milliós projekt révén megépítik
a hortobágyi vadasparkhoz vezető szilárd utat. Így
a puszta vadállatait a szafariparkokhoz hasonlóan
tekinthetik meg a látogatók. Hogy a turisztikai feltáró út minél érdekesebb területeket mutathasson be,

szükséges egy, a folyón átívelő híd építése is. A fejlesztéseket 2010-ig kell megvalósítani.
A jövő tervei között – pályázati szinten – a pusztai
helyszíneket összekötő kerékpárút építése is szerepel,
ez jelenleg a tartaléklistán van.
Hajdúszoboszlón
Egy nemzetközi felmérés megállapítása szerint Közép-Európa leglátogatottabb fürdője a hajdúszoboszlói. A helybeliek azonban szeretnék, hogy még látogatottabb legyen. Ezért fogtak bele az idén abba a 4,5
milliárd forintos fürdőberuházásba, amelynek fele
európai uniós támogatás. Versenyre kelnek a debreceni Aquaticummal is, amely eleddig egyedül képviselte a térségben a wellness-fürdőzést. Ráadásul
úgy tervezik a fürdőszolgáltatásokat, hogy egy belépőjeggyel mindegyiket élvezhessék az ide látogatók.
Így előfordulhat, hogy valaki reggel bemegy a fürdőkomplexum kondícionáló termébe, ahol súlyzózhat, nyűheti a kerékpár-ergométert és a gépeket, később az uszoda medencéjében tempózik, majd a szaunában, vagy a gyógyvízben pihenteti fáradt tagjait,
hogy kipróbálhassa az aquapark csúszdáit is.
A városnak több kulturális rendezvénye is van, közülük az őszi kulturális fesztivál kiemelkedik, s noha
eddig sem kötődtek a melegebb évszakhoz, hozzájárul a főszezon meghosszabbításához.
Püspökladányban
A ladányiak meg a hajdúszoboszlóiak gyógyvizének
teremtenének konkurenciát. Fürdőjük rekonstrukciójára már nyertek 380 millió forintot, most a második ütem millióira pályáznak. S ezek végeztével elérhetik, hogy a közelebbi vendégek fürödjenek a szerényebb, de olcsóbb ladányi gyógyvízben.
Polgáron
Az észak-alföldi régió kapujában, az M3-as autópálya
polgári leágazásánál a megyei önkormányzat által,
uniós támogatással tavaly teljesen felépített M3 Archeopark fogadja a térségbe érkezőket. Az öthektáros, többfunkciós régészeti és pihenőpark a tájegység
paraszti építészetének hagyományait és a környéken
feltárt értékes régészeti leleteket mutatja be. Emellett számos szabadidős tevékenységre is lehetőséget
nyújt, és fontos állomáshelye lehet a konferenciaturizmusnak. Nagyszabású koncertek megtartására is
van lehetőség, tavaly itt mutatták be az István a király című produkciót.
Gőz József
Nógrád megyében
Magyarország legkisebb lélekszámú és második legkisebb megyéje Nógrád. Erdősültsége 40 százalékos.
Fakvainak több mint felét található félezernél kevesebben lakják. Vajon hogyan érinti, mennyiben
részesedik ez az országcsücsök a hazai turizmusából? Körképünk az Ipoly-folyó nyugati és keleti részéről készült.
A Települési Önkormányzatok
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Ipolytarnóc, Nógrád megye legészakibb települése, amelyen két idegenforgalmi vállalkozó foglalkozik szállásadással. Az ötszázegynéhány lakos jelentős
része 60 év feletti, s magas a szociálisan hátrányos
helyzetűek és a kisebbség aránya. A falu határában
lévő található ősmaradványos természetvédelmi
terület a Bükki Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik, annak tevékenységéből származó jövedelme
a település gazdaságát a helyi adók megfizetése révén érinti. Az őspark évről-évre egyre több vendéget
vonz, a látogatók száma tavaly meghaladta a 60 ezret.
Júliusban adták át itt Christina Park Hotelt, az egykori tarnóci téglagyárból remek építészeti megoldásokkal alakították ki a megye második négycsillagos
szállodáját. A hatvan férőhelyes szállodára való tekintettel Ipolytarnóc község önkormányzata bevezetett egy reális mértékű (250 forint/fő) idegenforgalmi
adót, de ennek gazdasági hatása még nincs. A képviselő-testület minden tekintetben támogatja az ősparkot és a szállodát. Határozataikkal, együttműködési
nyilatkozataikkal azoknak könnyebb megoldásokat
nyújtva, így például a települési szennyvízrendszerre
való rácsatlakozás, vagy szolgálati lakások létrehozása a vállalkozások dolgozói számára. Ipolytarnóc
lakosságát büszkeséggel tölti el a falujuk határában
található, világritkaságokat bemutató őspark, s várakozással fogadta a szálloda megnyitását is.
Mert hiába határozták meg pályázati szempontból
Nógrád megyében az Ipolytarnóc–Szécsény–Hollókő kiemelt jelentőségű idegenforgalmi tengelyt, ha
a félezer lelkes település 5 százalék önrészt se képes
előteremteni. Márpedig a falunak is szépnek kell
lennie ahhoz, hogy a három kínálati elem – az őspark, a szálloda és a település – egységes termékként
jelenhessen meg az idegenforgalmi piacon. A magas kategóriájú szálláshely mellé szükség volna a
bakancsos turizmust kiszolgáló létesítményekre is,
ehhez azonban befektetőkre van szükség. Szabó Tibor, a település polgármestere, ezen befektetők megjelenését reméli. Az önkormányzat rendezvényei
– mint a falunap július végén, a sportbál, a határőrbál vagy az idősek napja – elsősorban a lakosság
megörvendeztetésére szerveződnek, ami nem zárja
ki a turisták részvételét sem. A település műemlék
épületei közül a Novák-kúria jelenleg eladó, elsősorban idegenforgalmi hasznosítását, panzióvá alakítását szorgalmazná az önkormányzat. A Bory-kastély
magántulajdonú épületének felújítási munkálatai
folyamatosak, minden követ és cserepet korhűen
állítanak helyre, így – tetőterében szálláshely kialakításával – vendégvonzó barokk emlékhelyként
szolgál majd.
A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület hét éve
működik, az Ipoly nyugati folyásánál és a Börzsöny
keleti lábánál fekvő 10 település idegenforgalmi fejlesztését, turizmusának szervezését tűzve ki célul.
A többek között Dejtárt, Ipolyvecét, Borsosberényt,
Horpácsot, Pusztaberkit is magában foglaló szerÖNkormányzat
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vezet csatlakozott a Zöldút elnevezésű európai ihletettségű kezdeményezéshez, amivel a magyarországi tematikus zöldúthálózat részévé vált. Elnevezésük, az Örökségeink Útján Zöldút hirdeti természeti és kulturális örökségeik fontosságát egyaránt.
A magyarországi Zöldutak az Ökotárs Alapítvány
kezelésében vannak, akikkel a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület évek óta aktív együttműködésben fejlesztéseket kezdeményez és képzésekre küldi
vezetőségének tagjait a helyi turizmus aktivizálása
érdekében. Kiemel, két-három éves rendezvényeik,
amilyen például a Művészetre Hívás Napja, térségi
jelentőségűek. Május első hetében, idén 9-én rendezik meg a Két keréken az Örökségeink Útján zöldúton
elnevezésű, az összes települést érintő kerékpártúrát, amely a kerékpárút átadásának évfordulóján
tartanak. A Sugárkankalin térségének jelentős irodalmi és szellemi örökségének nyomán ez év októberében egy háromnapos irodalmi és művészeti
túrát szerveznek, amelynek keretén belül felkeresik
legszűkebb hazájuk néprajzi, irodalmi és történelmi emlékhelyeit, helyi alkotókat, képzőművészeket
látogatnak meg. Évről-évre elkészítik saját és pályázati forrásból színvonalas kiadványaikat, amelyekkel országos idegenforgalmi vásárokon és lehetőség
szerint minden számukra érdekes célcsoport által
látogatott rendezvényen jelen vannak. A turisztikai
egyesület tagjai között vannak a tíz település polgármesterei, közművelődési szakemberei, számos pedagógus és idegenforgalmi vállalkozó. Rendezvényeik
látogatottsága növekvő tendenciát mutat, ez dicséri
a munkájukat.
Holp Judit
Tiszafüreden
A Tisza-tó fővárosában kiemelt figyelem irányul
a turizmusra – mondta lapunknak Pintér Erika, Tiszafüred polgármestere. – Az önkormányzat mindent megtesz, hogy ismertebbé tegye széles körben
azokat az előnyöket, amelyeket a városban eltöltött
pihenés kínálhat. Tiszafüred a „csodák” határán fekszik: a Tisza és a Tisza-tó partján, a Bükki Nemzeti
Park és a Hortobágy szélén. Mindez garantálja a páratlan és felejthetetlen élményeket mind az aktív pihenésre vágyóknak, mind a csendes szemlélődést
kedvelőknek. Horgászok, vízi sportok szerelmesei,
kerékpárosok, madármegfigyelők a visszatérő vendégeink, és gyermekes családok sokasága látogatja
folyamatosan fejlődő szabadvízi strandunkat. A kínálatot színesíti a kiváló gyógyvizű termálstrand is.
Tiszafüreden 2009-ben már május 1-jén indul a rendezvény szezon: helyi vállalkozók, civilek és az önkormányzat összefogásának köszönhetően kétnapos
majálissal, amelyen fellép az Ergo, az Irigy Hónaljmirigy és sokféle más látványosság várja a vendégeket. Három évtizede a legrangosabb esemény a júliusi Halas Napok, a több tízezres tömegeket vonzó
kulturális-gasztronómiai fesztivál, amelynek idén
Sebestyén Márta Kossuth-díjas művésznő a fővéd-

nöke. Élő zenei koncertet ad még Zséda, Charlie
és Király Viktor, valamint a Back to Black együttes.
A kerékpáros turizmus iránti erősödő érdeklődésre
alapozva kerékpáros pihenőpark kialakítására pályázott az önkormányzat, és szintén első fordulóban
nyertes egy helyi társaság kalandpark építésről szóló
fejlesztési terve. Ezek a projektek erősítik és gazdagítják a kisváros vonzerejét, illeszkednek a rólunk
kialakult képhez, miszerint barátságos, biztonságos,
üdítő kisváros Tiszafüred. Az idegenforgalom lehet
az a kitörési lehetőség, ami kihúzhat minket abból az
igen mély kátyúból, amibe a rendszerváltozás után
a Tisza-tavi települések kerültek. Ma Tiszafüreden
hatszáznál több ingatlan van külföldiek tulajdonában, húsvéttól október elejéig tartózkodnak itt. Saját közösséget is alakítottak, a Németajkúak Klubját, amely igen aktívan működik és részt vesz a város
közéletében. Alig vártuk, hogy Tiszafüreden valami
igazán nagy léptékű, attraktív turisztikai fejlesztés
történjen. Ennek egyike a város kapujában egy éve
átadott, négycsillagos Tisza Balneum Thermal Hotel,
amely az első ilyen a Tisza-tó közvetlen partján. Főleg tiszafüredieket foglalkoztatnak. Nyáron a teraszra kilépve a belső medence egybeolvad a természetes
vízzel. Nagyon szép látvány. A szállodával szembeni
szigetre pedig kalandparkot tervez ugyanaz a befektetői kör, egy régi tiszafüredi család, amelyik a szállodát építtette. Rendszeresen vannak itt nagyobb
rendezvényeink, mert az önkormányzatnak nincs
erre alkalmas helyisége. Például itt itt adjuk át a város díjait. Egy-egy rövid látogatás alkalmával csak
töredékét látni annak a szépségnek, amit a Tisza-tó
környéke kínál. Van még mit szépítenünk, de az úgynevezett belvárosban már elég vonzó képet sikerült
kialakítanunk. Az alföldi városokra jellemző: nincs
igazi városközpontja ennek a településnek sem. Kidolgoztuk stratégiai elképzeléseinket egy új városközpontról: nem egyszerű dísztér lenne, hanem egy
új piaccsarnokot kívánunk építeni és a régi helyén
kialakítani egy központi teret, elsősorban rendezvényekre, hiszen ott igazán meg tudnánk mutatni azokat az értékeket, amelyekre a tiszafürediek rendkívül
büszkék. Három évvel ezelőtt elkészült a belváros, a
főutca homlokzati színtérképe, aminek célja, hogy

Csip-csip csóka, vakvarjúcska

Szűcs Imre Miska kancsója

a felújításuknál őrizzük meg az összhangot. Olyan
hagyományaink vannak, amelyeket már az országhatáron kívül is jól ismernek. Harminc évnél régebben működik néptánccsoportunk, és igen jelentős
elismerést szereztek már különböző minősítéseken.
Csaknem három évtizede működik a Fekete László
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeiből alakult ifjúsági fúvószenekar, amely már egész
Európát bejárta és visszatérő vendégei az olaszországi, a franciaországi és a portugáliai fesztiváloknak.
Tíz éve van mazsorett csoportunk, modern tánccsoportunk fellépett Görögországban és horvátországi
fesztiválokon. Tiszafüreden hagyományos a fazekasság, közismert és tipikus képviselője a Miska kancsó. Szűcs Imre, a népművészet mestere, városunk
díszpolgára, felesége és mindkét leánya is fazekas
mester. Egykori tanítványa, Nagyné Török Zsóka
mára szintén sikeres fazekas mester, önálló műhel�lyel és kiállítóteremmel. Horváth Tibor tavaly nyerte
el a népművészet mestere címet, feleségével együtt
tanítanak is a képzőművészeti alkotóházunkban.
A Tisza-tó védett, leggyakrabban előforduló képviselője a bakcsó, azaz a gyerekmondókából is ismert
csip-csip csóka, vakvarjúcska, amelynek eszmei értéke 100 ezer forint. A bakcsók elég rejtőzködő madarak, de mi, akik gyakran járunk a Tisza-tavon,
azt tapasztaljuk, hogy akár kéznyújtásnyira engedik
magukat megközelíteni, megszokták és nagyon jól
tűrik a látogatókat. Józsi, a gólya például rendszeresen visszajár a Kormorán-kikötőbe. Sok bosszúságot okoznak a túlszaporodott kormoránok, mert
rengeteg halat pusztítanak el. A növényvilággal elsősorban a természetet kedvelő látogatóknak dicseA Települési Önkormányzatok
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kedhetünk, hiszen gyönyörű, védett vízinövényeket
láthatnak itt, a tündérrózsa, a békalencse és a tündérfátyol szinte az egész vízfelületet beborítja. Sajnos a természet kezdi visszahódítani a Tisza-tavat
és feltöltődik, iszapolódik. Ezen a problémán egy tavalyelőtt elkészült kormányprogram próbál segíteni.
Aradi Csaba professzor kapott megbízást, hogy dolgozzon ki egy komplex programot a Tisza-tó megújítására. Hatmilliárd körüli összeget szántak erre,
és nagyon drukkolunk, hogy legalább valami megvalósuljon belőle.
Hegedűs Eszter, Simon Cs. József
Mesterszálláson
– A turizmus nálunk főként a vadászathoz kötődik
– mondta Kiss Gábor mesterszállási polgármester. –
A tavaszi időszakban őzbakra lehet vadászni. A külföldi, többségében német, osztrák, francia vadászokat nagyon érdekli ez a lehetőség. Ősszel, a nyúlszezonban több tucat olasz vadász érkezett hozzánk.
A vadászati lehetőséget Vadászati Közvetítő Irodák szervezik, és az elszállásolásról is ők gondoskodnak a környék szállodáiban: Martfűn, Szarvason
és Mezőtúron. Mesterszálláson ilyen szállás nincsen,
a településen a falusi vendéglátás nem működik.
Pedig az itt lakók vendégszeretők, de a zsákfalu az
övék, s az 1895-ben épített, nemrégiben a SAPARD
előcsatlakozási alapból felújított katolikus templom
mellett nemigen van látnivaló.
– Két hagyományos rendezvényünk egyike az idén
a 15. alkalommal tartandó falunapon az elszármazottak találkozója – mondta a polgármester. –
Ez a falu önállóvá válásának időpontjához kötődik,
ünnep tehát. Felvonulnak a veterán motorosok, gépeikkel a gazdák, a helyi tűzoltó egyesület, fellépnek
az Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub tagjai, műsort
adnak a környező települések zenekarai, tánccsoportjai. Tizenkét bográcsban készülhet majd a 600
adag marhagulyás csipetkével. Sztárvendégként várjuk az Irigy Hónaljmirigyet. Este falubál lesz élőzenével, és tűzijáték. Az idei falunapra pályázatot nyújtottunk be, bízunk a kedvező elbírálásban.. A másik
rendezvényünk a Mester-Trophy off-road verseny,
amelyet negyedik alkalommal rendez meg egy lelkes baráti társaság. Míg 2006-ban nyolcan indultak,
tavaly már ötvenöten vágtak neki a Mesterszállás
határában kijelölt pályának.
– A 2005-ben elindult LEADER-program keretében a faluban egy öt éve nem lakott, leromlott
állagú szolgálati lakásból faluházat alakítottunk ki
10,4 millió forintos beruházással – folytatta Kiss
Gábor. – Sajnos, a jelenleg érvényben lévő LEADER-pályázat nem ad lehetőséget a faluház továbbfejlesztésére. Ehhez több fürdőszobát kellett volna
kialakítanunk. Berendezési tárgyakra szerettünk
volna pályázni a vendégszállásolás elkezdéséhez,
egyelőre egy helyi hagyaték felajánlására számíthatunk csupán. Az előző LEADER-program keÖNkormányzat
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retében a település központjában lévő buszvárót
turisztikai információs ponttá alakítottuk át. Az
építmény oldalán elhelyeztük a falu és a környék
térképeit. Szeretnénk a falu közparkjait felújítani,
piacteret, játszóteret kialakítani, fából készült üdvözlő és eligazító táblarendszert felszerelni. Mivel
azonban csak a nettó beruházási összegre pályázhatunk, s a 20 százalék áfa saját erőként jelentkezik, azt
nem tudunk előteremteni. Az utófinanszírozással is
baj van, az MVH eljárásrendje rendkívül nehézkes.
A tavaly májusban benyújtott, a faluházzal és a turisztikai információs ponttal kapcsolatos elszámolásaink után a támogatáshoz csak ősszel jutottunk
hozzá. Márpedig az utófinanszírozott támogatási
szerződés alapján felvett 12,3 millió forintnyi bankhitel kamata 570 ezer forint. Egy helyi vállalkozás
az önkormányzat tulajdonában lévő mintegy kéthektáros sportpálya területén lovas turisztikával
kapcsolatos fejlesztést tervez. A képviselő-testület
rövidesen dönt a terület bérbeadásáról. Saját erőből
végre elindítottuk honlapunkat, amelyet folyamatosan fejlesztünk, hogy a település élete, az általunk
kínált programok, turisztikai lehetőségek a világhálón is elérhetők legyenek.
Mezôhéken
– Önkormányzatunk a vidéki létforma vonzóbbá tétele, az élhető falu kialakítása mellett tette le a voksot
– mondta lapunknak Fórizs Ágnes mezőhéki polgármester. – Kistérségi szervezésben megvalósult a szélessávú internet, valamint a kábeltelevíziós és telefonos hálózat kiépítése. Sajnos falusi turizmusról Mezőhéken még nem beszélhetünk, de az elmúlt évek
és az idei fejlesztések mind-mind az idelátogatók számát kívánják növelni.
A turisztikai vonzerő növelése volt a célja az AVOP
Leader+ támogatással tavaly megvalósított Turisztikai információs pontok kialakítása nevű projektnek,
amely egy, az ideérkezők felvilágosítását szolgáló,
kellemes környezetű, tájba illeszkedő faépítmény kialakítását célozta, s összes költsége 1,4 millió forint,
ebből a támogatása 1,2 millió forint volt. Ugyancsak
AVOP Leader+ támogatással 5,7 millió forintból felújították a község központjától néhány száz méterre
lévő, 1886-ban épült kis kápolnát is, amit az utolsó
pillanatban sikerült megmenteni az enyészet elől,
s kiállítóteremként kívánják hasznosítani.
Népszerűek a település rendezvényei: a falusi disznótor a Vince-napi Vígasságok-on, a Kedvderítő Közösségkovácsoló Községi Kavalkád, amelyen kecskepörkölt és kakasból készült ételkülönlegességek
vonzzák a vendégeket. Idén márciusban Tréfás Tavaszváró Téltemetést tartottak. Mivel Mezőhék is
elnyerte az IKSZT címet, pályázhat ez év második
negyedévében a művelődési ház felújítására. A községben turisztikai szálláslehetőség nincs, azonban
magánszálláshely kialakítására az EMVA keretében
ősszel adnak be pályázatot. 
Simon Cs. József

Bükön
A közelmúltban városi rangot kapott település igazi
turisztikai, idegenforgalmi vonzereje a Büki Gyógyfürdő, amelynek résztulajdonosa a helyi önkormányzat. Ez év elején kezdődött meg a jelentős területű,
európai hírű fürdő pályázati fejlesztésének harmadik üteme. Horváth Lajos polgármester elmondta,
hogy a gyógyfürdőt üzemeltető társaság a nyereséget
rendre visszaforgatja fejlesztésbe. Amúgy a városnak
vannak turisztikai látványosságai is, ilyen a Szapárykastély és a Felsőbüki Nagy Pál Kúria is. Két Dottó,
városnéző kisvonat is járja a települést, nagy népszerűségnek örvendve. Nyaranta, hétvégeken egészen augusztus 20-áig rendezik a sokszínű kulturális programokat, amelyek nagy tömegeket vonzanak.
Idén próbaképpen szervezik a Bük és térsége zenei
fesztivált a fürdő előtti parkolóban, ahol különféle
tánc- és zenei együttesek lépnek majd fel.
Csepregen
Hámori Jenő polgármestertől megtudtuk, hogy kifejezetten az idei kulturális turisztikai évre nem készültek, elsősorban anyagi okok miatt. Hagyományos, jól látogatott rendezvényeiket azonban természetesen megtartják. A legnagyobb ilyen a városban az augusztus 20-a előtti napokban kezdődő Répcementi Napok. Ez sokszínű, gazdag műsort nyújt
az érdeklődőknek. Ennek keretében lesz egyebek
mellett búcsúi kirakodó vásár, fellépnek kultúrcsoportok és együttesek. Pünkösdvasárnap előtti szombaton tartják a Nyitott pincék napját. Ekkor szokták
kihirdetni a borverseny eredményét, s lehetőség van
a pincék, a szőlőhegy bejárására is. Turisztikai vonzerő a településen a Szent Miklós templom és a Szentkúti Kápolna. Ismert a Promenád sétány is, amely a
város főterét szeli át, s felújításra vár. A tér pályázati
rekonstrukciója keretben ez is megújulhat.
Hosszúperesztegen
A legismertebb rendezvény a Szajki-tavaknál fekvő településen a polgármesterek főzőversenye. Dénes Károly polgármester szerint a helyi önkormányzat anyagi gondjain segítene a megyei önkormányzat a főzőverseny idei megrendezésében. Kár lenne ugyanis ezért a már befutott rendezvényért. Első

Három Város Bor-, Gasztronómiai és Kulturális
Fesztiválja a neve egyikük alapítási ünnepén, május utolsó hétvégéjén, Kiskörösön tartandó háromnapos rendezvénysorozatnak. A május 23-án, pénteken kezdődő program borversennyel nyílik, miközben a borutca tizenöt faházában mérik is, meg
isszák is a borokat, valamint több látványos ételkészítési és -kóstolási lehetőség várja az érdeklődőket és az ízlelőket. A három nap alatt egy szombati konferencia mellett folyamatos kulturális műsorok, kiállítások, bemutatók, reneszánsz játékok
és koncertek, a kézműves sátrakban különféle foglalkozások teszik teljessé a programot. Vasárnap
délelőttre a szakkóstolók eldöntik, hogy mely borok ízlettek nekik a legjobban, s gasztroverseny is
lesz a térség vendéglátósai számára. Vasárnap délután a Kiskőrösön hagyományos rétesfesztivál zárja a Soltvadkert és Kecel önkormányzatával közös,
idén szlováktalálkozóval dúsított események sorát,
amelyekről a polgármesteri hivatalokban bővebb
információ kapható.

HÍVÓ HÁRMAS

Szalafôn
Őrség egyik gyöngyszeme, egyszersmind a leglátogatottabb települése Szalafő. Lugosi Arnold polgármester elmondta, hogy már maga a szeres településszerkezet, a szereken belüli lakóházak sora is látványosság. Igen sokan keresik fel a pityerszeri Népi
Műemlékegyüttest. A turisztikai jellegű rendezvények is vonzzák a vendégeket. Ilyen a Virágzás Napja,
a Pünkösdhöz kötődő program, augusztus közepén
a Hétrét Ország (szerek és porták fesztiválja), s bekapcsolódnak a júniusi Őrségi Vásár és az őszi Őrségi Tökfesztivál programjába is.

alkalommal 12 környékbeli település polgármestere ragadott főzőkanalat. Az elmúlt évben már több
mint kétezer érdeklődőt vonzott, s csaknem félszáz
csapat vett rajta részt. Idén a verseny július második
szombatján lesz. Három kategóriában lehet megfőzni
az ételeket, s neves szakmai zsűri bírálja el az elkészült ételeket. Kiegészítő programként pedig a Szajkitavak közelében lévő ligetes területen felállított szabadtéri színpadon műsor szórakoztatja majd a vendégeket. Tombolasorsoláson egy csikót lehet nyerni.
A polgármester arról is szólt, hogy a Szajki-tavak egy
része Hosszúpereszteghez tartozik, itt van a tó turisztikai infrastruktúrája is. Bérbeadással üzemel egy
kemping és a strand. Három éve újították fel az ifjúsági szálláshelyet, amit a strand bérlője üzemeltet,
s van még két horgásztó is. Érdemes lenne növelni
még a szőlőhegyek vonzerejét.
Lendvai Emil
Somogy megyében
A somogyi turizmus kétoldali megközelítést igényel,
hiszen a Balatonhoz közeli területeken hagyományos
gazdasági ágként beszélhetünk róla, míg délebbre
veszít jelentőségéből.
A Somogy Megyei Közgyűlés idén elfogadott stratégiájának fő célja, hogy a fejlesztések eredményeként olyan turisztikai attrakciók és minőségi fejlesztések jöjjenek létre, amelyek eredményeként javul a megye foglalkoztatási helyzete is. További cél
a partnerségi együttműködés ösztönzése a somogyi
turizmus gazdasági szereplői között.
– A stratégia tükrözi Somogy turisztikai kétarcúságát, ugyanakkor rámutat arra, hogy az eltérésben
lehetőség is rejlik – mondta dr. Neszményi Zsolt,
a stratégiai főosztály vezetője. – A tradicionális turisztikai célterületek versenyképességének megtarA Települési Önkormányzatok
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tása, a még kevéssé ismert megyei attrakciókkal való
együttműködésben valósítható meg. Ami az egyik
oldalon a gazdaság alapvető elemének, tehát az ott
élők alapvető megélhetési forrásának fenntartását
jelenti, az a megye más területei számára másodlagos jövedelemszerző tevékenységként, kiegészítő
jövedelemforrást nyújthat. Mindez bármilyen gazdasági helyzetben fontos, a jelenlegi recessziós időszakban viszont nélkülözhetetlen együttműködési
síkot jelent.
Az összefonódás és attrakció-kiegészítés évtizedes
példája a Különleges asztali örömök Somogyban elnevezésű rendezvénysorozat, amely Somogyország
számos gasztronómiai eseményét foglalja össze. Májustól november végéig mintegy 25 helyszínen – fejlődni vágyó kis falvakban és nyüzsgő Balaton-parti
településeken – különféle kulturális műsorokkal
egybekötött, változatos programsor kínál látványos
ízkavalkádot a kulináris élvezetek kedvelőinek. Az év
borásza tavaly a balatonlellei Konyári János lett,
2006-ban pedig az ugyancsak lellei Garamvári Vencel. Érzékelhető, hogy a somogyi nedűk is egyre inkább jelen lehetnek a hazai és a külföldi borpiacon,
s a kulturális- és a welness-turizmus mellett a somogyi borturizmus is felszálló ágban van.
A Balaton környékén a szállodai beruházások
emelhetők ki, az innovatív fejlesztések közül pedig
a sávolyi MotoGP pálya megépítésének ötlete. Az itt
megrendezésre kerülő világbajnoki futam alkalmas
lenne az amúgy szűk balatoni szezon megnyújtására. Az első futamot már ebben az évben szerették
volna megrendezni Sávolyon, azonban a gazdasági
helyzet alakulásának negatív hatására az építkezés
megtorpant.
Neszményi Zsolt utalt arra, hogy a beruházások
többségében pályázati pénzek igénybevételével valósulnak meg, s az utóbbi időszakban soha nem látott mennyiségű pályázati kiírás állt rendelkezésre,
ugyanakkor a pályázati támogatásokkal megvalósuló turisztikai nagyberuházások talpon maradása
már eléggé rizikós. Ezek ugyanis általában három
lábon állnak: pályázati pénz, saját tőke, hitel. A válság hatására egyoldalúan megváltoznak a hitelek
paraméterei, a törlesztések értéke megnő. Ha a beruházások nem maradnak életképesek, 100 milliárdos összegű fejlesztések hiúsulhatnak meg, vagy
késhetnek, s így a tervezett több száz új munkahely
létrejötte is kétséges.
A nagyatádi, a barcsi, a marcali fürdőfejlesztések
mellett a városi rangra pályázó Igal is megemlítendő,
hiszen a település gyógyvize régóta vonzerő. Szerencsére a megyébe érkezők egy része igényli a kulturális
rendezvényeket, látnivalókat.
A megyei önkormányzat által működtetett múzeum éppen százéves. Ebből az alkalomból Somogyország öröksége címmel október végéig egy gyönyörű
kiállítás várja az érdeklődőket a hajdani vármegyeházán, amely sokak szerint a Dél-Dunántúl legszebb
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klasszicista épülete. A fenntartó 16 millió forintot
áldozott az időszakos kiállításra, amely a somogyi
múzeumi hálózat kiállítóhelyeinek értékes anyagaiból – többek között a somogytúri Kunffy-kúria
kincseiből – ad ízelítőt, s a tervek szerint a kaposvári
Rippl-Rónai Villa rekonstrukciójának 61 milliós önrészét is felvállalja.
– A turizmus az olyan alapvető kérdéskör mellett, mint a megélhetés, a turizmusfejlesztés a megye
arculatának alakítására is kihat – mondja Szakály
Sándor turisztikai referens. – Ebben külön szerepük
lehet azoknak a beruházásoknak, amelyek kiemelik
a szokásos, sztereotip megítélésből a somogyi turisztikai kínálatot. Az utóbbi években számos nagyberuházás kezdődött, illetve fejeződött be. Az egész
megyére kiterjedő strand- és termálfürdő-fejlesztések mellett a dél-somogyi térség legjelentősebb, legátfogóbb beruházása az ökoturizmus témakörében
valósult meg. A Dráva-projekt több mint egymilliárd
forintos összköltségével célzott turisztikai fejlesztéshez juttatta déli határfolyónk térségét.
Lőrincz Sándor
Budapesten
Magyarország fővárosában a következő évek legnagyobb kulturális beruházásaként, jórészt európai
uniós forrásból valósul meg a Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése. A térszint alatti bemutatóhely és turisztikai kiszolgáló portál az intézmény
történetének legnagyobb fejlesztése.
A jelentős európai múzeumokban már néhány évtizede robbanásszerűen megnőtt a látogatók száma,
de az utóbbi évek egy-egy nagyobb itthoni tárlata is
több százezer érdeklődőt vonzott. A látogatói igények azonban megváltoztak, az intézményeknek
ma már nem csupán a műtárgyak megőrzésére és
bemutatásra kell törekedniük, hanem egyfajta élménycentrummá kell válniuk. A múlt század elején
tervezett múzeumok épületei már nem alkalmasak
a megváltozott igények kielégítésre, ezért olyan új
terekkel szükséges bővíteni őket, amelyekbe a szükséges új szolgáltatások is beférnek. Ma már egy látogatóbarát múzeum elengedhetetlen része egy jó
kávézó és étterem, egy színvonalas, a bemutatott
művekre emlékeztető tárgyakat is árusító bolt, egy
vagy több gyermekfoglalkoztató, látogatói információs centrum, egy többfunkciójú előadóterem.
Ezeknek lesz helye a felszín alatt kiépítendő 8867
négyzetméternyi területen.
A Schikedanz Albert által tervezett épület továbbra is megőrzi eddigi külső megjelenését, de a turisták által egyik leggyakrabban látogatott téren gyökeresen megváltoznak az oda érkezők fogadásának
körülményei. A tervek szerint 2010-re elkészülő, 3,8
milliárd forintba kerülő létesítmény nem csupán
a múzeum bővítését célozza, hanem ezáltal a Világörökség részét képező Hősök tere egy fontos, új turisztikai központtal gyarapodik.

Az élménycentrum látványterve felülről

Az élménycentrum látványterve alulról

Mivel a rövidesen megkezdődő munkálatok jobbára a felszín alatt folynak, a beruházás időtartama
alatt nyitva tartó múzeum egy Európában egyedülálló bemutatónak adhat helyet.
Izgalmasnak is nevezhető kiállításának ígérkezik
az átfogó rekonstrukciós munkálatok miatt éppenséggel zárva tartó Jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből válogatott A Szentföld öröksége című,
június 19-től szeptember 6-áig látogatható tárlat.
A mai Izrael területének történetét évezredeken
át a kultúrák és a vallások találkozása jellemezte,
Jeruzsálem világvallások szent helye. A szakralitás,
a szentség értelmezése és művészi megnyilvánulása
az a rendezőelv, amely a különböző történelmi időszakokból és különböző művészeti területekről szár-

mazó remekművek bemutatását jellemzi. A kiállítás
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet néhány esetben
magától értetődő, néhány esetben pedig meglepő
kapcsolatokra a műalkotások között, valamint képet
adjon a térség történetének kulturális sokszínűségéről. A tárlaton bemutatandó műtárgyak sora három
és fél évezred „termése”, a látogatók megtekinthetik
majd a Holt-tengeri tekercsek egy darabját (az Ézsaiás-tekercs csaknem félméternyi hosszúságú töredékét!), láthatnak életnagyságú antropoid múmiakoporsókat, kashmíri koránt, hannukah-gyertyatartót,
a torinói lepelről készült XIX. századi fotót, továbbá
Rembrandt-, Chagall- és Poussin-festményeket, Rodin-szobort és kortárs műalkotásokat.
Aczél Gábor
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