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Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három 

területen nyílik lehetősége pályázni:

Helyi önkormányzati kommunikáció
A modern kormányzásban hatalmas jelentősége van 

a kommunikációnak és a kommunikáción keresztül 

is formálódó társadalmi tőkének, együttműködés-

nek és koordinációnak. A megfelelő kommunikáci-

ós tevékenység erősíti a települési szereplők belső 

viszonyrendszerét, és olyan üzeneteket juttathat el 

a településen kívüli világba, amely a település céljai 

mellé állíthat másokat. A helyi önkormányzat sikeré-

nek egyik kulcsa a kommunikációs tevékenységének 

színvonala. A magyar települések gazdag eszköztá-

rát alkották meg olyan kommunikációs csatornáknak 

és rendszereknek, amelyekkel élő kapcsolatot ala-

kíthatnak ki a lakossággal – a településen és a tele-

pülésen kívül. A kommunikáció a szolgáltatási funk-

ciók része, és gyakran olyan tevékenység, amelyre 

külön kommunikációs stratégiát, felelős szervezeti 

egységet és folyamatosan működő intézményeket 

(pl. rendszeres fórumokat) hoznak létre az önkor-

mányzatok. A témába beleillik minden olyan kom-

munikációs tevékenység, amely az önkormányzat és 

a külső szereplők között folyik. A helyi lakossággal, 

az önkormányzat külső partnereivel megvalósult, 

intézményesedett, kipróbált és már eredményekkel 

rendelkező kommunikációs tevékenységek pályáz-

hatnak sikerrel ebben a témakörben, további előnyt 

jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommu-

nikációs stratégiájának is. Olyan gyakorlatokat kere-

sünk, amelyek sikeresen megalkották azt a keretet, 

amelyben az önkormányzat hatékony párbeszédet 

tud folytatni az ott élőkkel és/vagy egyéb partne-

reivel. A gyakorlatok egyaránt vonatkoznak egyes 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó, vagy átfogóbb tar-

talmú, komplex kommunikációs rendszerekre, vagy 

egyes problémákhoz, konfl iktusokhoz kapcsolódó 

kommunikációs folyamatokra. Fontos az, hogy a gya-

korlat konkrét és eredményeiben is megragadható 

legyen. Jelen kiírásunkkal azokat az önkormányzati 

gyakorlatokat keressük, amelyek „kifelé” irányulnak, 

vagyis nem a hivatalon belüli kommunikációs tevé-

kenységek leírását várjuk ezúttal. Olyan gyakorlato-

kat támogatunk, ahol a részvételi demokrácia elvein 

alapulva az önkormányzat hatékony párbeszédet 

folytat az ott élőkkel és/vagy egyéb partnereivel. 

Roma integráció – a társadalmi 
kohézió erősítése
A téma idén már harmadik alkalommal szerepel a pá-

lyázati kiírásban, hiszen Magyarország legnehezebb 

helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy 

nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. Társa-

dalmi problémaként a megoldás felé vezető úton 

kis lépésekkel lehet csak haladni. A magyarországi 

települések tekintélyes részében javarészt marginali-

zált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a te-

lepülésen élő nem cigány lakosságtól szegregáltan. 

A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjá-

ból kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági 

integrációja. Az integráció sikerében meghatározó 

szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közin-

tézményeknek, valamint az általuk nyújtott és szer-

vezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egész-

ségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások, valamint 

a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférésnek. Mi-

vel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok in-

tegrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg 

a településeken, ezért szükség van a helyi társadal-

mak innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehető-

séget teremtenek a roma és a nem roma közösségek 

közötti együttműködésre és a közösen kitűzött cé-

lok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések 

kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámolá-

sához (telepfelszámolás, deszegregáció), a munka-

erő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az egészségügyi 

prevencióhoz, valamint a minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés megteremtéséhez, vagy megnyilvánul-

hatnak a helyi infrastruktúra javításában, közössé-

gi terek kialakításában. Ebben a témakörben olyan 

bevált, komplex integrációs programokkal vagy ki-

sebb projektekkel érdemes pályázni, amelyek más 

települési önkormányzatok számára adaptálhatók. 

Fontos, hogy a pályázatok bemutassák, hogyan tör-

tént a roma és a nem roma közösségek, illetve vá-

lasztott, vagy önkéntes alapon szerveződött képvi-

seletük bevonása a programokba, hiszen csakis az ő 

részvételükkel lehet a valóságos helyi problémáikat 

feltérképezni, majd azokra megvalósítható megol-

dási javaslatokat kidolgozni. Olyan megvalósult jó 

példákat keresünk, amelyek kellően előre- és körül-

tekintő tervezéssel készültek, amelyek a roma és a 

nem roma közösségeket a település fejlődésének 

aktív és egyenrangú feleiként kezelik, innovatívak 

a roma és a nem roma közösségek viszonyának ja-

vítása érdekében (részvétel, társadalmi béke, esély-

egyenlőség, együttműködés, kölcsönös tolerancia), 

és amelyek mérhető változásokat eredményeznek. 

Az újszerűséget keressük a helyi roma és nem roma 

közös erőforrások igénybevétele, felhasználása, ak-

tivizálása terén, illetve az eddigi rejtett, vagy újrafel-

használható erőforrásokat szeretnénk feltérképezni. 

Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek-

nek célja a roma és a nem roma identitás integráci-

ója a helyi közösség identitásába, a multikulturális 

hagyományok és kötődések támogatása, erősítése, 

fejlesztése. Fontos még a helyi roma és nem roma 

közösségek egyéni és közösségi érdekeinek párhu-

zamos, egymást erősítő megjelenítése a jó gyakor-

latok terjesztését célzó pályázatokban, hiszen az in-

tegráció ezt a célt szolgálja. 

A lakóhelyhez való kötődés erősítése
A témakört második alkalommal hirdetjük meg, te-

kintettel az önkormányzatok körében tapasztalt nép-

szerűségére. A szűkebb-tágabb értelemben vett lakó-

helyhez való kötődés a fenntartható térségfejlesztés 

egyik belső erőforrása. Az emberi közösségek társa-

dalmi térhez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt 

és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés 

esetén nagyobb mértékben, ráadásul jobb minőség-

ben számíthatunk az identitással rendelkező közös-

ségek aktivitására a lakóhely környezeti, gazdasági, 

társadalmi feladatainak megvalósításában. Ha egy 

település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az 

egyrészt a településen is meglátszik, másrészt azt a 

települést mások (elszármazottak, turisták, befekte-

tők) is szívesen választják tartózkodásuk, működésük 

helyéül. A lakóhelyhez való erős kötődés oka általá-

ban az, hogy a helyiek fi gyelnek egymásra, számon 

tartják egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszárma-

zottaikról, ismerik hagyományaikat, s a közösség éle-

tének formálásakor minderről nem feledkeznek meg. 

A lakóhelyhez való kötődésben rejlő energiáknak, a 

társadalmi aktivitásnak jelentős szerepük lehet a te-

lepülések népességmegtartó erejének javításában, 

versenyképességük fenntartásában, esetleg fokozá-

sában. A lakóhelyhez kötődés mértéke és minősége 

többnyire sok generáció egymásra épülő tevékenysé-

gének a kollektív lenyomata. Máshol már bizonyítot-

tan sikeres kezdeményezésekkel azonban sokat lehet 

javítani a helyi közösségek közérzetén. Pályázni olyan 

önkormányzati akció gyakorlati példájával érdemes, 

amelynek révén élhetőbbé vált a lakóhely, erősödött 

az összefogás, s ennek folytán elmélyültebben kötőd-

nek településükhöz az ott élő lakosok.

Jelentkezési határidő: 2011. január 15.
A pályázati formanyomtatvány és a kiírás teljes szöve-

ge elérhető a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu). 
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Helyzetkép

Történelmi négy év volt (1990–1994)

Miskolczi József (nyergesújfalu) „Rendkívül 

pozitívan gondolok a kezdetekre… Én már 1990 

előtt hat évig tanácselnök is voltam... örültünk 

annak az önállóságnak, ami „ránk szakadt”… 

az akkori képviselőkkel együtt, fi atal vezetőként 

saját elképzeléseinket valósíthattuk meg. Helyi 

televíziót és újságot indítottunk, nagyszabású 

terveket készítettünk, testvérvárosi kapcsola-

tot létesítettünk „nyugatra”…” A több mint 7000 

lakosú település polgármestere nem indul a vá-

lasztáson, 27 év szolgálat után nyugdíjba vonul. 

A Komárom-Esztergom megyei településen he-

lyére három jelölt pályázott. 

Szilágyi Imre (ócsárd) A polgármester 

küzdelmesnek és várakozásokkal telinek ne-

vezte az első ciklust, úgy fogalmazott, hogy: 

„sok zűrzavar a megalakuló új pártok tüleke-

dése során. Az önkormányzati törvény nem 

rendezte kellően a hatásköröket. A volt ta-

nácstörvény jobb és átláthatóbb volt a mai 

önkormányzati törvénynél.” A 446 lélekszá-

mú Baranya megyei település polgármeste-

re bizakodó, a nehézségek ellenére a hatodik 

ciklust is szívesen vállalja, ha bizalmat kap 

az október 3-i önkormányzati választáson. 

Rajta kívül még egy polgármesterjelölt in-

dult. (Nem nyert)

Tóth Mihályné (jobaháza) „Az első önkor-

mányzati ciklusra visszagondolva a bizonytalan-

ság, az igen erős bizonyítási vágy jut eszembe… 

boldogok voltunk, hogy önállóságot kaptunk, 

hogy magunk dönthettünk arról, hogyan to-

vább? Mindenféle közigazgatási tapasztalat nél-

kül vágtunk bele képviselőtársaimmal a mun-

kába. A legnagyobb felelősség mindannyiunk 

számára az volt, hogy az évtizedeken át szerep-

nélkülivé lealacsonyított falu lakosságának a fi -

gyelme, érdeklődése a közügyek felé fordult. A 

szó igazi értelmében történelmi négy évnek ér-

zem ma is az első ciklust, hisz ilyen rövid idő 

alatt, ilyen tempóban még nem fejlődött ez a 

település fennállása óta. Ami még nagyon erő-

sen megmaradt bennem, az az emberek óriá-

si tisztelete, megbecsülése, segítőkészsége, ami 

„Úgy láttuk, hogy meg tudjuk 
változtatni a világot”

Húszévesek az önkormányzatok. Ebből az alkalomból nyolc kérdésből álló kérdő-
ívet küldtünk ki azoknak a polgármestereknek, akik 1990 óta településük szolgá-
latában állnak, és tagjai a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. A 
kapott válaszoktól azt reméltük, hogy felidézhetjük a „hőskort” az önkormányza-
tok rendszerváltó hangulatát, képet alkothatunk az elmúlt húsz évről, amelynek 
megítélésében ma már nagyon is megoszlanak a vélemények. Egy kérdésben vi-
szont mindnyájan egyetértenek: nem bánták meg, hogy húsz éven keresztül tet-
ték a dolgukat, hittek abban, hogy településük sorsa jobbra fordul. (Az újraindul-
taknál nyilatkozatuk után zárójelben közöljük az eredményt.)

Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő

Helyzetkép 1990–2010
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Helyzetkép 1990–2010

természetesen a polgármesteri posztnak szólt. 

Sajnos mára már ez alaposan megkopott, az em-

berek szinte mindenért a polgármestert, a kép-

viselő-testületet teszik felelőssé. Az 572 lakosú 

Győr-Moson-Sopron megyei település polgár-

mestere szintén vállalta a hatodik ciklust, egy 

kihívója volt. (Nyert)

Árpás Károly (pusztaberki) azt írta, 

hogy elég nehéz örökség jutott a településnek 

a közös tanácsból való kiválás után. Csak egy 

szék és egy íróasztal volt a hivatalban. A kez-

deti nehézségek ellenére sikerült sok mindent 

megoldaniuk és elindították a települést a fej-

lődés útján. A142 fős Nógrád megyei telepü-

lés polgármestere képviselőjelöltként folytat-

ná a munkát. (Nem nyert)

Melyik volt az elmúlt öt ciklusból 
a legnehezebb, illetve a legkönnyebb? 

Ennél a kérdésnél a vélemények erősen meg-

oszlanak. Van, akinek tapasztalat híján az el-

ső volt a legnehezebb, többeknek azonban az 

utolsó két ciklusban az apadó források okoz-

ták a legtöbb fejfájást, azonban a fi nanszíro-

zási nehézségeken túl, új elemként felmerült a 

képviselő-testületek megosztottsága is. A vá-

laszt adók többsége az 1990–1994-es idősza-

kot szép kezdetnek nevezte, a rendszerváltás 

hajnalát látták benne, volt aki „aranykornak” 

nevezte. Nézzünk példát mindegyikre.   

Dicső László (alsómocsolád) „Az első 

ciklus volt a legnehezebb, mert akkor még tel-

jesen új, csak részben volt szabályozott az ön-

kormányzati rendszer, és személy szerint nekem 

sem volt semmilyen közéleti tapasztalatom…. 

A legkellemesebb a jelenlegi ciklus volt, mert 

mostanra érett be az előző évek következetes 

előkészítő munkája, s a szakmai tapasztalato-

kon túl, megfelelő kapcsolati tőke is segítette 

tevékenységemet. Ebben a ciklusban nyerte 

el Alsómocsolád jelenlegi faluképét és azokat 

az eredményeket tükröző elismeréseket, me-

lyekre méltán büszke az egész falu.” A polgár-

mester egyedüli polgármesterjelöltként indul 

az önkormányzati választáson 337 lakosú Ba-

ranya megyei településen. (Nyert)

Révész László (tuzsér) „A rendszervál-

tás nyomán keletkezett számos bizonytalan-

ság és értékzavar mellett a települési önkor-

mányzatok a demokrácia és a jogállamiság 

tartópilléreivé váltak. Az első önkormányza-

ti ciklust méltán tarthatjuk az önkormányza-

tok „aranykorának…”. Tuzsér polgármestere 

szerint a legnehezebb ciklus „Talán az utol-

só, mert ekkorra az önkormányzatok többsé-

ge elveszítette nimbuszát, gazdasági és cse-

lekvési szabadságát. Ugyanakkor mint a helyi 

közügyekért leginkább felelős szervezet nem 

tudott megfelelni a reá nehezedő feladatok-

nak, társadalmi és helyi szinten megnyilvá-

nuló elvárásoknak”. Az 1998–2002 közötti 

időszakról is negatívan nyilatkozik: „A har-

madik ciklusban viszont szánalmas és bántó 

volt a pártpolitikai befolyásoltság (Torgyán-

éra), mely inkább ártott, mint használt a pol-

gármesteri tisztségnek.” A 3498 lélekszámú 

nagyközség 66 éves polgármestere arra a kér-

désünkre, hogy indul-e a választáson, fon-

tosnak tartja megjegyezni, hogy „20 év után, 

kényszerítő körülmények nélkül, szabad aka-

ratomból adom át a stafétabotot.” Helyére öt 

jelölt pályázott. 

Csonka József (kisgyalán) Azért vélte 

a legkellemesebbnek az 1990–1994 közötti 

időszakot, mert „nem láttam bele a megol-

datlan problémákba”. Számára a legnehe-

zebb az utolsó ciklus volt, azt írja: „Sajnos 

a képviselő-testület bennem látta az el-

lenséget és nem a megoldásra váró problé-

mákban.” A 229 lélekszámú Somogy me-

gyei település polgármestere egykor azt 

hitte, hogy meg tudják változtatni a vilá-

got, mára elfáradt, korára való tekintettel 

nem indul a választáson. Helyére két jelölt 

van pályázott.

Schindler László (bánd) 31 évesen az or-

szág egyik legfi atalabb polgármestere volt. 

A 671 lakosú Veszprém megyei településen 

a polgármesterséget társadalmi munkában 

végzi. Véleménye szerint a legnehezebb cik-

lus az utolsó volt. „Nehéz volt, mert az addig 

rendkívül egységes közösség és testület bizo-

nyos szinten megosztottá vált. Olyan konfl ik-

tusok jöttek elő, amilyenek korábban isme-

retlenek voltak a településen. Az egyéni és 

csoportérdekek nagyobb hangsúlyt kaptak a 

testület életében, mint korábban bármikor. 

Ez sajnos néha személyeskedéssé is fajult. Na-

gyon nehéz volt a hatékony együttműködés 

megvalósítása… Ráadásul a gazdasági prob-

lémák is nehezítették a testület működését. A 

polgármester a legkellemesebb ciklusoknak 

az 1990–1998 közötti időszakot említette, in-

doklásul a nagy egyetértést, a sikeres műkö-

dést, a látványos beruházásokat és a község 

infrastruktúrájának 100 százalékos kiépített-

ségét nevezte meg. A választáson két kihívó-

ja volt. (Nyert)

Indul a választáson vagy sem?

Erre a kérdésre a választ adók többsége nem-

mel felelt. Legtöbben egészségi problémával, 

idősebb korral indokolták a visszavonulást, 

vannak, akik belefáradtak a küzdelembe. Akik 

vállalnák a polgármesterséget, az „életművük” 

befejezését remélik a hatodik ciklustól.

Tinyó Ottó (szuhakálló) Az 1100 lako-

sú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település 

polgármestere nem indul a választáson, azt 

írja: „Az elmúlt ciklusban a képviselő-testü-

lettől támogatásban nem részesültem, állan-
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dósult a viszály és a pénztelenség. A mun-

kanélküliség rendkívül sok embert taszított 

bizonytalanságba, az itt élők életkörülmé-

nyei sokat romlottak. Egészségi állapotom 

megromlott…” A településen öt polgármes-

terjelölt volt. 

Soltész András (újlrincfalva) A pol-

gármester nyugdíjba vonul. A döntését azzal 

indokolja, hogy: „Az önkormányzat anyagi le-

hetőségei korlátozottak, sok a társulás, kevés 

az önállóság.” Az önkormányzati rendszerről 

azt írja: „Jelenleg már szerintem nem tölti be 

funkcióját főleg a kis településeken. Döntési 

helyzet ugyan van, de a tervekhez, a dönté-

sek megvalósításához nagy a forráshiány.” A 

294 lelkes Heves megyei településen helyéért 

hárman indultak. 

Bérces József (csolnok) A polgármes-

ter számára a legnehezebb időszak a 1994–

1998-as időszak volt, ezt a gázvezeték építését 

végző kivitelező inkorrektségével magyaráz-

za. Eredményesnek a 2002–2006-os idősza-

kot említi a teljes közműépítés befejezése és 

a szakirányú egyetemi tanulmányai befeje-

zése miatt. A siker ellenére mégsem indul 

a polgármester választáson. „Nagyon nehe-

zen döntöttem így, bonyolult, talán megvá-

laszolhatatlan a kérdés. Csak remélem, hogy 

jól döntöttem…” A 3430 fős Komárom-Esz-

tergom megyei településen ketten indultak a 

polgármesterségért. 

Seres Lajosné (petfiszállás) A köz-

ség „Ica nénije”, levelét így kezdte: „megkö-

szönöm, hogy gondoltak ránk, hiszen az el-

telt húsz év alatt nem sokan kérdezték meg 

tőlünk, hogyan is vagyunk.”  A polgármester 

asszony az első ciklusban a Bács-Kiskun Me-

gyei Közgyűlés munkájában is részt vett. „Szá-

momra a legnehezebb ciklus az 1998–2002 

közötti volt, ugyanis a tízfős testületben tel-

jes egészében ellenzékben irányítottam a köz-

séget, mindmáig függetlenként. Gondolom, 

erről az időszakról többet nem kell monda-

nom.” Arra a kérdésünkre, hogy indul-e a vá-

lasztáson, azt felelte: „Igen, vállalom. A húsz 

év eredményeire csak büszke lehetek, hiszen 

a két kötelező központi adónemen felül (gép-

járműadó, iparűzési adó) más adóterhet nem 

róttunk a lakosságra, és a mai napig hitel nél-

kül gazdálkodunk, intézményeinket működ-

tetni tudjuk. Önálló maradt az általános isko-

la nyolc osztállyal, óvodánkat működtetjük a 

Kiskunfélegyházi Kistérségi Tárulás kereté-

ben. Ha nem sikerül a következő négy évben 

polgármesternek lennem, úgy gondolom, nem 

„bukott” polgármesterként távozom… az eddig 

elért eredmények, erőt adnak a nyugdíjas éve-

imre.”  Petőfi szállás polgármestere szerint az 

önkormányzati rendszer alapvető funkcióját 

nem tölti be.  „Túl sok a függőség ahhoz, hogy 

önkormányzatról beszélhessünk, és mindad-

dig, amíg ezen nincs változtatás, addig az ön-

kormányzatok nem mondhatók önállónak, a 

település vezetése kénytelen azt az utat követ-

ni, amit diktálnak számára. ” Az 1597 lakosú 

településen rajta kívül ketten indultak a vá-

lasztáson. (Nem nyert)

Az önkormányzati rendszer 
problémái

A polgármesterek jelentős hányada egyönte-

tűen úgy vélekedett, hogy a rendszer betöl-

ti alapvető funkcióját, ugyanakkor azt sem 

hallgatták el, hogy melyek a legsúlyosabb 

problémák, milyen önkormányzati terüle-

ten hajtanának végre lényeges változtatáso-

kat. Persze most is voltak, akik a dolgot más-

ként látták... 

Oravecz Imre (patak) A polgármester 

szerint az önkormányzati rendszer nem töl-

ti be az alapvető funkcióját. Válaszában azt 

írja, hogy már az utolsó ciklus nagyon nehéz 

volt, mert a politika túlzottan bekerült a hét-

köznapokba, és a kötelezően ellátandó felada-

tokra sem volt elegendő a pénz. Véleménye 

szerint addig jó, míg a politika távol tartja ma-

gát a helyi közélettől. A polgármester nem in-

dul az önkormányzati választáson, nyugdíjba 

megy. A 972 lakosú Nógrád megyei települé-

sen öt jelölt mérette meg magát. 

Héring Istvánné (rátka) A Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei község polgármestere 

szintén alkalmatlannak tartotta a jelenlegi 

önkormányzati rendszert az alapvető funk-

ciók betöltésére. Hibának nevezte, hogy a 

jogszabályi kötelezettség miatt több szociá-

lis ellátáshoz kell részfi nanszírozást biztosí-

tani, több helyen nincsenek összhangban az 

ágazati minisztériumok szabályozásai a fi -

nanszírozást nyújtó minisztérium szabálya-

ival. Véleménye szerint feladatfi nanszírozást 

kellene bevezetni az intézmények esetében, 

mivel a kis települések nem bírnak megbir-

kózni a feladatokkal, ezért válnak forráshiá-

nyossá. Ahhoz pedig, hogy a népességet a kis 

falu meg tudja tartani, intézményekre szük-

sége van. A polgármester asszony nem indul 

újra a választáson, az 1041 lakosú település-

nek öt polgármesterjelöltje volt.

Laki József (kálócfa) Véleménye szerint 

„…az önkormányzati rendszer csak részben 

tölti be alapvető funkcióját, hisz a törvényben 

meghatározott jogok és kötelességek deklarál-

tak, de ehhez nincs meg a pénzügyi fedezet. 

Egy kistelepülés ezt nem is tudja megterem-

teni, ezért elsorvad, elnéptelenedik. A legsú-

lyosabb problémákat az önkormányzatoknál a 

feladatokhoz rendelt pénz hiánya okozza, fő-

leg a saját bevétellel nem, vagy alig rendelke-

ző kistelepülések esetében.” A polgármester 

úgy látja, hogy „a feladatok ellátásában kel-

lene átcsoportosításokat végrehajtani, vagy-

Helyzetkép 1990–2010
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is nem minden önkormányzatra ugyanazt a 

feladatot előírni, fi gyelembe venni a telepü-

lés nagyságát, a lakosság összetételét.” A kö-

vetkező ciklusban Laki József sem vállalja a 

megméretést. Ennek elsősorban egészségi 

oka van…, „de természetesen ok a pénzhi-

ány miatti tehetetlenség is, hisz az intézmé-

nyek fenntartására sem elegendő a normatív 

támogatás.” A 195 lakosú Zala megyei telepü-

lésen két polgármesterjelölt indult.

Bodolai István (bódvarákó) A polgár-

mester szerint az önkormányzati rendszer be-

tölti alapvető funkcióját, de! „Napról-napra 

több pénzre lenne szüksége az önkormány-

zatnak, hogy a kötelező feladatait el tudja lát-

ni, viszont az állami támogatás minden évben 

kevesebb. Egyáltalán nem jut fejlesztésre, na-

gyon sok a kötelezően ellátandó feladat. A kis 

létszámú községek esetében nem lenne szük-

ség külön polgármesterre és falugondnokra, 

újból engedélyezni kellene e két tisztség egy 

fő általi betöltését, valamint négy fő testüle-

ti tag helyett két fő is elég lenne.” – javasol-

ja a polgármester, aki bár szeretett volna, de 

nem indul a választáson. A 124 lakosú tele-

pülésen három jelölt volt. 

Horváth Miklós (velem) „Az utóbbi húsz 

évben az önkormányzati rendszer jól vizsgázott, 

betöltötte a jogalkotók által elképzelt szerepet. 

Amennyiben a problémákra sikerül megoldást 

találni, az önkormányzati rendszer továbbra is 

megmaradhat az 1989–1990-es rendszerváltás 

„sikerágazatának” – írja a polgármester. Vélemé-

nye szerint „Az önkormányzati rendszer legna-

gyobb problémája, hogy a jogalkotó nagyon sok 

feladat- és hatáskört (kötelezően ellátandó felada-

tot) telepített az önkormányzatokra, ugyanakkor 

– a hatályos jogszabályi rendelkezések ellenére – 

nem biztosítja a feladatok ellátásához szükséges 

pénzügyi forrásokat… A hatékony működést je-

lentősen megnehezíti a túlzott bürokrácia. Át-

láthatóbb, egyszerűbb jogi szabályozásra, vala-

mint az egyszerűbb engedélyezési eljárásokra 

lenne szükség. Nagyobb súlyt kell fektetni arra, 

hogy a helyi lakosok életét meghatározó dönté-

sek helyben születhessenek meg.” 

A 345 lélekszámú Vas megyei településen a pol-

gármesternek egy kihívója volt. (Nyert) 

Jó tanácsok 
az új önkormányzati vezetőknek

Kránicz József (petrivente) A polgármes-

ter az önkormányzati rendszerrel kapcsolat-

ban a legsúlyosabb problémának a fi nanszíro-

zást tartja. Szemléletváltással együtt, olyan új 

vidék- és településfejlesztési politikát tartana 

indokoltnak, „amely lehetővé teszi a jelenle-

gi leépülési folyamat megállítását, stratégiát 

nyújt a megújuláshoz, biztosítja és támogatja 

a letelepedők és maradók lakhatási és meg-

élhetési feltételeit, kiszámítható és elérhető 

eszközöket, támogatást garantál az önfenn-

tartáshoz és a háztáji gazdálkodáshoz, az ön-

álló, harmonikus emberi élet kialakításához. 

Ezért szükséges, hogy a kistelepülésen vállal-

kozói tevékenységet végzők, beruházók, be-

költözők kedvezményeket kapjanak.” 

Azt tanácsolja az új polgármestereknek, 

hogy minden döntésüket a nyilvánosság be-

vonásával hozzák meg, mert akkor kiderül, 

hogy a lakosság többsége mit szeretne. A pol-

gármester hatodszor is elindult a választáson, 

a 427 lakosú Zala megyei településnek öt pol-

gármesterjelöltje volt. (Nem nyert)

Magasitz Lajos (szigetbecse) Véleménye 

szerint az aránytalan bevéti források megne-

hezítik a feladatok megfelelő ellátását. Az ok-

tatás és az egészségügy területén javasol lénye-

ges változtatásokat: „többféle feladatot nem 

az önkormányzatokkal végeztetnék el. Sok a 

felesleges adminisztráció.” – írja. Azt taná-

csolja a polgármestereknek, „hogy a vezetési 

módszerük legyen emberközpontú, az embe-

rek és a település legyen mindenkor elsődle-

ges. A testületi és hivatali munkában tartsák 

távol a politikát és a személyeskedést”. Az 1351 

lakosú Pest megyei településen Magasitz La-

jos egyedül indult a polgármester választá-

son. (Nyert)

Takács István (sajósenye) A polgármes-

ter szintén egyedüli jelölt a 451 lakosú Borsod 

megyei településen. A polgármestertársainak 

javasolt jó tanácsai nyilván jól bevált tapasz-

talatai alapján fogalmazódtak meg. „Ne ígér-

jenek túl sokat, ne ígérjenek felelőtlenül, mert 

ha eljön a számonkérés ideje, szembesülni kell 

azzal, hogy az ígéreteknek csak kis hányadát 

sikerült megvalósítani.” (Nyert)

Bóth József (ebergc) a Győr-Moson-

Sopron megyei 150 fős településen másodma-

gával indul a választáson a polgármester. Ő 

a társulások tekintetében hajtana végre vál-

toztatásokat, kitartást, türelmet és tisztessé-

get javasol társainak. (Nyert)

Varga Imre (zebecke) „Ezt a tisztséget 

csak kellő alázattal és bizonyos fokú meg-

szállottsággal lehet felvállalni, tudomásul vé-

ve, hogy kis településeken a munkaidő január 

1-jén 0 órától december 31-én 24 óráig tart, 

mivel az állampolgárok minden gondjukkal-

problémájukkal a polgármesterhez fordulnak. 

A 97 lelket számláló Zala megyei településen 

Varga Imre az egyedüli jelölt. (Nyert) 

Juhász István (váchartyán) „Igen, 59 éves 

vagyok, valamit még kezdenék úgyis magam-

mal, miért ne folytatnám azt, amit szeretek a 

kevés elismerés és a sok megaláztatás ellenére.” 

A polgármester az oktatás, az egészségügy és a 

közbiztonság területén hajtana végre változta-

tásokat. Tapasztalata alapján azt javasolja: „…

alapfokú képzés, tájékozódás, információgyűj-

tés nélkül még képviselőnek se induljon senki. 
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Fontos, hogy a választók szemében szimpati-

kus jelölt induljon, de elengedhetetlen, hogy 

tájékozott legyen afelől, hogy milyen feladat-

ra vállalkozik, és milyen feladatot kell ellátnia 

megválasztása esetén.” – írja a Pest megyei 1781 

lakost számláló település polgármestere. Raj-

ta kívül még öten indultak a polgármestersé-

gért. (Nem nyert)

Pap Tibor (dévaványa) Jó tanácsként 

azt írja, hogy: „Alaposan átgondolt, kiérlelt 

koncepciókat dolgozzanak ki, melyeket fo-

lyamatosan a helyzet változása miatt kont-

rolláljanak, szükség esetén módosítsanak. 

Az illuzórikus feladatokat, ha lehet, kerüljék 

el… A fenntarthatóságra a hosszú távú mű-

ködtetés biztonságára mindenkor legyenek 

fi gyelemmel. Igyekezzenek a lehető legszé-

lesebb körű együttműködésre a választókon 

kívül a gazdasági, társadalmi, politikai élet 

szereplőivel is.” A Békés megyei 8750 lakosú 

település hatvanéves polgármestere hatodik 

alkalommal is ringbe száll, négyen indultak 

a polgármesterségért. (Nyert)

Rauf Pál (nagyvenyim) A Fejér megyei 

település polgármestere 1975 óta áll Nagyve-

nyim élén, először tanácselnökként, majd pol-

gármesterként 35 évig és 8 hónapig szolgálta a 

4137 lakosú települést. Nem indul a választá-

son, nyugdíjba vonul. A polgármester azt ta-

nácsolja polgármester társainak, hogy legye-

nek széles látókörűek, szociálisan érzékenyek, 

tiszta erkölcsűek, türelmesek és rendes meg-

jelenésűek. Helyére két jelölt pályázott. 

Babos Attila (dunaszeg) A Győr-Moson-

Sopron megyei település polgármestere indul a 

választáson, azt írja, szeretné végigvinni a fej-

lesztéseket, és vannak még megvalósításra váró 

tervei. Azt tanácsolja, hogy csak az vállalkoz-

zon erre a feladatra, aki alázattal, hivatássze-

rűen tudja végezni a munkáját. Az 1836 lakosú 

településen három jelölt indult. (Nyert)

Bajor Józsefné (kistokaj) Egészségi okok 

miatt nem indul újra a választáson. Számára a 

jelenlegi ciklus volt a legnehezebb, mivel a kép-

viselő-testülettel nem minden esetben sikerült 

a kitűzött célt elérni, annak ellenére sem, ha az 

anyagi eszköz a rendelkezésükre állt. „A hatal-

mon lévő kormány elsősorban az „mszp-s” köz-

ségek pályázatait támogatta, nagyon sok elkészí-

tett és forráshiány miatt elutasított pályázatunk 

volt. Ezt még tetézte a természeti katasztrófák 

sorozata…” Jó tanácsként a türelmet, higgadt-

ságot és elsősorban a lakosság szolgálatát em-

lítette. Az 1907 lakosú Borsod megyei telepü-

lésen öt polgármesterjelölt indult. 

Dékán János (héreg) A Komárom-Eszter-

gom megyei 1056 lakosú település polgármes-

tere nem indul a polgármester-választáson, a 

jövőben önkormányzati képviselőként folytat-

ná a munkát. Ő az önkormányzati rendszer-

rel kapcsolatban legsúlyosabb problémának 

azt tartja, hogy túl bürokratikus a működés, 

s nincsenek meg hozzá az anyagi feltételek. 

Ezért a hivatali működés egyszerűsítését és 

korszerűsítését javasolja. Polgármestertársa-

inak az tanácsolja, hogy működjenek szoro-

san együtt a település lakóival, az egyházi és 

a civil szervezetekkel. Az utódlásért három 

jelölt mérkőzött.

Fölföldi Vilmos (sénye) Röviden és szeré-

nyen ír magáról a polgármester. Számára az 

1998–2002-es ciklus volt kedvező, mert ak-

kor a kis önkormányzatok könnyebben jutot-

tak pályázati lehetőségekhez. Nem indul újra 

a választáson, fi atalabb személyt látna szíve-

sen Sénye élén. Az önkormányzati rendszer-

rel kapcsolatban nem lát súlyos problémákat, 

ha a jelenlegi így maradna, elégedett volna. 

Az új polgármestereknek azt tanácsolja, hogy 

őrizzék meg az eddigi eredményeket. A 42 la-

kosú Zala megyei kistelepülésen két polgár-

mesterjelölt indut a választáson. 

Varga József (szigetújfalu) Vélemé-

nye szerint, az önkormányzati rendszer in-

kább betölti alapvető funkcióját, mint nem. 

A legsúlyosabb problémának a normatívák 

nem megfelelő kiosztását, és a kormánypár-

tokhoz kötődő támogatást tartja. Álláspont-

ja az, hogy az oktatás és az egészségügy álla-

mi feladat, a normatívákat a valósághoz kell 

igazítani. Azt tanácsolja az új polgármester 

társainak, hogy alaposan tanulmányozzák a 

feladathoz szükséges vonatkozó törvényeket, 

és legyenek szerények. A 2225 lakosú Pest me-

gyei település polgármesterén kívül még egy 

jelölt indult a választáson. (Nem nyert)

A polgármesterek mindegyike büszke arra 

a teljesítményre, amit a településén a testü-

lettel és a lakossággal közösen elért. Persze, 

voltak, akik jobban küzdöttek a képviselő-

testülettel, mint mások, ez a válaszokból is 

kiderült. Volt, aki a kiépített infrastruktúrát 

tartotta a legfontosabbnak; mások arra voltak 

büszkék, hogy sikerült az iskolát megőrizni-

ük, nem hagytak adósságot, vagy éppen arra, 

hogy templomot építettek. Egy közös gondo-

lat biztosan volt a megkérdezettek körében: 

büszkék arra, hogy húsz évig szolgálták tele-

pülésüket, a közösségüket, megőrizték érté-

keiket… ezt várják az utódoktól is.

Seres Lajosné • Petőfi szállás | Dicső László • Alsómocsolád | 

Szilágyi Imre • Ócsárd | Pap Tibor • Dévaványa | Bodolai Ist-

ván • Bódvarákó | Bajor Józsefné • Kistokaj | Galuska László • 

Nyékládháza | Héring Istvánné • Rátka | Takács István • Sa-

jósenye | Tinyó Ottó • Szuhakálló | Molnár Tibor • Taktake-

néz | Rauf Pál • Nagyvenyim | Babos Attila • Dunaszeg | Both 

József • Ebergőc | Tóth Mihályné • Jobaháza | Soltész And-

rás Márton • Újlőrincfalva | Molnár Bálint • Öcsöd | Bérces 

József • Csolnok | Dékán János • Héreg | Szíjj Ferencné • Na-

gyigmánd | Miskolczi József • Nyergesújfalu | Oravecz Imre • 

Patak | Árpás Károly • Pusztaberki | Magasitz Lajos • Sziget-

becse | Varga József • Szigetújfalu | Juhász István • Váchar-

tyán | Forintos László • Bárdudvarnok | Csonka József • Kis-

gyalán | Révész László • Tuzsér | Horváth Miklós • Velem | 

Schindler László • Bánd | Laki József • Kálócfa | Kránicz Jó-

zsef • Petrivente | Fölföldi Vilmos • Sénye | Rejtélyiné Nagy 

Gabriella • Valkonya | Varga Imre • Zebecke
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Helyzetkép 1990–2010

1990. szeptember utolsó napján tartották az 

első szabad önkormányzati választások első 

fordulóját. Ekkor a 10 ezer lakos alatti telepü-

léseken a nép közvetlenül választotta meg pol-

gármesterét. Ahol ez az első fordulóban nem 

sikerült, jött az október 14-i második forduló, s 

ezt követően kerülhetett sor az alakuló testületi 

ülésekre. A 10 ezer lakos feletti településeken 

ekkor még a képviselő-testület választotta meg 

a polgármestert saját tagjai sorából. Ezt a vá-

lasztási megoldást az indokolta, hogy lehetőség 

szerint a nagyobb lakosságszámú városokban 

garantálva legyen a működőképesség, vagyis a 

polgármester és a képviselő-testület többsége 

biztosan együtt tudjon működni egymással. 

Négyévente vannak az általános önkormány-

zati választások, 2006. október 1-jén volt tehát 

az ötödik, melynek eredményeként 602 olyan 

személyt választottak meg polgármesterré, aki 

legalább ötödször nyerte el a lakosság többsé-

gének a bizalmát. Vagyis a rendszerváltozta-

tást követően – az általános választások során 

– mindig ugyanaz kapta a legtöbb szavazatot. 

Lemondások, testületi önfeloszlatások és elhalá-

lozások következtében a húsz éve folyamatosan 

polgármesteri tisztséget betöltők száma 2010. 

szeptember 30-ára 576 főre csökkent. 

Politikai kötődések
A politikai pártok szerepe és befolyása az önkor-

mányzati választások során összességében nem 

volt jelentős, ugyanis a magyar önkormányzati 

rendszer túlnyomó többségét a községi önkor-

mányzatok alkotják, ahol a pártbefolyás az eddi-

gi öt választás alkalmával elenyésző volt. Termé-

szetesen jobban érzékelhető a pártok szerepe a 

fővárosban és annak kerületeiben, a megyékben 

és a megyei jogú városok-

ban, valamint a választá-

si technikának köszönhe-

tően a 10 ezer lakos feletti 

településeken.

Így különösen érdekes, 

hogy kik azok az egyértelmű-

en pártelkötelezettek, akik 

minden körülmény ellenére 

képesek elnyerni a választók 

többségének bizalmát, és az 

is, hogy a 2010. október 3-i 

választásokon ismételten in-

dultak-e, és milyen eredmé-

nyeket értek el.

A mind az öt korábbi választáson szabad de-

mokrata jelöltként győztes Demszky Gábor, bu-

dapesti főpolgármester most már nem indult. Az 

eddigi öt választáson MSZP színben nyertes pol-

gármesterek közül nem indult ismételten a kissi-

kátori Elek József és a nyékládházi Galuska Lász-

ló, míg a szügyi Markó Antal függetlenként tett 

eredményes kísérletet a további ismétlésre, és 

egyedül a sonkádi Bandics Zsigmond indult új-

ból mszp-jelöltként és ismételten elnyerte a vá-

lasztók többségének bizalmát. Az szdsz-jelölt-

ként ötször megválasztott újlétai Szabó Sándor 

idén független jelöltként indult és nyert.

A jelenlegi Országgyűlésben az ötször meg-

választott polgármesterek közül hattal találkoz-

hatunk, valamennyien a Fidesz-frakció tagjai. A 

tököli Hoff man Pál kihívó nélkül és a pápai Ko-

vács Zoltán fölényesen győzött. Viszont a gáva-

vencsellői Karakó László és a visegrádi Hadházy 

Sándor vereségett szenvedett független jelölttel 

szemben. A karcagi Fazekas Sándor idén nyáron 

lemondott polgármesteri tisztségéről, mert kine-

vezték földművelési és vidékfejlesztési miniszter-

nek. A hatodik a tatabányai Bencsik János, aki a 

megyei jogú városi polgármesterek közül egye-

dül tudta megőrizni nagyvárosi vezetői pozíció-

Budapesten kívül valamennyi megyében van 

olyan település, ahol csupán egy polgármes-

terjelölt indul a választáson, így már gyakor-

latilag megválasztottnak lehet tekinteni 487 

polgármestert (15%). Az egyjelöltes választás 

alapvetően a kisebb településekre jellemző, 

viszont van három tízezer lakos feletti városi 

polgármester – Dabason Kőszegi Zoltán (Da-

bas Fejlődéséért Integrálódók Egyesülete/

Fidesz–MPSZ), Lajosmizsén Basky András (Fi-

desz–MPSZ) és Tökölön Hoff man Pál (Fidesz–

MPSZ/KDNP) –, akik szintén kihívó nélkül tud-

ták megőrizni tisztségüket.

a helyi önkormányzat választott vezetője. Mint 

fogalom, tisztség, beosztás, hivatás és mesterség 

immáron húsz esztendeje jelent meg ismét a ma-

gyar közgondolkodásban, közszolgálatban és köz-

véleményben. 
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1,96%/8 fő

MSZP
1,47%/6 fő

Fidesz
9,78%/40 fő

Független
86,80%/355 fő
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A 20 éve polgármesteri tisztséget betöltő, a 2010-es választásokon is 

indulók, jelölő szervezet szerinti százalékos megoszlása
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Lapzártánk után fejeződött be a 2010. október 3-i általános válasz-
tás. Részletes elemzést lapunk következő számában adunk, most 
csak kiemelésekre van mód. A választásokon indult TÖOSZ elnök-
ségi tagok közül nyert a választáson: Dicső László (Alsómocso-
lád), Lakatos István (Sirok), Oláhné Surányi Ágnes (Velence), Pász-
tor Béla (Veresegyház), Szilágyi Menyhért (Csorvás) és Tóth József 
(Polgár), valamint Schmidt Jenő (Tab) FEB elnök. 
A választáson indult 13 TÖOSZ megyei tagozatvezető közül 11 ismé-
telten nyert:  Dicső László (Alsómocsolád, Baranya), Dietz Ferenc (Szent-
endre, Pest), Horváth Klára (Bábolna, Komárom-Esztergom), Klapka György 
(Milota, Szabolcs-Szatmár-Bereg), Markó Antal (Szügy, Nógrád), Molnár Bá-
lint (Öcsöd, Jász-Nagykun-Szolnok), Sarkadi-Nagy András (Nyirád, Veszp-
rém), Schmidt Jenő (Tab, Somogy), Szegvári Ernőné (Kis zombor, Csong-
rád), Schrick István (Rácalmás, Fejér) és Tóth József (Polgár, Hajdú-Bihar). 
Az elnökség tagjai közül nem sikerült megnyernie a polgár-
mester választást a szövetség 2007-ben megválasztott elnökének, 
Molnár Gyulának Újbudán és Albert Csaba (Lukácsháza) elnökségi 
tagnak, aki egyben a szövetség Vas megyei tagozatának vezetője 
is volt. A megyei tagozatvezetők közül vereséget szenvedett még 
Győr-Moson-Sopton megyében az ikrényi Gergó András.
A társszövetségek elnökei közül nyert: Gémesi György (Gödöllő) 
MÖSZ, Kósa Lajos (Debrecen) MJVSZ, Sütő László (Marcali) KÖOÉSZ, Sza-
bó Gellért (Szentkirály) MFSZ és Wekler Ferenc (Mecseknádasd) KÖSZ.
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ját csaknem öt cikluson keresztül, bár cikluson-

ként eltérő – kezdetben szdsz, majd független 

és végül Fidesz-párttámogatással. A nyáron Ben-

csik János is lemondott tisztségéről, mivel állam-

titkári szerepet vállalt a kormányban.

A húszéves polgármesterséget teljesítők között 

van még további hat olyan településvezető, aki az 

előző ciklusban vagy ciklusokban parlamenti kép-

viselői tisztséget is betöltött: a már említett Demsz-

ky Gáboron kívül, a gyáli Gyimesi István ugyan-

csak nem indult, a ferencvárosi Gegesy Ferencnek, 

és a sarkadi Tóth Imrének nem sikerült hatodszor is 

megnyerni a többséget. A gödöllői Gémesi György, 

és a ricsei Vécsi István viszont győzött.

Kevés a nő
Mint említettük, a 602 legalább ötször meg-

választott polgármester közül a ciklus végén 

már csak 576-an voltak funkcióban. Ami azt 

jelenti, hogy a polgármesterek 18 százaléka 

töltötte be funkcióját 1990 óta.

A húsz éve funkcióban lévő polgármesterek 

területi megoszlása nem mutat jelentős eltéré-

seket. A legnagyobb arányban Nógrád (24,43), 

Somogy (23,27) és Hajdú-Bihar (23,17) me-

gyében találjuk őket, míg a legkisebb az ará-

nyuk Jász-Nagykun-Szolnok (10,26), Csong-

rád (11,67) és Veszprém (12,44) megyében, 

illetve Budapesten (12,50).

Ha a 20 éve polgármesteri tisztséget be-

töltők nemek szerinti megoszlását vizsgál-

juk, megállapítható, hogy közöttük minden 

tízedik nő. Budapesten a vizsgált időszakban 

nincs funkcióban egyetlen nő sem! 

Politikai jelentősége miatt érdemes külön ki-

térni a fővárosi polgármesterekre. A húsz év foly-

tonosság – amit Demszky Gábor elért a főváros 

élén – mindössze két kerületi polgármesternek 

sikerült: Derce Tamásnak a IV. kerületben (most 

nem indult), és a korábbi szabad demokrata Ge-

gesy Ferencnek a IX. kerületben, aki most a Fe-

rencvárosi Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeként 

indult és vesztett a választáson.

Érdekesség, hogy az 576 tartósan tovább-

szolgáló polgármester között van egy, aki húsz 

éven át volt ugyan településvezető, de nem egy 

helyen. Bordás Imre az első ciklusban Tisza-

örs község első embere volt, majd 

1994-től napjainkig Abádszalók 

vezetője, a mostani választáson 

azonban már nem indult.  

Az országos önkormányzati ér-

dek-képviseleti szövetségek első 

számú vezetőit vizsgálva megál-

lapítható, hogy a hét szövetség el-

nöke közül hárman szintén a 20 

éve polgármesterként tevékeny-

kedők sorába tartoznak. Így rend-

szerváltó polgármesternek tekint-

hető Szabó Gellért, Szentkirály 

község polgármestere, a Magyar 

Faluszövetség elnöke, aki most 

egyedüli jelöltként indult, így biztosan tagja a 

hatszor megválasztottak exkluzív klubjának. 

Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, 

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke 

és Sütő László, Marcali város polgármestere, a 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvé-

delmi Szövetsége elnöke ugyancsak azok közé 

tartozik, akik hatodszor is sikerrel tettek kísér-

letet a polgármesteri tisztség elnyerésére.

Köszönet 
Természetesen a húszéves folyamatos pol-

gármesteri szolgálat nem önmagában érdem 

és érték, bár semmiképpen nem lehet erről 

a teljesítményről lekicsinylően szólni. Az a 

tény, hogy majdnem minden ötödik polgár-

mester öt választási ciklust teljesített, egy-

fajta biztosíték arra, hogy az önkormányzati 

rendszer mindenféle nehézség ellenére mű-

ködik, és működésképes marad. 

Az 576 ötciklusos polgármester közül 282-

en töosz-tag települést vezettek, így köszö-

net és elismerés gyanánt név szerint szerepel-

tetjük őket az újság 8–9. oldalán.

A köztársasági elnök döntése alapján 2010. 

október 3-án két új községi önkormányzat 

jött létre Magyarországon, így a Mosonma-

gyaróvárról leváló Mosonudvar, ahol Rincz-

ki Lajos Andrást és a Zalaszentgótból kiváló 

Tekenye, ahol Tarsoly Róbertet választották 

meg a település első polgármesterének.

Indul2010-ben
70,88%/409 fő

A településen egyetlen jelölt12,82%/74 fő

20 éve polgármester100%/ 576 fő
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A 2010-ben újra indulók aránya a 20 éve polgármesteri tisztséget 

betöltőkhöz viszonyítva



BUDAPEST Demszky Gábor
BARANYA MEGYE | Alsómocsolád: Dicső László | Bicsérd: Vér József | Boda: Kovács Győző Zsigmond | Cserkút: Jó-

nás József | Gyód: Schmidt Ferenc | Hásságy: Wilhelm Fülöp | Hegyszentmárton: Jakab Gézáné | Kisasszonyfa: Bite Gyu-
la | Kistótfalu: Taranyi Ádám | Merenye: Horváth József | Mindszentgodisa: Bimbó István | Ócsárd: Szilágyi Imre 

BÁCS-KISKUN MEGYE | Ágasegyháza: Ádám Józsefné | Bácsbokod: Mészáros István | Dunatetétlen: Pálfi  Mihályné | Gátér: Ur-
bán Istvánné | Madaras: Szente Károly | Nagybaracska: Király Sándor | Petőfi szállás: Seres Lajosné | Szakmár: Tóth Jenő | Szalk-

szentmárton: Aranyi János
BÉKÉS MEGYE | Csorvás: Szilágyi Menyhért | Dévaványa: Pap Tibor | Dombiratos: Róka Rudolfné | Kardoskút: Ramasz 

Imre László | Kertészsziget: Kláricz Jánosné | Kunágota: Pápai Zoltán | Medgyesegyháza: Nagy Béla | Sarkad: Tóth Imre 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE | Becskeháza: Székely Jenő | Bódvarákó: Bodolai István | Bódvaszilas: Tóth Sán-

dor | Bükkmogyorósd: Tóth Árpád | Büttös: Gyurcsó András | Cigánd: Németh Károly  | Csernely: Kaló Zoltán Pál | Felsőzsol-

ca: Fehér Attila | Girincs: Baráth László  | Hidvégardó: Matusz Tamás | Homrogd: Juhász Imre | Kánó: Kovács István | Kázs-

márk: Bortnyik Béla | Kelemér: Szala Pál | Kenézlő: Hunyadi Tibor | Kistokaj: Bajor Józsefné | Lak: Berzeviczi Zsolt | Mályi: 

Zelei Zoltán | Monaj: Taskó László | Nyékládháza: Galuska László | Pácin: Barati Attila | Rátka: Héring Istvánné | Répáshuta: 

Mátrai Károly | Sajóbábony: Nagy Imre | Sajógalgóc: Ifj. Bartus József | Sajósenye: Takács István | Sajóvámos: Komjáthy La-
josné |  Serényfalva: Szerna Csaba | Szakáld: Treznai István | Szentistván: Ördög Jakab | Szirmabesenyő: Fedor Vince | Szu-

hakálló: Tinyó Ottó | Taktakenéz: Molnár Tibor | Tiszakeszi: Kiss Lajos | Tiszavalk: Mikola István | Varbóc: Molnár Lajos 
CSONGRÁD MEGYE | Ambrózfalva: Tuska György | Árpádhalom: Froman Róbert | Bordány: Balogh Ferenc | Klárafal-

va: Fekete József | Magyarcsanád: Farkas Jánosné | Öttömös: Bata Ferenc 
FEJÉR MEGYE | Baracska: Boriszov Zoltán | Füle: Gubicza József Lajos | Hantos: Virág József | Isztimér: Fiedler Albertné | Iváncsa: 

Molnár Tibor | Mátyásdomb: Tilhof István | Nagyveleg: Szloboda Istvánné | Nagyvenyim: Rauf Pál | Rácalmás: Schrick István | Sár-

keresztúr: Virág Miklós | Szabadbattyán: Borsó Pál | Szabadegyháza: Schmitsek József | Vértesacsa: Széll Ferenc 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE | Börcs: Rácz Róbert | Dunakiliti: Szokoli Sándor | Dunaszeg: Babos Attila | Ebergőc: 

Both József | Écs: Mondovics László | Fertőrákos: Palkovits János | Himod: Pődör Péterné | Ikrény: Gergó András | Joba-

háza: Tóth Mihályné | Kisfalud: Balogh István | Kóny: Aller Imre | Osli: Fodor József | Potyond: Molnár Vilmos | Sopron-

kövesd: Egyházi István | Und: Guzmits Ferenc | Vásárosfalu: Molnár Sándor 

A szó szoros értelmében embert próbáló feladat elérni, hogy valakit 
megválasszanak települése polgármesterének. Ennél csak az nehe-
zebb, hogy megtartsa székét. A legnagyobb elismerés azonban azokat 
illeti, akiket 1990-ben településük lakossága alkalmasnak tartott a pol-
gármesterségre, s máig töretlen a bizalma irántuk. Hogy mi a hosszú 
polgármesteri élet titka? Bizonyosan nagy szerepet játszik benne a 
teljesítmény, az tehát, hogy milyen fejlődést ért el a település az elmúlt 
két évtizedben. De aligha csak ez számít. A legtöbb „ötszörös” – 36 – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye  aprófalvaiban található, s aligha az északke-
leti végeken ment végbe a legnagyobb fejlődés. Az újraválasztásnak a tel-
jesítménnyel minden bizonnyal egyenrangú feltétele: az emberi minőség, 
a hitelesség, a közbizalom. A végigszolgáló 282 polgármestert – köztük a 
leköszönt főpolgármestert – a TÖOSZ elnöksége október 19-én ünnepé-
lyes keretek között emléklappal köszönti.

Helyzetkép 1990–2010
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE | Berekböszörmény: Vajda Imre | Bihartorda: Szabó József | Fülöp: Bugyáné Szász Erzsébet | Henci-

da: Fónyad László | Magyarhomorog: Nagy Barna | Mezősas: Bagdi Lajos János | Monostorpályi: Vágó András | Nagyhegyes: 

Bajusz Istvánné | Nyíracsád: Katona Gyula | Szentpéterszeg: Olajos Mihály | Tépe: Szőllősi Imre | Zsáka: Gulyás András 
HEVES MEGYE | Aldebrő: Farkas László Márton | Apc: Gémes Gábor | Detk: Pelle Sándor | Egerbocs: Burgundi Ist-

ván | Kisnána: Koncsos Sándor | Ostoros: Kisari Zoltán | Pétervására: Pál László | Petőfibánya: Fekete László | Sirok: 
Lakatos István | Tarnalelesz: Palkovics Ákos Pál | Újlőrincfalva: Soltész András Márton

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE | Jászfényszaru: Győriné Czeglédi Márta Mária | Kengyel: Czédli Gyula | Öcsöd: Molnár Bálint
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE | Baj: Schunder Tibor | Csatka: Hanig Antal | Csolnok: Bérces József | Héreg: Dékán János | Nagyig-

mánd: Szíjj Ferencné | Nyergesújfalu: Miskolczi József | Pilismarót: Benkovics László | Réde: Pölöskei József | Szomor: Nagy György
NÓGRÁD MEGYE | Alsótold: Klátyik András | Cserhátsurány: Szántó József | Csitár: Huszár Ferenc | Debercsény: Illés Má-

ria | Ecseg: Moravcsik Ferenc | Erdőtarcsa: Mészáros László János | Etes: Lénárt Dezső | Felsőtold: Nagyváradi István | Hé-
halom: Szilágyi Albert | Ipolyvece: Tóth József | Kálló: Babecz Jánosné | Karancslapujtő: Morgenstern Ferenc | Mátraszele: 
Vincze László | Mohora: Fajcsik József | Nagyoroszi: Hornyák Endre Mihály | Nógrádmegyer: Verbói Gábor | Patak: Oravecz 
Imre | Pusztaberki: Árpás Károly | Ságújfalu: Szentes Attila | Szurdokpüspöki: Kovács József | Szügy: Markó Antal 

PEST MEGYE | Bénye: Racskó Károly | Csévharaszt: Mocsáry Balázs | Csömör: Bátovszki György | Dány: Gódor András | Ecser: 
Harazin István | Herceghalom: Schnaider László | Hernád: Zsadányi Lászlóné | Iklad: Madarász István | Kóspallag: Csizmadia Vil-
mos | Lórév: Alexov Lyubomir | Szigetbecse: Magasitz Lajos | Szigetújfalu: Varga József | Szob: Remitzky Zoltán | Tököl: Hoff man 
Pál | Újlengyel: Cserna Ferenc | Váchartyán: Juhász István | Veresegyház: Pásztor Béla

SOMOGY MEGYE | Bárdudvarnok: Forintos László | Bonnya: Märcz Konrád | Edde: Megyeri János | Gamás: Jeszenszky Já-
nos | Kadarkút: Verkman József | Kánya: Schmuck Ferenc | Kazsok: Boldog Géza | Kéthely: Németh Lajos | Kisasszond: Nagy Jó-
zsef | Kisbajom: Végh László Gábor | Kisgyalán: Csonka József | Kiskorpád: Pikler József | Kötcse: Feledy Gyula Zoltán | Lakócsa: 
Matyók József | Osztopán: Kovács Béla | Rinyakovácsi: Orbán Margit | Somogyegres: Jaksó Józsefné | Somogysámson: Somogyi-
Magyar József | Somogyszentpál: Berényi Sándor | Szentborbás: Dudás János Márkné | Táska: Gadányi István

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE | Anarcs: Kalinák József János | Apagy: Kiss István | Barabás: Daróczy Pál | Döge: 
Vincze Ferenc Tibor | Gyulaháza: Bardi Béla | Kálmánháza: Nádassy Andrásné | Kisvarsány: Id. Bordás Gyula | Kocsord: 
Jakab Zsigmond | Nagyvarsány: Szűcs Ilona | Nyírkarász: Félegyházi Gábor | Nyírkércs: Csoma Tiborné | Rétközberencs: 
Kovács Károly | Szabolcsveresmart: Nagy Béla | Terem: Csák István | Tiszabezdéd: Szőgyényi József | Tiszanagyfalu: Ke-
mecsei László | Tiszarád: Papp Endréné | Tiszaszalka: Lapos István | Tuzsér: Révész László | Újkenéz: Kovács Lajos

TOLNA MEGYE | Bölcske: Kiss József | Kisvejke: Höfler József | Mórágy: Garay János | Szedres: Koleszár Mihály | Tol-
nanémedi: Miklós Lajos | Závod: Szász János József

VAS MEGYE | Bögöt: Farkas László | Gyanógeregye: Hersits László | Halastó: Kondora Lajos | Horvátlövő: Kovács László | Ivánc: 
Gyarmati Tiborné | Kőszegpaty: Kendik Miklós | Lukácsháza: Albert Csaba | Mesterháza: Marton István Sándor | Nagymizdó: Hor-
váth Gyula | Nemeskeresztúr: Szép József | Nemesládony: Bokor Endréné | Nyőgér: Nagy Károly | Pácsony: Nagy István | Püspök-
molnári: Varga Lajos | Rábapaty: Németh József | Répceszentgyörgy: Kovács Istvánné | Sé: Janzsó László | Söpte: Komláti Lász-
ló | Vasasszonyfa: Desits József | Vasszilvágy: Szabó József | Velem: Horváth Miklós

VESZPRÉM | Balatoncsicsó: Schumacher József Pál | Bánd: Schindler László | Borzavár: Dombi László | Ganna: Vesz-
tergom József | Hetyefő: Keszei Károly | Hidegkút: Zsernoviczki Tibor | Marcaltő: Polczer Sándor | Nemesvita: Eke Fe-
renc | Nóráp: Stankovics Ferenc | Noszlop: Pintér Ferenc | Veszprémfajsz: Csiba József | Zalahaláp: Szencz Lajosné

ZALA | Borsfa: Réffy József | Csapi: Tóth László | Cserszegtomaj: Gyuk János | Csertalakos: Németh József | Felső-
szenterzsébet: Józsa Gyula | Füzvölgy: Schmidt István | Kálócfa: Laki József | Kerkafalva: Nemes Kálmán | Kerkaszentki-
rály: Pál Zoltán | Lispeszentadorján: Czupi József | Márokföld: Magyar Kálmán | Nagykutas: Baumgartner József | Nagy-
récse: Hegedüs György | Nemesnép: Kósa László | Petrivente: Kránicz József | Pusztaederics: Gál Lászlóné | Resznek: 
Huzián József | Rigyác: Tóth Imre | Sármellék: Szabó Vendel | Sénye: Fölföldi Vilmos | Szijártóháza: Végi József | Tót-
szerdahely: Tislér István | Valkonya: Rejtélyiné Nagy Gabriella | Vindornyaszőlős: Bődör József | Zalakaros: Szirtes La-
jos | Zalaszentgrót: Császár József | Zalaszombatfa: Tüske Béla | Zebecke: Varga Imre

Helyzetkép 1990–2010
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A nap ereje érleli a nyéki hegy szőlőültetvényeinek 

termését, és kellemes melege minket is arra csá-

bít, hogy kinn üljünk le beszélgetni. Apropó, nyéki 

hegy! Igazából domb ez, hiszen a Bükk déli lábánál 

vagyunk, ott ahol a hegy lankává szelídül, és bele-

olvad az Alföldbe, ám a helyiek büszkén csak hegy-

ként emlegetik. „Voltam a hegyen” – mondják, és 

akkor tudni lehet, hogy az illető a szőlőjében, vagy 

a pincéjében dolgozott. Jófajta borokat termelnek 

az itteni gazdák, köztük a polgármester is, aki több 

aranyérmes nedűvel is dicsekedhet. De ne szalad-

junk előre, kezdjük a beszélgetést a múlttal…

– Nyékládháza és környéke szakrális szere-

pet tölt be a magyar történelemben: maga 

a Nyék név a honfoglaló hét törzs egyikét je-

löli. A város mellett vívták 1241-ben, a ta-

harmadikat idén a Tolna megyei felsőnyékiek 

szervezték, jövőre a tervek szerint Kápolnás-

nyéken gyűlhetünk össze, és utána talán Nyék-

ládháza következhet házigazdaként.

– Az újabb időkben is föl-föltűnik Nyéklád-

háza neve, például Keleti Márton: A tizedes 

meg a többiek című fi lmjében…

– Igen, igen! A „nyékládházi biciklis zászlóalj”. 

Nagyszerű jelenet volt. Sinkovics Imre és Pálos 

György egy Afrika térkép előtt állva nagy bele-

éléssel magyarázta a harci műveleteket, többek 

között azt, merről érkezik majd a nyékládházi 

biciklis zászlóalj – ami persze soha nem is léte-

zett. Van erről egy nagyon kedves történetem. 

A fi lm 1965-ös, akkoriban még nagy dolog volt 

moziba járni. A tizedes meg a többiekre zsúfolásig 

tárjárás idején az  emlékezetes  muhi csa-

tát, és néhány kilométerre innen ült össze 

1707-ben Rákóczi nagyságos fejedelem hívá-

sára az ónodi országgyűlés… Eszébe jutnak 

néha a múltnak ezek az eseményei?

– Természetesen. Ami talán azért is van, 

mert nagyon szeretem a történelmet. A hon-

foglaló hét magyar törzs nevét megtanultuk 

az iskolában, a Nyék szó ismereteim szerint 

ugor eredetű, jelentése: kerítés, sövény, elke-

rített hely. Több olyan település található ha-

zánkban, illetve a határainkon túl is, amelyek 

nevében szerepel a Nyék szó. Ezek a Nyékek 

három évvel ezelőtt szövetkeztek, és azóta 

minden évben megtartjuk a Nyék falvak talál-

kozóját. Az első két rendezvénynek az ötlet-

gazda, a szlovákiai Ipolynyék adott otthont, a 

A ragyogó őszi napsütésben csodálatos kilátás nyílik a 
nyéki hegyről. Ha kelet felé nézünk, akkor – kicsit fátyo-
losan ugyan, de – kivehető a tokaji Kopasz-hegy, jobb-
ra a tiszaújvárosi vegyi üzem kéményei, balra a miskolci 
avasi lakótelep körvonalai rajzolódnak ki. Lent, szinte a 
lábunk előtt Nyékládháza utcái, házai húzódnak, kicsit 

távolabb a tavak, amelyek a környéken élők számára is 
vonzóvá teszik ezt a kisvárost. Hosszú percekig fogva 
tart a látvány. Nem véletlen, hogy Galuska László Nyék-
ládháza leköszönő polgármestere azt kérte, itt találkoz-
zunk. Innen minden megmutatható, s jól érzékelhető a 
város szépsége, életének minden rezdülése.

Szolgáltam Nyékládházát
Beszélgetés Galuska Lászlóval

S
ze

rz
ő

: M
ar

cz
in

 E
sz

te
r |

 F
o

tó
: M

ol
ná

r Z
so

lt



11szeptember | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Arcok

megtelt a kis mozitermünk, és amikor ez a klasz-

szikus mondat felhangzott, minden alkalommal 

hatalmas ovációban tört ki a közönség.

– Nyékládházán született? Mert csak az tud 

ilyen lelkesen beszélni a városáról, az itt élők-

ről, akinek erős a kötődése.

Miskolcon születtem, a közeli Nagycsécsen 

éltünk 11 éves koromig, és akkor költöztünk 

át ide Nyékládházára. De igazából mindig is 

nyékládházinak vallottam magam. Ide köt min-

den: az életem sikerei, gondjai, a családom, a 

rokonok, a barátok. Itt ismerek mindenkit, és 

itt engem is mindenki ismer.  

– Amikor gyermekként arról ábrándozik az 

ember, hogy mi szeretne lenni, aligha a pol-

gármesterség jut eszébe. Ön mi szeretett vol-

na lenni, ,,ha nagy lesz”?

– Fagylaltos. Azt hiszem, ezt nem kell különö-

sebben magyarázni, gyerekeknél előfordul az ilyen. 

Aztán pedig kanonok, nem pap, egészen konkré-

tan kanonok. Mégpedig azért, mert a templomban, 

ahová ministrálni jártunk, egy kanonok szolgált, 

és mindig egy Simson motorral érkezett a misére. 

Én odáig voltam a motorért, és csak azt szűrtem le 

az egészből, hogy, ha ilyen motort akarok, nekem 

is kanonoknak kell lennem. Aztán végül vegyipari 

technikumot végeztem, és vegyész lettem. 

– Huszonhét éve, 1983 óta irányítja Nyék-

ládházát. Az ország egyik „legrégebbi” tele-

pülésvezetője. Hogyan kezdődött?

– Vegyészként dolgoztam Tiszaújvárosban 

– ami akkor még Leninváros volt –, a Tiszai 

Vegyi Kombinátban. Nagyon szerettem azt 

a munkát, megbecsült tagja voltam a gyár-

nak. Aztán 1983 márciusában megkerestek, 

hogy itt Nyékládházán megüresedett a ta-

nácselnöki szék, számítanak rám. Gondol-

kodási időt kértem, mert nehéz volt otthagy-

ni a munkahelyemet, a kollégákat, de végül 

úgy döntöttem, elvállalom. A rendszerváltá-

sig tanácselnökként dolgoztam, aztán az az-

óta eltelt húsz év alatt, öt cikluson keresz-

tül tiszteltek meg a bizalmukkal az itt élők, 

és döntöttek úgy, hogy legyek a polgármes-

terük. Aki már felnőttként élte meg a rend-

szerváltást, az tudhatja, ez valóban bizalmat, 

megtiszteltetést jelent, hiszen különösen az 

első ciklusban nem igazán volt jó ómen szo-

cialista színekben indulni. De nem tagadtam, 

nem tagadhattam meg magam. Azt hiszem, 

a lakosság sem fogadott volna el, ha valame-

lyik más párt mellé állok.

– Milyen volt a kapcsolata a testülettel, pon-

tosabban testületekkel?

– Nem volt a legszerencsésebb, mert szoci-

alista polgármesterként mindig kisebbségben 

voltam, illetve volt egy időszak, amikor 7:7 volt 

az arány. Bevallom – most már –, mindig za-

vart, hogy a testületek nem igazán értékelték 

a munkámat. Több kitüntetést kaptam az évek 

során különféle szervezetektől, köztük igen ma-

gas elismeréseket is, de a „hazai” jó szó hiány-

zik. Lehet, hogy kezdek érzelgőssé válni?

– A polgármesterség 24 órás szolgálat, vagyis 

– a családja mellett – gyakorlatilag Nyéklád-

házáról szólt az élete. Nem bánta meg?

Galuska László 1951-ben született Miskolcon. Gyermekéveit Nagycsécsen töltötte, majd 1963-ban 

költözött a család Nyékládházára. A középiskolába Kazincbarcikára és Debrecenbe járt, végzett-

sége szerves vegyész és vegyipari technikus. A középiskola befejezése után a Tiszai Vegyi Kombi-

nátnál helyezkedett el 1969-ben. Itt dolgozott 1983-ig csoportvezetői beosztásban. Ekkor vállal-

ta el a tanácselnöki posztot Nyékládházán, ahol aztán a rendszerváltást követően öt alkalommal 

választották polgármesterré. A TÖOSZ társelnöke, özvegy, két lány édesapja

Fontosabb kitüntetései: TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett (2000), Köllner Ferenc Emlékdíj (2007), 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári tagozat (2008), TÖOSZ Aranygyűrű (2010).
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– Soha, egyetlen pillanatra sem. Ha újra 

kezdhetném, akkor sem változtatnék. Termé-

szetesen néhány döntésemen igen, de a nagy 

egészen nem. Legjobb tudásom szerint szol-

gáltam Nyékládházát. Tettem a dolgom.    

– Mire a legbüszkébb az elmúlt 27 évből?

– Arra, hogy Nyékládházán teljes az infrastruk-

túra kiépítettsége, jól működő intézményhálóza-

tunk van, kiváló az iskolánk, az egészségügyi szol-

gáltatásunk, a szociális hálózatunk. Büszke vagyok 

arra is, hogy elnyertük a városi rangot, hogy vonzó 

település vagyunk a Miskolcról zöldövezetbe vá-

gyók körében, hogy stabil az önkormányzat gaz-

dálkodása, hogy nincs hitelünk, és meghatározó 

foglalkoztatóként vagyunk jelen a városban. 

– Mi az, amit nem sikerült megvalósítani?

– Ennél a kérdésnél az előző válaszomra kell 

visszautalnom. Mert valójában büszke vagyok 

arra, hogy az önkormányzat a legnagyobb fog-

lalkoztató, ugyanakkor sajnálatos, hogy nem si-

került ide csábítani az elmúlt évek során egyet-

len jelentősebb befektetőt sem. Sok tárgyalást 

folytattunk, voltak is jelentkezők. Egy 50-100 

dolgozót foglalkoztató üzem nálunk már meg-

határozó lehetne. De Miskolc – amelynek közel-

sége egyébként sok-sok előnyt jelent számunkra 

– ebben az esetben elszívja a beruházási szán-

dékkal ide érkező vállalkozókat. A másik terü-

let a tavak hasznosítása. Német, angol nyel-

vű prospektusokat, kiajánlókat készítettünk, 

ezekben hirdettük meg hasznosításra a tópar-

ti területeket, de sikertelenül. Tárgyaltam sok 

érdeklődővel, de nem lett belőle üzlet. Ennek 

megvalósítása az utódomra vár.

– Polgármesterként a Települési Önkormány-

zatok Országos Szövetségének (töosz) társ-

elnöke. Mit jelent ez a város számára?

– Alapító tagja vagyok a töosz-nak. Egy-

részt azért fontos ez a tagság, mert segítségé-

vel első kézből értesülhetünk olyan informá-

ciókról, amelyek nélkülözhetetlenek a város 

számára. Részt veszünk ugyanis az önkor-

mányzatokkal kapcsolatos törvények előké-

szítésében, elfogadás előtt véleményezhetjük 

a jogszabályokat, javaslatot tehetünk az eset-

leges kiegészítésre, változtatásra. A gyakorló 

polgármesterek tudják, milyen sokat jelent, 

idejében értesülni egy törvényről, hiszen fel-

készülhetünk a hatásaira. Fontos az is, hogy 

az önkormányzatokhoz köthető többi szö-

vetség szakosodott, a töosz viszont sok-

színű. Itt megtalálhatók a kisebb települé-

sek ugyanúgy, mint a nagyvárosok.

– Nem titok, az idén már nem indul a pol-

gármesteri székért. A mozgalmas évek után 

mik a tervei? Hogyan tovább?

– Polgármesterjelöltként nem, de képviselőjelölt-

ként még indulok ezen a választáson. Szeretném 

ugyanis az elmúlt években felépített kapcsolatrend-

szeremet, a felhalmozott információkat – ha az új 

polgármester igényli – a település hasznára fordí-

tani, illetve ezzel is segíteni az új városvezetés mun-

káját. Emellett vannak olyan társadalmi megbízatá-

saim, amelyeket megtartok, mert hozzám nőttek, 

szívesen csinálom. Ez tehát a hivatalos rész, aztán 

ott a magánszféra, amelyben rengeteg a bepótol-

ni valóm. A két lányomat, a vejemet, az unokámat 

mostantól biztosan gyakrabban látom majd. Ez na-

gyon, nagyon fontos, mert a munka mellett kevés 

időm jutott rájuk. Minden percet élvezek, amit az 

unokámmal tölthetek. Nincs annál nagyszerűbb, 

mint amikor azt mondja, papi. Ez feltölt, energiát 

ad. A hobbim az olvasás, a kertészkedés, a borász-

kodás, az utazás, szeretem a fi lmeket, a zenét. Eze-

ket mind, mind elhanyagoltam. Több polcnyi könyv 

vár elolvasásra. Szeretném újra belevetni magam a 

borászkodásba, ami különösen közel áll hozzám. 

Büszke vagyok rá, hogy a különféle borversenye-

ken a boraim eddig is aranyérmesek lettek, ezután 

ez már alapkövetelmény lesz. Tevékeny ember va-

gyok, unatkozni biztosan nem fogok. �
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Útban a Duna-stratégia felé
Egyre több hír születik a Duna-stratégiával 

kapcsolatban, ami nem meglepő, hiszen az 

emberek kíváncsiak arra, miért is jó ez az 

együttműködés hazánknak. Miként arra is, 

hogy miért érdeke szomszédainknak (egé-

szen pontosan a Duna menti országoknak) a 

Magyarországgal való kooperáció. Az Euró-

pai Unió Duna-stratégiájának véleményezése 

2010 decemberéig lezajlik, majd 2011 tavaszán 

lesz az elfogadtatás – a magyar eu elnökség 

idején. A Duna-stratégia eredményeként meg-

születhet majd a Duna régió, egy olyan új, or-

ganikusan szerveződő tér, melynek karakterét, 

nemzetközi befolyását – és nem utolsósorban 

az új európai pénzügyi időszak költségvetésé-

ben jelentkező súlyát – már nem a nemzetál-

lamok alakítják, hanem országhatárokon át-

ívelő természetes érdekszövetségek. A 2011-es 

magyarországi eu-elnökségre készülődve a tét 

nem kevesebb mint, hogy az Európai Közös-

ség jövőjét meghatározó gazdasági szereplők, 

Brüsszel gazdaságpolitikai és területfejleszté-

si döntéshozói, Délkelet-Európa közösségei és 

államvezetői a következő években megismer-

jék és az Európai Duna-stratégia meghatáro-

zó, fejlesztésorientált pilléreként elismerjék a 

hazai terveket összegző magyarországi Duna-

stratégiát. Ahhoz azonban, hogy a Duna menti 

települések is felismerjék, hogy közös „utcá-

juk”, a Duna olyan természetes kapcsolódási 

pont, amelyre építve a mainál hatékonyabban 

lehet összehangolni az egyes települések Du-

na-terveit, közösségi alapon nyugvó város- és 

településfejlesztésre van szükség, továbbá te-

lepülések és tervgazdák szoros együttműkö-

désre, országos és helyi gazdasági szerveze-

tek aktív bevonására, információk hatékony 

megosztására, azaz rengeteg munkára és épí-

tő párbeszédre. 

Manapság sokan azt gondolják, hogy ha „hálózatokról”, „együttműködésről”, 
„networkingről” beszélnek egy-egy új egyezséggel, témával kapcsolatban, az 
már sikerre van ítélve. Valóban, egyrészről sok lehetőség rejlik az összefogás-
ban, de nem mindegy, hogy kik működnek együtt, és hogy ténylegesen sike-
rül-e felismerni a közös cselekvés előnyeit, lehetőségeit, és ezt érvényesíteni 
a mások kárára szerzett előnyök stratégiájával szemben. 

 Közös történelem – 

közös jövő?
Készítette: Sipos Ivett és Kovács Róbert, Helyi Obszervatórium
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Önkormányzati teljesítmény
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Humán erőforrás
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Települési vonzerő

Egy-egy
földrajzi pontot

jellemez

A Duna-medencei összefogás kitörési pon-

tot jelenthet az országnak és az egyes tele-

püléseknek – nemcsak a Duna mellett, ha-

nem attól távolabb is. Éppen ezért gondoltuk 

úgy, hogy a lapunkban megszokottnál na-

gyobb terjedelmű összeállításban járjuk kö-

rül a kérdést.

Mi is az a Duna-stratégia?
Az elmúlt évszázadok során számos kon-

cepció készült, amely a Duna mentén élő 

népek, országok érdekeit igyekezett közös 

nevezőre hozni. Kossuth Lajos például a du-

nai konföderáció létrehozásában regionális 

integráció lehetőségét látta. A jelen Magyar-

országa olyan Duna-stratégia összehango-

lásán fáradozik, amely egyszerre szolgálja a 

Duna védelmét, és kedvezőbb kihasználását. 

Maga az Országgyűlés is kiemelt feladattá 

nyilvánította a Duna fenntartható fejlesz-

tését, természeti területeinek, tájainak és 

kulturális értékeinek védelmét az Országos 

Területfejlesztési Koncepció 2005. évi elfo-

gadásával. A Duna menti országok képvi-

selői 2006 márciusában Budapesten közös 

nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kifejez-

ték együttműködési szándékukat a térség 

fejlesztési terveinek és területi politikáinak 

összehangolására, a Duna menti problémák 

orvoslására nemzetközi partnerség kereté-

ben, összehangolt fejlesztések sorozatával. 

A Duna fenntartható fejlesztésére vonatko-

zóan az érintett európai uniós tagállamok 

– Németország, Ausztria, Szlovákia, Ma-

gyarország, Románia, Bulgária – továbbá 

Szerbia 2009. május 6-án együttműködé-

si nyilatkozatot fogadtak el Ulmban. Jelen-

tőségét mutatja, hogy a nyilatkozathoz két 

további európai uniós állam (Csehország 

és Szlovénia) is szeretne csatlakozni, ame-

lyek ugyan nem határosak a Dunával, de a 

térség részének tekintik magukat. A nyilat-

kozat célja olyan, a területi, gazdasági, kul-

turális kohézió fontosságát hangsúlyozó, a 

Duna menti országokat érintő stratégia – az 

Európai Duna-stratégia, eds* – összeállítá-

sa, amelynek alapján a kialakuló „Duna ré-

gió” a 2014-ben induló új költségvetési pe-

riódusban már közös európai fejlesztési és 

kutatási térségként szerepelhet. (Az Euró-

pai Tanács tavaly júniusban felkérte az Eu-

rópai Bizottságot a stratégia elkészítésére.) 

A 2011-es magyar uniós elnökség idején a 

Duna-stratégiát Magyarország elnökségi 

prioritásként kezeli, melynek előzménye az 

a találkozó volt, melyen részt vett többek 

között a Duna Bizottság elnöke, Igor Sza-

volszkij orosz nagykövet, valamint Dorothee 

Janetzke-Wenzel német nagykövet, Micha-

el Haupl, Bécs főpolgármestere, Nathalie 

Verschelde az Európai Bizottság Regioná-

lis Főigazgatóságáról, Ivo Gönner, Ulm pol-

gármestere, Konrád György író és Demszky 

Gábor, Budapest főpolgármestere. 

* EDS – European Danube Strategy



15szeptember | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Kitekintő

A Duna-völgye az Európai Unió délke-

leti terjeszkedése révén már ma is európai 

fejlesztési tengelyként határozható meg, s 

szerepe tovább növekszik a további csat-

lakozásra váró országok, a környezeti po-

litika erősödése, a vízi közlekedés felérté-

kelődése következtében. 

A formálódó Duna-stratégia jó példája 

lehet a nemzetközi összefogásnak. Bár föl-

merülhet a kérdés, Németországnak – pél-

dául – miért érdeke Magyarországgal ösz-

szefogni? Vagy: igaz ugyan, hogy a régiók 

együttműködésével lehet a fejlődést meg-

alapozni, de nem megy egyik ország, régió 

fejlődése a másik rovására, nem szívják el 

egymás elől a forrásokat? 

Nos, a Duna menti Városok és Régiók 

Tanácsa alapítóinak célja, hogy az egyfajta 

növekedési tengelyként szolgáljon a Duna 

menti közösségek számára, s a térség tör-

ténelmi összetartozásának bázisán életre 

segítve új gazdasági és kulturális együtt-

működések létrejöttét. 

A régió összehangolja az érintett orszá-

gokban és a folyó menti városokban ké-

szülő különféle stratégiákat, vállalja, hogy 

„közösen lépnek fel a régió előtt álló kihí-

vások, például a környezetvédelem, a ter-

mészetvédelem, a szállítási infrastruktúra 

– ide értve a folyami hajózást és a vasútvo-

nalakat –, az energiabiztonság, a migráció, 

a demográfia, a klímaváltozás és a globális 

válságok megoldása érdekében”. 

A választási lehetőségek igen tágnak 

mondhatóak, Balázs Péter, Magyarország 

volt külügyminisztere korábban „megke-

rülhetetlennek” nevezte a Duna-völgyi köz-

lekedést, amely szerinte nemcsak a belví-

zi hajózás szempontjából fontos, hanem a 

hidak, autópályák, a vasúti és légi közleke-

dési infrastruktúra és az inter-regionális 

Duna-menti régiók 

(EU + Horvátoraszág)

Terület Népesség GDP/fő
Aktív 

népesség

2004 fő, 2007 2007 EU átlag %-a EU átlag %-a

Németország 357 030 82 314 906 29 500 118 99 

Freiburg 9 357 2 193 178 29 100 117 97 

Tübingen 8 918 1 805 935 31 900 128 97 

Schwaben 9 992 1 786 764 30 800 124 96 

Oberbayern 17 530 4 279 112 42 000 169 101 

Oberpfalz 9 691 1 087 939 31 100 125 98 

Niederbayern 10 330 1 193 820 29 500 118 98 

Ausztria 83 871 8 282 984 32 600 131 100 

Oberösterreich 11 982 1 403 663 31 800 128 99 

Niederösterreich 19 178 1 588 567 26 500 106 98 

Wien 415 1 661 246 43 300 174 104 

Burgenland (A) 3 966 280 062 21 600 87 99 

Szlovákia 49 034 5 393 637 10 200 41 105 

Bratislavský kraj 2 052 606 753 24 100 97 111 

Západné Slovensko 14 993 1 862 227 9 900 40 107 

Magyarország 93 030 10 066 158 10 100 41 102 

Nyugat-Dunántúl 11 329 999 361 9 900 40 104 

Közép-Dunántúl 11 117 1 107 453 9 300 37 103 

Közép-Magyarország 6 919 2 872 678 16 500 66 104 

Dél-Dunántúl 14 169 967 677 6 900 28 102 

Dél-Alföld 18 339 1 342 231 6 700 27 101 

Románia 238 391 21 565 119 5 800 23 102 

Vest 32 034 1 926 707 6 700 27 104 

Sud-Vest Oltenia 29 212 2 285 733 4 500 18 100 

Sud - Muntenia 34 453 3 304 840 4 800 19 100 

Sud-Est 35 762 2 834 335 4 700 19 102 

Bulgária 111 002 7 679 290 3 800 15 103 

Severozapaden 19 070 943 664 2 600 10 96 

Severen tsentralen 14 974 941 240 2 700 11 102 

Severoiztochen 14 487 993 549 3 200 13 103 

Horvátország 56 594 4 441 238 9 700 39 99 

Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska 23 220 1 310 428 6 800 27 97 
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megoldások szempontjából is. A kutatás-

fejlesztés és az egységes piac fejlesztése is 

kiemelkedően fontos szempont. A Nemze-

ti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

(nfgm) által elkészített közel 200 oldalas 

kiadványban minden ország saját, részle-

tesen kidolgozott elképzelései is szerepel-

nek. A magyar hozzájárulás stratégiai pri-

oritásokat is meghatároz. 

Ezek szerint erősíteni kell a dunai térség 

biztonságát, az országon belül és határokon 

átívelően, fenntartható gazdaságfejlesztést 

kell kialakítani, illetve erősíteni a Duna-

térségben élő, mintegy 80 milliós lakosság 

identitását és együttműködését. 

A Duna régió sokat segíthet a folyóhoz 

köthető ma még szétszórt fejlesztések, 

stratégiai elképzelések összehangolásá-

ban is. Eddig ugyanis minden város más-

más irányban gondolkodott a Dunával kap-

csolatban: míg a németországi szakaszon 

elsősorban rekreációs és idegenforgalmi 

fejlesztéseket terveznek, addig a szerbi-

ai–romániai szakaszon az áruszállítás ke-

rült fókuszba. 

Az Európai Unió területfejlesztési po-

litikája mellett egyre erősödnek az or-

szághatárokon átnyúló közös természeti 

„kincsre” épülő, „újra felfedezett” geopo-

litikai kezdeményezések. 

Ilyen a francia–olasz lobbi által támo-

gatott Mediterrán Unió, mely a Földkö-

zi-tenger nyugati medencéjét, az észak-

afrikai országokat és újonnan megnyíló 

piacként a balkáni országokat foglalja 

magába, vagy a Balti-tengeri térségnek 

hosszú távú gazdasági és területi vízió-

val szolgáló Balti régió. 

Az együttműködés lehetőségét nyitva 

hagyták további hat Duna menti, ugyan-

akkor nem eu-tagállam országnak is: Hor-

vátország, Szerbia, Ukrajna, Moldávia, 

Környezetvédelem, 

kockázatmegelőzés Összekapcsolhatóság

Társadalmi 

és gazdasági integráció

Jólét és biztonság

 minden állampolgár

 számára

Városok és régiók 

közötti együttműködés 

az innováció 

ösztönzésére

 és az európai kormányzás 

javítására

A transznacionális víz- és erő-

forrásgazdálkodás 

továbbfejlesztése

A vasúti személy- és árufuva-

rozás csatlakozásainak javítása

A makrorégión belüli 

gazdasági integráció

elmélyítése és felgyorsítása

A városi és regionális

 életminőség biztosítása és 

javítása

A városi és regionális 

lehetőségek jobb kiaknázása a 

kormányzás 

optimalizálása érdekében

Az ökológiai szempontból ér-

tékes területek hatékony vé-

delme és a bennük 

rejlő fejlesztési lehetőségek 

kiaknázása

A dunai hajóút fenntartható 

fejlesztése és hatékony hasz-

nálata a makrorégión belüli 

árufuvarozás érdekében

Szabályozott, 

együttműködésen 

és érveken nyugvó nyitott 

munkaerőpiac létrehozása

Intenzívebb együttműködés 

az oktatás és a képzés terén és 

a kreatív szektorban

Szorosabb együttműködés 

a multimodális közlekedési 

csomópontok  körüli 

területek fejlesztése 

érdekében

Együttműködésen alapuló koc-

kázatkezelés biztosítása

Fenntartható 

energiaellátás biztosítása

A kulturális sokszínüség és 

örökség mgőrzése, 

fejlesztése és hasznosítása

Kutatási együttműködés 

és innováció ösztönzése

Innovatív és fenntartható 

regionális és városfejlesztés

Fenntartható mezőgazdaság 

biztosítása

A migránsok

 integrációjának elősegítése

A városok és régiók

 turisztikai lehetőségeinek 

kiaknázása

A környezetbarát 

technológiák nagyobb 

mértékű alkalmazása 

a regionális és városfejlesztésben

Bosznia-Hercegovina és Montenegró vár-

hatóan a közeljövőben csatlakozik a kez-

deményezéshez.

Versenyképesség
Először átfogó módon a Lisszaboni Straté-

gia keretében foglalkozott a versenyképes-

séggel az unió, amely korábban elsődlegesen 

az egységes, szabad belső piac megterem-

tésén fáradozott. Valójában alapítása ko-

rai szakaszától figyelmet szentelt a lesza-

kadó térségek felzárkóztatására, de kevés 

olyan sikerrel dicsekedhet, mint amilyen 

– a most éppen megbotlani látszó – Íror-

szág, amely az egyik legszegényebb tagál-

lamból közepesen fejlettek közé küzdötte 

fel magát a fejlesztési források hatékony fel-

használásával. 

Előtérbe került az unió egészének ver-

senyképessége is, ami felveti a források 

leghatékonyabb felhasználásának a kér-

dését, valamint azt: hogyan hasznosulnak 

a legnagyobb multiplikátor-hatás mellett 

a rendelkezésre álló erőforrások. Ma-

gyarország távol esik a London–Párizs–

Észak-Olaszország által képzett úgyneve-

zett „kék banán” fejlődési centrumtól, vagy 

az Észak-Spanyolország–Észak-Olaszor-

szág mediterrán partvidékén kirajzolódó 

újabb centrumoktól. Annak érdekében, 

hogy a fejlődő régiókból a legnagyobb elő-

nyöket tudjuk a magunk javára fordítani, 

óriási lehetőséget jelent a Duna-stratégia 

és a Duna régió. 

A Duna régió sajátossága, hogy Európa 

egyik legfejlettebb vidékét, a dél-német te-

rületeket köti össze Európa legfejletlenebb 

magyarországi, romániai, bulgáriai térsé-

geivel (Ezt mutatja a 15. oldali táblázat). 

A Duna menti államok és a csatlakozni 

kívánók együttesen 800 000 négyzetkilo-

A Duna-stratégia öt pillére

Kitekintő
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méteres területet képviselnek az Európai 

Unióból. A Duna-stratégia az eu kohéziós 

politikájának egyik új eleme. A Duna ré-

gió rendkívül fontos makro-régiós szere-

pet tölt be Európában a maga változatos 

és nagy múltra visszatekintő történelmé-

vel. Kicsit megkésve, 2009-ben kezdődött 

meg az elvek kidolgozása. A jelenlegi ál-

lás szerint öt pillére van a Duna-stratégiá-

nak, amely a biztonságra, a gazdaság meg-

erősödésre, társadalmi kapcsolatokra és a 

gazdasági körülmények fejlesztésére össz-

pontosít (vö. ábra a Duna-stratégia öt pil-

lérének táblájával).

Mutatószámok
A Duna mentén találhatunk olyan régiókat, 

amelyek főleg mezőgazdasági termelésre sza-

kosodtak, miként döntően ipari jellegűeket is. 

A térség szívében három főváros helyezkedik 

el – Bécs, Pozsony és Budapest – a negyedik, 

Bukarest, a Duna régió mellett fekszik, de nem 

közvetlenül a Dunánál. A fővárosok mellett 

sok más nagyváros van a régióban, mint pél-

dául Ulm, Linz, Győr.

A nuts 2-es szinten vizsgálva található-

ak a Duna régióban nagyobb sűrűségű vá-

rosok (pl. Bécs, melynek népsűrűsége 4006 

fő/négyzetkilométer), és kifejezetten vidé-

kies, alacsony népsűrűségű területek, mint 

a bulgáriai Severozapaden, ahol négyzetki-

lométerenként 49 fő lakik. Az osztrák fő-

város és környéke egyúttal a Duna-térség 

leggazdagabb régiója. Egy lakosra vetített 

gdp-je 74 százalékkal haladja meg az Euró-

pai Unió 2007-ben 27 tagállamra számított 

átlagát. A legritkábban lakott Severozapa-

den e vonatkozásban is Bécs „párja”, mert 

ez a legszegényebb térsége a Duna-menté-

nek, egy lakosra jutó gdp-je egytizede az 

eu átlagának.

Kitekintő
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elterjedését. Szerepelnek a stratégiában az 

infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó ré-

szek is, melyek szintén kellően hasznosak 

lennének, csakúgy, mint a közigazgatás me-

nedzselése, a mobilitás, a know-how áramlás 

a környezeti tervezésekkor, a gazdaság fejlő-

dése. Szó esik a tanulmányban a kulturális 

és tudományos együttműködések fejleszté-

séről is a Duna régiók európai identitásának 

szellemében. Szeretném, ha a stratégia lehe-

tővé tenné a civil társadalom és a polgárjo-

gok erősítését. 

– Augusztus végén Duna fesztivált tartot-

tak. Mi volt a céljuk vele?

– A Duna fesztivállal az a célunk, hogy kö-

zelebb hozzuk egymáshoz a folyó mentén élő 

népeket. Amelyeket amúgy is rég összeköt a 

közös történelem, a közös múlt, jelen és jövő 

élményei, tapasztalatai. Ha az európai identitás 

nem érződik a Duna régióiban, akkor hol ér-

ződik? – ezt egy kedves barátom, Erhard Bu-

sek kérdezte tőlem Ulmban. Ahol minden a 

Dunáról szól, és közvetlenül a folyóhoz is kap-

csolódik. A Duna túloldala már Bajorország, 

s a szemközti parton fekszik Új-Ulm (Neue-

Ulm). Az már egy másik tartomány, de a test-

vérvárosok összefogása példaértékű. A Duna 

fesztivált is együtt szervezik, az ünnepre érke-

ző Duna menti városok és régiók képviselői-

nek nagy megelégedésére. Talán nem véletlen, 

hogy másfél évtizeddel ezelőtt éppen itt fo-

gant meg a Duna fesztivál (Donau Fest) meg-

– Mi a feladatuk a Duna-irodáknak, és hány 

van belőlük? 

– A Duna régió megalakulásának előkészí-

tését helyi szakértői szervezetek hálózata segí-

tette. A „Donaubüro” Ulm városa támogatásá-

val jött létre, s információs, előkészítő, tervező 

csomópontként vesz részt a folyamatban. Ulm 

mellett többek közt Budapest, Baja, Vidin, Vu-

kovár, Novi Sad, Turnu Severin, Dulcea, Suli-

na, Belgrád városokban működik Duna-iroda. 

Összesen 14 létesült az ulmi iroda mintájára, s 

egyfajta networking tevékenységet töltenek be 

a Duna menti városok és régiók között. Köz-

reműködésükkel számos projektben vettünk 

részt, s támogattunk kezdeményezéseket a kul-

túra, a tudomány, az oktatás, az ökológia és a 

gazdaság fejlődése érdekében.

– Milyen szerepe van az önkormányzatoknak?

– Kiemelten fontos a jövő szempontjából az 

önkormányzatoknak a régiókkal való együtt-

működése, éppen ezért a Dunai Városok és 

Régiók Bizottsága készített egy helyzetfel-

mérést a Duna-stratégia létjogosultságát ku-

tatva, akciótervet és konzultációs időponto-

kat javasolva a bizottságnak.

– Mit tart a legfontosabbnak a Duna-stra-

tégiában?

– Mindenekelőtt a fenntartható fejlődést 

a környezetben, a vízminőség javítását a Fe-

kete-erdőtől a Fekete-tengerig, valamint elő-

segíteni az energia-megújító technológiák 

rendezésének gondolata, s lám, az idén már a 

hatodiknál tartanak, ugyanis csak kétévente 

kerül sor a nagy horderejű eseményre. 

– Hogy kapcsolódik a fesztivál a Duna-stra-

tégiához?

– Minthogy a fesztivál középpontjában a 

Duna van, így annak a fontossága köré ren-

deződik minden esemény. Lehetőség nyílik 

arra, hogy ki-ki bemutassa a saját régióját, 

városát, falvacskáját, miként mód van a kap-

csolatépítésre is, a jövőbeli együttműködés 

érdekében. 

– Milyen szerepet töltött be a helyi polgár-

mester ezen a rendezvényen?

– A fesztivál igazgatásáért én feleltem, de 

a rendezvény másik mozgatóereje Ivo Gön-

ner, aki immár 1992 óta Ulm polgármestere. 

Ő ugyancsak a szívén viseli mindazt, ami a 

Dunával és környezetével történik, különö-

sen odafi gyelve arra, ami a folyó két partján, 

a két Ulmban zajlik – méghozzá a Duna eu-

rorégió megteremtésének szellemében.

– Miért éppen Ulmban volt a fesztivál?

– Nem véletlen, hogy Ulm a házigazda, 

hiszen a város összetétele is sokszínű, a la-

kosság egynegyedét nem német ajkúak al-

kotják. A multikulturális közösséget nagy-

szerűen tudják itt továbbépíteni. Nekünk 

pedig az a célunk, hogy elsősorban a fi ata-

lokra összpontosítsunk, az Európai Unió új 

nemzedékeire, akiket szisztematikusan föl 

kell készítenünk arra, hogy meg tudjanak fe-

lelni a követelményeknek, s átvehessék majd 

az irányítást.

További információkat a Duna-stratégiáról 

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-

rium honlapján, valamint a www.localmoni-

toring.eu honlapon olvashatnak.

Hogyan működik a Duna menti 
együttműködés a gyakorlatban?
A HO munkatársainak beszélgetése Peter Längerrel, 

a Duna-iroda ulmi vezetőjével
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A vidéki lakosok, vállalkozók, civil szervezetek 

és önkormányzatok együttműködésében új fe-

jezetet nyitott a leader Program. (Liaison Ent-

re Actions de Développement de l`Econo mie 

Rurale – Közösségi kezdeményezés a vidék 

gazdasági fejlesztésére). Lehetőséget nyújt a 

vidék megújítására, új munkahelyek teremté-

sére, a helyi gazdasági és kulturális élet meg-

erősítésére. Olyan közösséget hoz létre, amely 

fontos szerepet játszik a magyar vidék fejlesz-

tésében, fejlődési, kitörési lehetőséget nyitva a 

vidéki települések számára. 

A leader mint módszer és eszköz képes ar-

ra, hogy erősségeinket a lehetőségekkel össze-

vetve mozgásba hozza a vidéket. Ugyanakkor az 

is nyilvánvaló, hogy a körülmények és feltételek 

minősége nagyon is meghatározza a cselekvés 

irányát és tempóját. Mindemellett nagyon fon-

tos az időtényező, mely sürget, szorít. 

A magyar vidék megújításának ellentmon-

dásos helyzetén csak összefogással, partnersé-

gi alapú együttműködéssel tudunk úrrá lenni. 

Nincsenek első-, másod-, harmadrangú fele-

lősségek, mint ahogyan nincsenek ilyen osz-

tályozású emberek sem. A probléma megol-

dásában (a munkamegosztásnak megfelelően) 

egyenrangú félként vesz részt mindenki, az 

egyik cselekvés feltételezi a másik cselekvés 

sikeres megvalósulását. 

A leader már bizonyított Európában. Si-

kerének legfőbb záloga a háromoldalú (köz-, 

vállalkozói és a civil szféra) együttműködés. 

Ez Magyarország számára is reális lehetőség, 

de ehhez nagyon sokat kell változtatni szem-

léletünkön és mentalitásunkon

A vidéki társadalom előtt álló 
kihívások
A munkahelyek létrehozása és megtartása, 

valamint a vállalkozószellem támogatása ré-

vén küzdhetőek le ezek a kihívások. Az élet-

minőség egyrészről az alapvető szolgáltatá-

sokhoz való jobb hozzáférés révén javítható, 

másrészről a települések megújításával, a kul-

turális örökség megőrzésével. A vidéki terü-

letek és közösségek esélye a gazdag kulturá-

A vidék – mint feltételrendszer – valóságos élettér az ember számára, annak 
képzettségétől, nemétől, származásától függetlenül. A kérdés csupán az, hogy 
ennek az élettérnek az objektív adottságaiból mint szubjektum mit, mennyit és 
mikor tud a maga javára hasznosítani. A vidékfejlesztésnek ezt a kettősségét 
kell olyan módon befolyásolni, alakítani, hogy ez az élettér valóságos alterna-
tíva legyen a városban, a faluban, a tanyán élők számára egyaránt – a fenntart-
hatóság követelményeinek maximális fi gyelembevétele mellett.

Közösségek együttműködése 

Szerző: Mészáros István, a Magyar LEADER Szövetség elnöke

lis és természeti örökségben rejlik, valamint 

a vidéki gazdaságban már megindult diverzi-

fi káció – elsősorban a vidéki idegenforgalom 

tapasztalataiban. A vidéki közösségek elsőd-

leges erősségei a partnerségi kapcsolatok és 

a helyi kezdeményezések. Gyengeségei köré-

be tartozik viszont a szakképzettség és okta-

tás alacsony szintje, a vidéki vállalkozások kis 

száma és alacsony jövedelemtermelő képes-

sége, a munkalehetőségek hiánya, valamint a 

lakosságnak az alapvető szolgáltatásokhoz va-

ló korlátozott hozzáférése. További gondokat 

jelentenek a vidéki nők és hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok (roma népesség) speci-

ális problémái, valamint a külterületeken, ta-

nyákon élő emberek különleges helyzete. A 

helyi közösségeknek még mindig gyenge a ka-

pacitásfejlesztő képessége, az integrált fejlesz-

tési stratégiák megvalósítása sem kielégítő. 

Helyi problémákra helyi válaszok
Nagy az érdeklődés a fejlesztési lehetőségek és 

a helyi problémákat, igényeket fi gyelembe vevő 

módszerek iránt. A jelenlegi megvalósítási rend-

szer azonban inkább nehézkes, bürokratikus és 

központilag vezérelt. Ennek változnia kell, hogy a 

rendszer működése helyben összpontosuljon.

A leader esetében a közösségi hozzáadott 

érték a helyi problémákra adott helyi válaszo-

kat jelenti. Mivel a vidéki fejlesztési kérdések 

egy-egy területre jellemzőek és egyediek, mi-

nél több forrás jut a leader típusú megköze-

lítésre, annál helytállóbb válaszok születnek a 

helyi problémákra, mint például a helyi fog-

lalkoztatás, a szolgáltatások és általában az 

életminőség javítása.

A magyarországi leader erős központi ve-

zetést feltételez a helyi vezetés mellett. Ez az 

eljárásokat nehézkesebbé, bürokratikusabbá 

teszi. A szervezeti rendszere is kaotikus, gyak-

ran ötletszerű. Ennek két fő oka van: 
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szervezete részére a kooperációs partnerek-

kel való tartalmi együttműködést. 

A hacs és az azon belül megvalósuló együtt-

működés célja az, hogy a térségi szereplők 

egésze, de legalábbis a hacs-tagok nagy há-

nyada számára nyújtson előnyöket. Ilyenek 

a közös arculat, a közös megjelenés, a szak-

mai konferenciák, képzések, tanácsadások, 

beszerzési vagy a termelési, értékesítési plat-

formok létrehozása, illetve menedzselése. 

A hacs-közösség jellemzője még, hogy az 

egyes fejlesztési területeken együttműködő 

tagok köre nem állandó, hanem a helyi stra-

tégiai terv célja szerint változó (lehet), azaz, 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében egy 

tag különböző tagokkal, különböző mélységű 

együttműködést folytat. Ez a sokszínű inter-

aktív együttműködés a szervezet sajátossága. 

Az együttműködés megszervezését kezdet-

ben – amennyiben az a tagok jelentős részé-

nek közreműködését igényli – jellemzően a 

munkaszervezet mint menedzsmentszerve-

zet végzi, később e munka költségeit a pro-

jektben részt vevő tagok viselik a megállapo-

dásoknak megfelelően.

A szervezetmenedzsment szerepe a kezde-

ti időszakban főleg az együttműködni kívánó 

partnerek közötti kapcsolat megteremtésére, 

a projekt kiválasztásának, projektgenerálás-

nak és -megvalósítási feltételeinek optimali-

zálására terjedhet ki (pl. pályázatok kiírása, 

pályázati források felkutatása), illetve a tagok 

és esetlegesen más partnerek közötti együtt-

működés feltételeinek meghatározásában és 

rögzítésében nyújtott segítségre. E szolgálta-

tások díját az együttműködő felek, illetve a lét-

rejött gazdasági/fejlesztői szervezet tagjai ál-

tal kötött megállapodásban határozzák meg. 

Gyakorlatias megoldás, ha ezeket a költsége-

ket a projekt érdekeltjei (haszonélvezői) fi ze-

tik meg a menedzsment részére.

A vidékfejlesztés kritikus pontja
A hacs-ok munkájában ma ez a funkció nincs 

jelen, vagy csak csíráiban fedezhető fel. Ugyan-

akkor, a hacs-oknak kiemelt feladatuk van/len-

ne a helyi gazdaság segítésében, az allokált saját 

forrásból e célra jelentős összegek állnak ren-

delkezésre. Ezeket a forrásokat többségében 

azonban nem célorientáltan – klasszikusan a 

vidéki gazdaság fejlesztésére –használják fel, ha-

nem olyan jogcímen költik el, ami a helyi vál-

lalkozónak egy alkalomra munkát ad ugyan, de 

nem szolgál folyamatos, a helyi gazdaságot fenn-

tartható módon támogató felhasználási célt. Ha 

ezen a gyakorlaton sürgősen nem változtatunk, 

akkor sem ezek az eu-s források, sem a hazai 

hozzájárulások nem érik el eredeti céljukat. A 

másik nagy negatívum az, hogy a magyar vi-

déki viszonyok (közösségi, gazdasági, szociális, 

környezettudatos szemlélet stb.) nem változnak 

meg, s az elmaradottság beláthatatlan következ-

ményekkel fog járni.

Annak érdekében, hogy ez a helyzet ne követ-

kezzen be, olyan leader-t kell mozgalmi alapon 

működtetni, helyben, ahol a helyi szereplők aka-

rata érvényesül. Ebben meghatározó a települési 

önkormányzatok részvétele, aktivitása és térsé-

get integráló, összefogást katalizáló és együtt-

működést motiváló közreműködése. 

A vidék gazdasági szereplőinek jó együtt-

működési platformot nyújt a Magyar leader 

Szövetség és együttműködő partnerei által me-

nedzselt aranygazda klaszter szövetkezeti 

program. Az országban 12-15 olyan (térségi) 

klaszterhálózati közösséget szervezünk, ame-

lyek integrálják a helyi termelőket (feldolgozó-

kat), és a saját maguk által működtetett piacon 

(helyi piac, bolt, közétkeztetés, turizmus, akár 

export is) értékesítik saját termékeiket. 

(Több információ: www.magyarleaderszovet-

seg.hu; 53/347-839; 20/983-92-92; mleaderszov@

leader-homokhatsag.hu)

1. A struktúrának alulról kellene fölépül-

nie, ehelyett felülről determinált. Autonómi-

áról szinte nem is lehet beszélni – annak el-

lenére, hogy maguk a közösségek önálló jogi 

személyek. Így voltaképpen jogsértő a szer-

vezetek működésének ilyen jellegű indirekt 

szabályozása. 

2. Vélhetőleg ez előbbi következtében a He-

lyi Akciócsoportok (hacs) nem tudnak meg-

felelni az alapvető funkciójuknak: a vidék-

fejlesztési feladatok koordinálásának, illetve 

menedzselésének. Nem – vagy csak részben 

– tudják betölteni térségi integráló szerepü-

ket. A túlzott bürokrácia (a hivatali intézmény-

ként való működés kényszere) nem is igényli, 

és nem is igen teszi lehetővé a hacs munka-
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával

Az önkormányzati választásokat követően 

a képzésre várjuk azon önkormányzatok je-

lentkezését, amelyek beneveznék helyi ön-

kormányzatuk képviselő-testületét a tré-

ningre.   A jogszabályi változások miatt sok 

kisebb lélekszámú településen mindössze 

kétfős testületet választanak, számukra ér-

telmetlen lenne külön-külön tréninget tar-

tani. Ezért ezek az önkormányzatok más 

települések testületeivel közösen vehetnek 

részt a programban. Az ésszerűség okán a 

program alapelve, hogy a tréner utazik a tes-

tületekhez, illetve arra a helyszínre, amit a 

testület választ magának. A minimum lét-

szám 12 fő, a maximum 20 fő.   A tréningre 

bármilyen összetételben jelentkezhet egy 

vagy több önkormányzat a következő lehe-

tőségekből választva: 

• egyedül, külső bizottsági tagokkal, szak-

értőkkel együtt, garantálva a minimális részt-

vevői létszámot (12 fő); 

• a mikrotérség vagy bármely más telepü-

lés(ek) képviselőivel együtt; 

• a hivatal vezetésével vagy a nélkül. Az 

egt és Norvég Finanszírozási Mechaniz-

musok támogatásának köszönhetően a kép-

zési programban való részvételért az ön-

kormányzatoknak csak a tréner megbízási 

díját és ellátását kell fi zetni, és gondoskod-

ni a megfelelő helyszínről. Az előbbiért így a 

jelentkezéskor a töosz számlájára 200 ezer 

forintot kell a résztvevő önkormányzatnak 

fi zetnie (ez optimális esetben 5000 forint/

képviselő költséget jelent).  A pályázati támo-

gatásnak köszönhetően az első húsz jelent-

kező töosz-tag önkormányzat ingyenesen 

vehet részt a képviselő-testületek tréningjé-

nek programjában, csupán a megfelelő hely-

színt kell biztosítania. (Minthogy a projekt 

önrészét a töosz-tagok biztosítják, így az 

ingyenes részvétel feltétele a töosz-tagság.) 

Helyszín tekintetében is több opciót kíná-

lunk: előnyös, ha a településen zajlik a tré-

ning, hiszen költségeket lehet megtakarítani 

(szállás, étkezés). Az már nehezebben biz-

tosítható, hogy minden résztvevő folyama-

tosan jelen legyen, pedig ez mindenképpen 

fontos a tréning hasznosulása szempontjá-

ból. A töosz megszervezi és lebonyolítja a 

tréninget külső helyszínen is, ha ennek költ-

ségeit a megrendelő önkormányzat vagy ön-

kormányzatok vállalják. Igyekeztünk olyan 

szállásokat találni, amelyek az önkormányza-

tok számára is elérhető árakat biztosítanak a 

programunk résztvevői számára, a megfele-

lő körülményeket biztosítva.  Minthogy ezek 

a képviselők együtt dolgoznak (remélhető-

leg) minimum négy évig, így a külső hely-

szín azért is jobb, mert a garantált részvétel 

mellett emberileg is jobban megismerik egy-

mást a résztvevők, ha folyamatosan együtt 

töltenek két vagy három napot. 

A Norvég Helyi és Regionális Önkor-

mányzatok Szövetsége (ks) folyamatos tá-

mogatásával alakította ki a program Irányí-

tó Bizottsága a tréning tartalmát. A magyar 

viszonyokra is figyelemmel került kialakí-

tásra a tréning folyamata, valamint az alap-

vető háttérinformációkat tartalmazó füze-

tek tartalma. 

A pártpolitikától mentes képviselőkép-

zés nyitott bárki és bármely szervezet szá-

mára, aki vagy amely a helyi demokrácia 

és az önkormányzatok szakmai felkészült-

ségét szeretné támogatni. Az interaktív 

tréningen a képviselőknek módjuk lesz az 

alapvető információk megszerzésére, a po-

zíciójukból eredő kötelezettségeik és joga-

ik, kompetenciáik tudatos elsajátítására és 

fejlesztésére is.   

A képzés célja, hogy a választott kép-

viselők hozzáállásának és gondolkodás-

módjának formálása által fejlődjék a helyi 

demokrácia, a települési közösség és az ál-

lampolgárok számára nyújtott közszolgál-

tatások színvonala. A képviselők megerő-

sítése a cél: önmagukban, a közösségbe és 

az önkormányzatiságba vetett hitükben, az 

egymás iránti tiszteletben és az együttmű-

ködési készségükben. 

A program tehát: egyrészt alapvető is-

mereteket (jogrendszer, az ő illeszkedésük, 

szerepük és felelősségük, lehetőségeik) ad 

az újonnan és az újra megválasztott önkor-

mányzati képviselők számára, másrészt a fej-

lődési folyamatot támogatja azáltal, hogy a 

jó kormányzás példáit terjeszti, a helyi kö-

zösségfejlesztést és a helyi demokráciát tá-

mogatja.   

Az első húsz jelentkezőnek ingyenes!

A TÖOSZ és norvég testvérszervezete, a KS (Norvég Helyi és Regionális Ön-
kormányzatok Szövetsége) együttműködéséből megszületett a Képviselők 
Képzése elnevezésű program, amelyet a Polgármester Akadémiához hason-
lóan az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatnak.



22 ÖNkormányzat | szeptember www.toosz.hu

A képzés módszere, időtartama: a vá-

lasztásokat követő négy hónapon belül két 

intenzív nap. A jelentkező önkormányzat-

nak lehetőséget biztosítunk, hogy a kezdő 

kétnapos tréningen túl (további díj megfi -

zetése ellenében) évente egyszer egynapos 

frissítő tréningen is részt vegyen. A kép-

zés részeként minden témához ingyenesen 

jegyzetet adunk, összesen hét jegyzet ké-

szült. Közülük három jelent meg nyomta-

tott formában (összesen 2000 példányban), 

a töosz honlapján azonban mind a hét fo-

lyamatosan elérhető lesz. A nyomtatott fü-

zetekből minden tréningrésztvevő ingye-

nesen kap egy-egy példányt. A képzéshez 

kapcsolódóan a következő témájú jegyze-

tek készültek el:  

Alapvető ismeretek a demokráciáról, ál-

lampolgárságról és alkotmányos alapelvek-

ről; Településvezetés; Önkormányzati ter-

vezés; Önkormányzati gazdálkodás; A helyi 

közszolgáltatások működtetése és fejlesztése; 

Helyi társadalmi párbeszéd; Az önkormányzat 

szervezete és működése – a képviselői munka 

elvei és szabályai.  

Ehhez kapcsolódnak a tréninget alkotó mo-

dulok, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. 

Minthogy minden település számára testre 

szabott tréninget szeretnénk nyújtani, ezért a 

képzést megelőzően a tréner elutazik a telepü-

lés vezetőihez és egyeztet arról, hogy melyek 

az adott település számára prioritásként keze-

lendő témák és ügyek. Fontos hangsúlyozni, 

hogy nem konkrét helyi ügyeket fognak fel-

dolgozni a tréning alatt, hiszen a program cél-

ja, hogy az önkormányzaton belül mindenki 

megismerje a maga szerepét és kötelességét 

valamint a képviselőtársait. 

További információkért forduljon bizalom-

mal hozzánk: Sabján Katalin töosz-titkár, 

a program felelőse. 

Negyven tréner
A Képviselők Képzése Programhoz (KKP) fölkért trénerek közül kérdeztünk meg 
néhányat korábbi képzési tapasztalataikról, s a KKP-hoz kapcsolódó elképzelé-
seikről, azzal a céllal, hogy fölkeltsük az önkormányzatok érdeklődését a kép-
zés iránt. Negyven válogatott, kiképzett és felkészült trénerből álló csapat tag-
jai vezetik majd a testületek tréningjeit.

Csapatépítés, partnerség, 
tudásminimum

Dr. Dietz Ferenc, 
Szentendre polgármestere 

– A norvég módszer alapján átdolgozott ma-

gyar program alakulását ön először az el-

nökség tagjaként, majd leendő trénerként 

folyamatosan látta. Mit tart benne a leg-

fontosabbnak?

– Nekem a program csapatépítő jellege tetszik 

legjobban. Biztos vagyok benne, hogy a prog-

ramban  részt vevő testületek jó útravalót kap-

nak a partnerség- és a közösségépítés valamint 

a csapatmunka terén a következő négy évre.

– Miért vesznek majd részt a képviselő-testü-

letek a programban? Ön fogja javasolni a tes-

tületének a tréning megrendezését?

– A jó programoknak híre megy, és ha valóban 

jók, egymásnak fogják javasolni az önkormányza-

tok a részvételt. Mindenképpen javasolni fogom a 

saját testületemnek is. Ez egy jól kitalált út, amit 

két nap alatt a képviselők közösen bejárhatnak, és 

nagy hatással lehet a következő négy év hangula-

tára, a testületben folyó viták minőségére. A képvi-

selők többsége rendelkezik egyfajta alaptudással, és 

ez a tréning megmutathatja, hogy kinek-kinek ho-

gyan érdemes továbbfejlesztenie magát.

– Mit gondol – kistérségi társulási elnökként –, 

miért érdemes egy térség képviselő-testületei-

nek együtt jelentkezniük a tréningre?

– Közvetlen tapasztalatom volt az elmúlt 

évekből, hogy nagyban tudja segíteni az együtt-

működést a térségben a jó közös tréning: utá-

na sokkal gördülékenyebbek voltak a kistér-

ségi ülések. 

– Ön részt vett a polgármesterképzés kísér-

leti évfolyamában is. Mit gondol, erősíteni 

fogja egymást a két program?

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
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– Igen, de nem szabad összekeverni a kettőt. 

A képviselő-testületek tréningje csapatot, közös-

ségtudatot erősítő képzés. Egészen más a sze-

repe a polgármesternek, mint a képviselőnek, 

és ezt a jó együttműködés érdekében célszerű 

a közös munka kezdetén tisztázni. 

Egy jó tréning 
mindenkinek pozitív tapasztalat

Pallai Katalin vezető-szakértő 

– Több országban vett már részt szakértő-

ként hasonló kapacitásépítési programban. 

Mit gondol, mennyire sikerülhet a hazai po-

litikai, gazdasági környezethez igazítani a 

tréningprogramot?

– Az elmúlt húsz évben 15 országban vet-

tem részt, és 7 országban vezettem is hason-

ló kapacitásépítési programokat. Tapasztala-

tom szerint a helyi körülményekhez illesztett 

képzés mindig segít valamit, még akkor is, ha 

gyakran nehéz pontosan nyomon követni a 

hatást, hiszen nincs kontrollcsoport: nem te-

hetünk még egy képviselő-testületet ugyan-

arra a településre. Természetesen a két nap, 

amit első menetben tervezünk, nagyon rövid, 

de talán kedvet csinál a testületnek ahhoz, 

hogy később is összegyűljenek, és a közvet-

len munkafeladatokon túlmutató kérdések-

kel közösen foglalkozzanak.

– Tegyük fel, sok település dönt úgy, hogy 

részt vesz a képviselő-testületek képzésében, 

és „megrendelik” a kétnapos tréninget. Mi-

lyen hatással számolhatunk reálisan? 

– Egy jó tréning mindenkinek pozitív ta-

pasztalat: kellemes, oldott hangulatban, izgal-

mas kérdéseken gondolkodnak és dolgoznak a 

résztvevők, és ott a tréner, aki segít abban, hogy 

kialakítsák egymás közt a konstruktív, együtt-

működő munka feltételeit. 

Tartalmi szempontból a tréning központi 

kérdése, hogy mit is jelent a helyi önkormány-

zás: a települési közösség önkormányzása, 

amihez képviselő-testületet és polgármestert 

választ. A bevezető modulban az önkormány-

zás normáit és elveit tisztázzuk, majd a továb-

bi modulokban azt járjuk körbe, hogy milyen 

gyakorlati következményei vannak ezeknek az 

elveknek a képviselők napi munkájában. A két 

nap során beszélgetünk a képviselői munka 

kihívásairól, és azon dolgozunk a képviselők-

kel, hogy olyan mérlegelési szempontokban 

és az elvekből logikusan következő szabályok-

ban egyezzenek meg, amelyeket későbbi dön-

téseik során felhasználhatnak.

– Melyik modul a „kedvence”? Mi az, ami 

a leginkább közvetíti ön szerint a program 

alapértékeit…

– Nincs kedvenc modulom: mint az egész 

tréningért felelős vezető szakértőnek nem is le-

het. Szerintem a lényeg az út, amit megtesz a 

csoport a tréning során. A két nap alatt a részt-

vevők egy következetesen felépített folyamat-

ban – a személyes érdekek és lojalitások fölé 

emelkedve – gondolják végig képviselői mun-

kájuk alapjait, és azt, hogy mit is jelent ez szá-

mukra egy-egy döntés során. A trénerek kép-

zése alatt sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy 

egy-egy helyzetgyakorlat vagy vita még a gya-

korlott polgármestereket is refl exióra késztette 

és segített összerendezni sok-sok olyan dolgot, 

ami alapján a jövőben világosabban lehet majd 

mérlegelni és könnyebb lesz dönteni.

Tisztázandó: 
kit képvisel a képviselő 

Szántó Mária, 
Mórahalom város jegyzője

– Ön 30 éve dolgozik a közigazgatásban, 24 

éve vezetői munkakörben, közel két évtizede 

a közigazgatási vizsgarendszerben is tevé-

kenykedik, vizsgabizottsági tagként és elnök-

ként, oktatóként és tutor-szakértőként. Mit 

gondol a kialakított programról?

– Az önkormányzati képviselők a helyi tár-

sadalom alakítása szempontjából meghatározó 

szereplők. A helyi közügyek magas színvonalú 

intézése a mindennapok szintjén az adott tele-

pülés (megye) hosszú távú sikerességének egyik 

záloga.  A helyi közösség fejlődésében a döntés-

hozó testületeknek, azok tagjainak elkötelezett-

sége, egyetértése, együttműködése s nem utol-

sósorban hozzáértése elengedhetetlen feltétele 

a sikeres településfejlesztésnek.  Ezeket azonban 

a választásokat követően kell kialakítani, „bejá-

ratni” és csiszolni.  A töosz céljai fi gyelemre 

méltóak, hiszen egy Norvégiában már jól mű-

ködő tapasztalatot vesz alapul, átigazítva a ma-

gyarországi önkormányzati rendszer sajátossá-

gaira, a hatályos jogi szabályozásra. 
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– Mely modulok a leginkább hangsúlyosak?

– Tapasztalataim szerint a képviselői mun-

kában kiemelkedő jelentőségűek „a társadalmi 

részvétel” és „a helyi gazdálkodás” modulok.  Ha 

a társadalmi részvétel jelentőségét a helyi ve-

zetés nem, vagy nem megfelelőképpen ismeri 

fel, illetve alkalmazza, akkor kevesebb a bizto-

sítéka annak, hogy a közérdek és a hosszú távú, 

fenntartható településfejlesztés érvényesüljön. 

A helyi szereplőknek a döntés-előkészítésbe és 

a döntések végrehajtásába történő bevonása ré-

vén a képviselők jobban megértik a választók 

elvárásait, visszacsatolást kaphatnak saját tevé-

kenységüket illetően, ami további folyamatokat 

indukálhat a jövőbeli tervekhez.

Az önkormányzati gazdálkodás nem vá-

lasztható el a tudatos döntéshozói felelősség-

től, és a helyi közügyek ellátásának komplex, 

hatékony megvalósításától. A „mire és meny-

nyit költünk?” kérdés a legkisebb település-

től a legnagyobbig foglalkoztatja a polgáro-

kat. Az átláthatóság, a takarékos gazdálkodás, 

a kötelező feladatok szükségképpeni ellátá-

sa különösen nehéz a mostani szűkös pénz-

ügyi helyzetben. 

– Ön részt vett egy szociális területen dolgozó 

vezetők számára akkreditált képzés előkészíté-

sében és lebonyolításában, és közel tíz éve vesz 

részt a felnőttképzésben. Mi a véleménye a tré-

ningmódszerek alkalmazásáról a mai magyar 

közigazgatásban, a választottak körében? 

– A tapasztalati tanulás – az elmélet és 

gyakorlat ötvözése – az, amit a Képviselők 

Képzése Program közvetít. A képviselőknek 

be kell látniuk: csak önmaguk fejlődése ré-

vén képesek új önkormányzati értékrendet 

és stratégiát kialakítani.

A helyi vezetésnek meggyőzően be kell bi-

zonyítania, hogy fejlődés-orientált, változá-

sokra kész, és képes következetes, hosszú távú 

döntések meghozatalára. A tréningmódszer 

a felnőttkori tanulás egyik leghatékonyabb 

eszköze. Alapja a tapasztalati tanulás, amely 

a tanulási folyamatot mint „tanulási keretet” 

értelmezi. Tudomásul kell venni, hogy a kép-

viselők nagy élettapasztalattal vesznek részt a 

képzésen, határozott elképzelésük van céljai-

kat illetően, így erős a motiváltságuk a közös-

ségük jobbá tételére. Természetesen a képzés 

nem adhat forgatókönyvet az adott település 

vezetésére, azonban segíthet a képviselőket 

önmaguk és mások jobb megismerésében és 

megértésében, a csapatmunkában való tény-

kedés nélkülözhetetlen készségeinek elsa-

játításában, szerepük defi niálásában, a csa-

patszellem kialakításában. Ezen képességek 

csiszolása jó kiindulópontja lehet a helyi tár-

sadalom alakításának. 

– A közigazgatásban oktató szakértőként, 

hogy’ látja, mennyire fenyegetik a program 

sikerét a pártpolitikai hatások? 

– Sajnos sok negatív példáját láthattuk az 

elmúlt húsz évben a pártpolitikai szempontok 

elsődleges érvényesülésének egy-egy telepü-

lés életében. Ezek intő példaként szolgálhat-

nak arra, hogy az egész település látja a kárát 

annak, ha a tágabb értelemben vett vezetői 

nem tudnak a település érdekében felülemel-

kedni a pártpolitikai érdekeken. A „kit képvi-

sel a képviselő” kérdés minden képviselő ese-

tében tisztázandó. Az önkormányzati törvény 

szellemében ez a kérdés fel sem merülhetne. 

Tisztában vagyok azonban azzal, hogy a vá-

lasztási kampány, a választási rendszer nem 

különíthető el a politikától. A tréning igyek-

szik a szakmai szempontokat olyan módon 

láttatni a képviselőkkel, hogy a fenti kérdés-

re a választ minden résztvevő legjobb meg-

győződése szerint, képviselői esküjéhez mél-

tóan adja meg.

Minden nehéz volt, mielőtt egyszerű lett

Vincze Ferenc jegyző, 
Hajdúszoboszló 

– Ön 15 éve a Jegyzők Országos Szövetsége 

és a Városi Jegyzők Egyesülete informatikai 

vezetője, s szakértőként dolgozik az állami 

szervek és az önkormányzatok stratégiaal-

kotó és -megvalósító tevékenységében. Miért 

vállalkozott a Képviselők Képzése Program-

ban való részvételre?

– Mert úgy érzem, át tudom adni 32 éves 

helyi közigazgatási szakmai pályafutásom 

számos gyakorlati tapasztalatát, jegyzői kör-

ben ritkának számító ügyvitelfejlesztési-in-

formatikai szakismereteimet, segítve az el-

igazodást, tisztánlátást az önkormányzati 

területeken.

– Mennyire használják az önkormányzatok az 

it eszközeit? Érdemes-e a jövőben a számítás-

technikában fejleszteni a képviselőket?

– Még nem eléggé használják, s pláne nem 

hatékonyan, pedig nincs más, az önkormány-

zati  tevékenységek széles körét költségha-

tékonyan támogatni képes eszköz, jól szol-

gálja a célok teljesítését. Ma már vannak jó 

gyakorlatok, amelyekre lehet alapozni. Sen-

kinek sem kell informatikussá válni – én 

sem lettem azzá –, de érdemes tudni, mi-

ben segíthet. 
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– Ön részt vett az informatikai stratégia ké-

szítésében. Mit gondol a Képviselők Képzése 

Program segítheti-e az önkormányzatokat, 

hogy hatékonyabb stratégiákat alkossanak?

– Egyértelműen segítheti. El kell oszlatni a fé-

lelmeket, fenntartásokat: minden nehéz volt, mi-

előtt egyszerű lett. Bonyolult ajánlatok, ismeret-

len szakkifejezések helyett a közérthetőséget kell 

közvetítenünk, bemutatva a közvetlen és közve-

tett előnyöket. Minden önkormányzat ugyanazon 

feladatokat kell, hogy teljesítse, ezért készülhettek 

a településmérettől függetlenül alkalmazható in-

formatikai rendszerek.

– Véleménye szerint fenyegeti-e a program si-

kerét, népszerűségét a pártpolitika hatása? 

– Ez valós veszély, de az első tréningek sikere, 

erről a hírek terjedése csökkentheti a fenntartá-

sokat, akadályozó tényezőket. A cél közös: a tele-

pülések fejlődése – amit elősegít a szakmai jellegű 

tréning közvetítette alapismeret megszerzése. 

Az együttgondolkodás 
legfontosabb alappillére a bizalom

Iványiné Szabó Andrea 
szakértő, tréner

– Ön a Polgármester Akadémia kísérleti évfolya-

mán a résztvevői értékelések alapján a legsikere-

sebb tréner volt. Mennyire más a kihívás a képvi-

selő-testületek számára tartandó tréning?

– Az egyéni felelősség kérdésében teljesen 

más a helyzet, mert a testület kollektív fele-

lősséggel tartozik, tehát a „közlegelők” társa-

dalmi csapdája áll elő. A helyi érdekek szem 

előtt tartása felülírja az esetleges egyéni ér-

dekeket. Ezért nagyon lényeges végigfuttatni 

a fejekben a rendszerre ható tényezőket, ezek 

hatását a rendszerre és a következményeket. 

A saját élményű gyakorlatok talán hozzáse-

gítik a résztvevőket a tapasztalati tanuláshoz, 

a megfontolt döntéshozatalhoz.  Fontos még: 

a döntési folyamatban a konszenzus kialakí-

tása a cél, eközben – a döntési csapdák elke-

rülése miatt – a lateriális gondolkodás szem 

előtt tartása. Releváns, hogy a hivatalok, ön-

kormányzatok működését, felépítését is meg-

értsék, míg a polgármestereknél ez nem volt 

ilyen hangsúlyos, hiszen ők benne élnek a hi-

vatalokban, ellentétben a képviselőkkel.

– Mitől lehet jó egy tréner a Képviselők Kép-

zése Programban?

– Ha nagyon fi gyel a szakmaiság mellett a 

bizalomépítésre is. A képviselők együttgon-

dolkodásának, a felelősség együttes átérzésé-

nek a legfontosabb alappillére a bizalom.

– Mely modulokat tartja a leginkább hang-

súlyosaknak? 

– Gazdálkodás, tervezés, együttműködés-

együttgondolkodás, illetve mindennek alap-

ja: a kommunikáció.

– Ön gyakran tart tréningeket külső hely-

színen és az adott önkormányzatnál is. Mik 

a tapasztalatai, mikor melyik helyszínt cél-

szerűbb választani?

– Nem szabad belső helyszínt választa-

ni, mert a településvezetők nem tudnak el-

szakadni a napi problémáktól, és nem vesz-

nek részt a tréning teljes időtartama alatt, 

ami nagyon megnehezítheti a résztvevők és 

a tréner helyzetét is. Ha pénzügyi megfon-

tolásokból mégis „otthon marad” a testü-

let, akkor már jobb, ha a művelődési házban 

vagy egyéb helyszínen a hivatalon kívül ke-

rül sor a tréningre.

A képviselő-testület tudásának egyik 
haszonélvezője a polgármester

Laminé Antal Éva 
volt füzesabonyi polgármester, tréner

– A Képviselők Képzése Program sok szereplő 

együttműködését igényli, és ön azon kevesek közé 

tartozik, aki szinte valamennyi nézőpontot meg-

tapasztalta, hiszen volt közoktatási intézményve-

zető, pedagógus, felnőttképzéssel foglalkozó tréner 

és polgármester is. Trénerként mennyire érzi kihí-

vásnak a képviselő-testületek tréningjét?

– Nagy kihívásnak érzem. Sajátos és külö-

nös a célcsoport, hiszen olyan emberek vál-

lalkoznak az önkormányzati munkára, és a 

képzés is olyan embereknek szól, akik telje-

sen különböző képzettséggel, készségekkel, 

előzetes tapasztalatokkal jönnek, és valószí-

nűleg még csapatként sem működtek együtt 

korábban. Képviselői vagy polgármesteri gya-

korlattal sem mindenki rendelkezik. Egy új 

képviselő-testület esetében mindössze annyi 

a közös, hogy a helybéliek megválasztották 

őket. Nagy erőpróba ilyen heterogén össze-
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tételű csoportot képezni úgy, hogy minden-

ki azt érezze a végén, hogy hasznos volt, és új 

ismeretekkel gazdagodott. Egyébként a kép-

viselő-testület tudásának egyik haszonélve-

zője a polgármester, hiszen a képzés során 

átadott ismeretek és készségek az ő munká-

ját is megkönnyítik.

– Az ön számára mi a legfontosabb cél?

– Hogy a megválasztott testület tagjai kapja-

nak olyan korrekt és naprakész szakmai isme-

reteket, amelyekkel felvértezve magabiztosab-

ban kezdhetik a testületi munkát, és amelyek 

segítségével már a kezdetekkor átlátják a rájuk 

háruló feladatokat. Minden modulon keresz-

tül érzékeltetni kell, hogy mekkora felelősséget 

vállaltak, valamint azt, hogy a saját településük 

érdekében a sajátos politikai és egyéb érdekvi-

szonyokon is tudni kell olykor felülemelkedni 

és együttműködni. Polgármesteri tapasztalat-

ból is mondhatom, hogy ahol ez a hármas – a 

szakmaiság, a felelősségtudat és a csapatszel-

lem – jól működik, ott a legeredményesebb az 

önkormányzati munka.

– Milyen a jó tréner ön szerint?

– A szakmai felkészültség és az önkormány-

zati tapasztalat nagy előny. Úgy vélem, a testü-

letek „életszagú” ismeretekre éhesek, amelye-

ket csoportmunkában mintegy megtapasztalva, 

átélve sajátíthatnak el, és azonnal alkalmaz-

hatnak a gyakorlatban. Nagyon sokat segíthet, 

ha valódi megtörtént esetekkel tudja a tréner 

szemléletesebbé tenni az egyes modulok té-

máinak elsajátítását, illetve egy-egy problé-

mára tud alternatívákat is javasolni.

– Mely modulok a leginkább hangsúlyosak?

– Mindegyik fontos, de talán a pénzügyeket 

és a demokrácia modult emelném ki. Mindket-

tővel napi szinten találkozik a testület, és ah-

hoz, hogy jól működjenek, alapvető ismeretek-

re van szükség. Részmodul, de mindenképpen 

kiemelném a kommunikációt, hiszen minden 

modult és a való életet is átszövi, a képviselői 

munkához pedig elengedhetetlen. Ilyen rövid 

képzési idő alatt csodát tenni természetesen 

nem lehet. Remélem, hogy sikerül a résztve-

vők mélyebb érdeklődését is felkeltenünk egy-

egy téma iránt. Nem külön modul, mégis ki-

emelném, hogy a képzési idő alatt szervezetet 

is fejlesztünk. Biztos vagyok benne, hogy ez a 

képzés segítséget nyújt abban is, hogy a kez-

deti együttműködési nehézségeket leküzdjék 

a részt vevő testületek. Ennek a polgármeste-

rek fognak leginkább örülni.

Ne vegyük túl komolyan az életet, 
mert egyébként soha nem éljük túl

Thomas Scheen KS-szakértő 

 – Ön részt vett a trénerek első felkészítő 

képzésén, ahol résztvevőként csinálták végig 

azt a programot, amit majd vezetni fognak 

a testületeknél. Ezen kívül számos ország-

ban látott hasonló trénerképzést. Mi a vé-

leménye ezek alapján a képviselő-testületek 

tréningjének magyar adaptációjáról?

– A program Irányító Bizottságának tagja-

ként mondhatom, a vezető tréner és a tartalmi 

részek kidolgozói nagyon jól teljesítettek. A 

trénerekkel is szerencsénk van, jó csapat vál-

hat belőlük. Amit többször hangsúlyoztam a 

módszerünkről továbbra is tartom: sokkal cél-

szerűbb egy helyi önkormányzati tapasztala-

tokkal bíró szakembert vagy helyi politikust 

kiképezni néhány alapvető tréningtechnika 

alkalmazására, mint profi  trénereket meg-

tanítani ily rövid idő alatt az önkormányzás 

tapasztalataira. A trénerek felkészítése ösz-

szességében nagyon tetszett, főleg hogy Pal-

lai Kati gyakran megnevettette a résztvevő-

ket, mert vallom: „ne vegyük túl komolyan az 

életet, mert egyébként soha nem éljük túl”. A 

leendő trénerek között egészen kivételes te-

hetségek is vannak, ezért izgatottan várom, 

hogy részt vehessek megfi gyelőként néhány 

képviselő-testület képzésén.

– Mennyire különbözik mostani állapotá-

ban a norvég és a magyar Képviselők Kép-

zése Program?

– A legnagyobb különbség, hogy az önök prog-

ramja sokkal jobban a jogi ügyekre fókuszál, ami 

valószínűleg az eltérő önkormányzati környezet-

ből adódik. Nálunk hosszú története és nagy ha-

gyománya van az önkormányzatiságnak, világos 

jogszabályi környezettel, amit a szakembereink 

alaposan ismernek, és mi bízunk bennük. Azon 

kívül a gazdálkodással kapcsolatban is egészen 

másképpen vezetjük a tréninget. 

– A választások évében kétnapos tréninget 

tartanak a testületeknek, aztán pedig be-

vezették a rákövetkező években az egynapos 

úgynevezett  Képviselők Napját. Miért?

– Azt gondoltuk, szükségük van a képvise-

lőknek egy olyan napra, amikor frissíthetik a 

tudásukat, s megbeszélhetik azokat a témákat, 

amik nem váltak világossá teljesen az alapkép-

zésen. A képviselőkkel ugyanis gyakran előfor-

dult, hogy eltöltöttek két szép napot két kedves 

trénerrel, jó hangulatban, számos jó ötlettel: mi 
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mindent lehetne tenni a településükön, ám né-

hány hónappal később visszatérnek a kezdetek-

hez, és ugyanazokat a dolgokat csinálják, mint 

azelőtt. Ám egészen más, ha azt mondja a tré-

ner a képviselőknek a tréning kezdetén, hogy 

egy év múlva ugyanitt találkozunk, és meglátjuk, 

mi történik addig. Ezt mindenképpen javaslom 

a magyar program résztvevőinek is.

– Hány önkormányzat vett részt legutóbb önök-

nél a Képviselők Képzése Programban?

– Az önkormányzatok 76 százaléka vett 

részt a 430 norvég helyi önkormányzat és a 

18 megyei önkormányzat közül. 

A tréner akkor eredményes, 
ha tartós segítséget tud nyújtani

Krémer András szakértő, tréner 

– Ön régóta dolgozik önkormányzatokkal, 

részben területi és várostervező teamek 

olyan tagjaként, aki a kommunikációs és tár-

sadalmi kérdésekkel foglalkozik, részben tár-

sadalmi hatásvizsgálatok résztvevőjeként, 

vezetőjeként, oktatási és környezetvédelmi 

viták moderátoraként, közvetítőjeként. Ed-

digi tapasztalatai alapján mi lehet a leg-

fontosabb hatása a programnak?

– A tapasztalatom az, hogy az önkormány-

zati szektor szereplői gyakran küzdenek az-

zal a frusztráló érzéssel, hogy nem tudják ér-

vényesíteni olyan célkitűzéseiket (patetikusan 

szólva küldetésüket), mint a „közjó”, a „szak-

szerű” vagy a „méltányos”. Ha a program ezen 

célok hatékonyabb eléréséhez segítik a kép-

viselőket, nagyon elégedettek lehetünk. Eh-

hez jobb érvek, több szakmai muníció, jobb 

érdekérvényesítési és vitamódszerek kelle-

nek, méltányosabb, demokratikus, a válasz-

tókat, civileket bevonni képes közélet kere-

tei között. 

– Mitől lehet jó egy tréner ön szerint a Kép-

viselők Képzése Programban?

– A tréner akkor eredményes, ha tudá-

sa, szakértelme, tapasztalata, gyakorlata, 

támogató attitűdje, személyes hitelessége 

révén tartós segítséget tud nyújtani a prog-

ram résztvevőinek. Tapasztalatom szerint 

valamennyi tréner kollégám mögött hosz-

szú gyakorlati tapasztalat, s jelentős refe-

renciák állnak ahhoz, hogy vállalhassák e 

megméretést. Meggyőződésem, hogy vala-

mennyien ezekkel az elvárásokkal vagyunk 

magunk iránt, s remélem, inkább nagyobb, 

mint kisebb mértékben meg is fogunk fe-

lelni nekik. 

– Mely modulokat tartja a leginkább hang-

súlyosaknak?

– Természetesen mindnyájunkban van 

egyfajta szakmai elfogultság, ez alól ma-

gamat sem tekinthetem kivételnek. Az-

zal együtt, hogy valamennyi modult szük-

ségesnek és fontosnak látom, úgy vélem, a 

konfliktusok kezeléséhez szükséges mód-

szerekben, rutinokban kirívó deficitekkel 

szembesülhettünk az elmúlt időszakban. 

Nagyon remélem, e modul hozzájárulhat 

e deficitek mérsékléséhez, a „profi” érdek-

érvényesítők közötti és a „laikusokat” is 

érintő vitákban.

– Ön alternatív vitarendezéssel közel húsz 

éve foglalkozik, egyeztetőként, mediátorként 

több mint 400 ügyben járt el, ezek mintegy 90 

százalékában eredményesen, ami kirívóan 

magas arány, fi gyelembe véve, hogy manap-

ság mediátorhoz csak igazán kiélezett hely-

zetekben fordulunk Magyarországon. Mi a 

sikerének titka?

– Egyrészt valóban abban a szerencsében 

volt részem, hogy az elsők között találkozhat-

tam az alternatív vitarendezés szemléletével, 

módszereivel, amikor még szinte semmilyen 

hazai előzmények nem álltak rendelkezésünk-

re. Azóta számos területen volt módom alkal-

mazni e technikákat s valóban igen magas a si-

kerességi arány. Be kell vallanom ugyanakkor 

azt is, hogy ezek az attraktív számok a szakmán 

belül nem számítanak extrém kivételeknek. Itt-

hon és máshol a világban, ahol ezeket az eljá-

rásokat alkalmazzák, mindenhol nagyon nagy 

arányban érnek el sikereket a mediátorok, s a 

sikernek számos más, kevésbé látványos mu-

tatója van. Ilyen például a közvetítő tevékeny-

ségével szembeni panaszok (akár a diszkréci-

óra, akár a pártatlanságra, vagy más szakmai 

etikai szabály be nem tartására) alacsony szá-

ma, vagy a kedvező tapasztalatok olyan ereje, 

hogy a módszert valaki ajánlja ismerőseinek. 

Ebben az értelemben az ellátott ügyek száma 

meghatározó mutató, s én büszke lehetek felké-

réseim számára, ami nagyon magasnak mond-

ható a hazai szakmai mezőnyben. 

– A fenti válasz fényében miért tartja fon-

tosnak ezt a programot?

– A benne résztvevők életminősége jelen-

tősen javulhat a program sikerének követ-

keztében azzal, hogy a képzés egy folyamat 

elindítója lehet, s biztosan nem fogynak el a 

feladatok a program időszaka alatt s azt kö-

vetően sem.
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Utunk első állomása Skedsmo önkormányzata 

volt, ahol Kristin Kyhen, az ifj úsági ügyekért fe-

lelős megbízott és Anita Orlund polgármester 

asszony fogadta a magyar delegációt.  E látoga-

tás ragyogó alkalomnak bizonyult arra, hogy a 

norvég önkormányzatiságról, a helyi demokrá-

ciáról korábban hallottakat a gyakorlatban is 

megfi gyelhessük, és egy gyakorló polgármes-

tertől hallhassunk, milyen hatással van a norvég 

önkormányzati reform a helyi összefogásra és 

közszolgáltatás-nyújtásra. Skedsmóhoz 45 ezer 

polgár és 40 település tartozik, egyetlen városa 

Lillerstrom. 47 fős a képviselő-testülete, melyet 

hét politikai párt alkot. Skedsmo egyike a leg-

gazdagabb önkormányzatoknak, s mint ilyen a 

többi hasonló adottságú önkormányzattal egye-

temben közösen tartja el a kevésbé jó helyzetben 

lévő, kis népességű többi önkormányzatot. Nor-

végiában az adó 40 százaléka marad helyben, az 

újraelosztásra fennmaradó rész nagyobb hánya-

dát az állam a szegényebb, ritkán lakott északi 

térség fejlesztésére használja fel. 

Skedsmo lakossága Norvégia egészével ellen-

tétben folyamatosan növekszik. Ez a jelenség 

részint a nagymértékű beván-

dorlással van összefüggésben, 

részint a polgármester azon tö-

rekvésével, hogy a térség minél 

élhetőbbé, emberközelibbé vál-

jék. Mottója az, hogy azok a te-

lepülések népszerűek a lakosság 

körében, amelyek egyszerre ren-

delkeznek minden adottsággal. 

Vonzerő szempontjából kiemel-

kedően fontosnak tartja, hogy a 

lakóhely mellett a szabadidős szolgáltatások, 

a szociális ellátóközpontok s a munkahelyek 

helyben elérhetőek legyenek. Ily módon elköte-

lezett híve a település-összevonásoknak, a tár-

sulásoknak. Versenyképesség szempontjából is 

rendkívül fontosnak tartja, hogy az egyes szol-

gáltatások nyújtását is koncentrálják a kisebb 

települési egységek a minél jobb minőség, és 

a megfelelő ár-érték arány fenntartása érde-

kében. Erősen hisz az innováció és a kutatás 

tőkevonzó szerepében. Ennek megfelelőn ar-

ra törekszik, hogy minél több magas képzett-

ségű kutatót telepítsen le Skedsmóban, bizto-

sítva számukra a megfelelő lakókörnyezetet, 

gyermekeiknek a jó óvodai, iskolai ellátást, a 

korszerű munkakörnyezetet, csakúgy, mint a 

sport- és kulturális lehetőségeket a szabad idő 

hasznos eltöltéséhez. 

Norvégiában az első önkormányzati összevoná-

sok 1962-ben valósultak meg – törvényi kényszer 

hatására, csakúgy, mint más országokban. Ma már 

önkéntesen történik a települések összeolvadása. 

Ilyenkor a közfeladatok megvalósítására egyetlen 

önkormányzat, képviselő-testület és polgármes-

ter vezetése mellett kerül sor, amint ezt Skedsmó-

ban is megtapasztalhattuk. Itt 40, korábban ön-

álló vezetésű település olvadt össze.

A vendéglátó polgármester kiemelte, hogy – a 

magyar rendszertől eltérően – Norvégiában szinte 

minden közszolgáltatást önkormányzati többségi 

tulajdonú társaságok nyújtják. Véleménye szerint 

csakis így biztosítható, hogy a lakossági érdekek 

és a környezetvédelmi szempontok megfelelő mó-

don érvényesüljenek az olyan közszolgáltatások-

ban, mint például a hulladékkezelés, a vízgazdál-

kodás, és ne sérüljenek a profi torientált közszféra 

gazdasági motivációival szemben. Elmondása sze-

rint csakis az önkormányzatok mérhetik fel megfe-

Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A 2010 áprilisa és júniusa közötti időszakban négy, egyenként mintegy húsz-
fős csoportnak nyílt lehetősége a norvég önkormányzatiság tanulmányo-
zására az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott 
Polgármester Akadémia keretében. Utolsó delegációnk, a Köllner csoport  
június 15–18 között látogatott el Norvégiába. 

Norvégiában járt 
a Köllner csoport is 

Pergő Margit, Berhida polgármestere | Horváth Gézáné, Magyarmecske polgármestere | Hokstok Imre, 

Győrsövényház polgármestere | Gergó András, Ikrény polgármestere | Halmai Gáborné, Szekszárd kép-

viselője | Hajdú László, Budapest XV. kerületének polgármestere | Gaál Lajos, Kesztölc polgármestere
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lelő módon a lakosok érzékeny gazdasági, szociális 

helyzetét, és a folyamatosan fogyatkozó környe-

zeti források felbecsülhetetlen értékét.

A beszélgetést azzal a gondolattal zárta, hogy 

az elmúlt tíz év legnagyobb vívmánya számá-

ra a lakosság bevonása volt a döntésekbe: nap-

jainkban már semmilyen beruházás, fejlesztés 

sem valósulhat meg hatékony kommunikáció 

és a megfelelő konszenzus elérése nélkül.

Látogatásunk második helyszíne a Skedsmo-

tun idősek otthona és rehabilitációs központ volt.  

Nagyon tiszta, irigylésre méltóan jól felszerelt, 

magas színvonalú, professzionális ellátást nyújtó 

helyre csöppentünk. A központban a különféle 

demenciáktól a mozgásszervi megbetegedések-

kel küzdőkig sokféle beteget, öreget gyógyíta-

nak, illetve látnak el. Azok az ellátásra szorulók 

kerülhetnek ide, akik időszakosan, vagy perma-

nens módon alkalmatlanok az önálló életvitelre. 

Az önkormányzat köteles minden olyan állandó 

lakosát ellátni az otthonban, aki megfelel a felvé-

tel fenti egyetlen kritériumának. A magyar gya-

korlattal ellentétben itt nincsen külön felvételi díj, 

a havi ellátásért a bentlakó a mindenkori nyug-

díja 80 százalékával fi zet. Ha az önkormányzat 

helyhiány miatt nem tudja helyben megoldani a 

rászoruló ellátását, köteles őt egy közeli otthon-

ban ugyanolyan adottságok, feltételek mellett el-

helyezni. Az otthon különlegessége, hogy min-

den módon igyekeznek a betegek szegregációját 

csökkenteni, így olyan közösségi programokat 

szerveznek, amelyeken az egészséges lakosság is 

részt vehet, s mindenki számára nyitott uszodát, 

étkezdét, kávézót működtetnek. A 107 beteget el-

látó intézményben három betegre jut két gondo-

zó, szakápoló. A központnak egy orvosa van, aki 

meghatározott napokon látogat el az intézmény-

be. Számos terápiás csoportot, szabadidős foglal-

kozást működtetnek, illetve állandóak a fi ziote-

rápiás kezelések is. A legtöbb beteg önálló, saját 

fürdőszobás szobában lakik.

Ezt követően a Kjeller óvodába vezetett az utunk. 

Itt 162 csöppséget látnak el, a másfél évesektől a 

hatévesekig. Vagyis a bölcsődei és óvodai ellátás 

egységesen valósul meg. A 162 gyermekre 46 gon-

dozó jut, egyharmaduk férfi . Mivel az óvodások 

számottevő része valamely kisebbség tagja, igye-

keznek a gondozókat oly módon kiválasztani, 

hogy minél multikulturálisabb legyen a személy-

zet is. Az óvodában a sok gondozónak köszönhe-

tően nagymértékben megvalósul a személyre sza-

bott fejlesztés. Ha további speciális fejlesztésre van 

szükségük a gyermekeknek, igyekeznek ezt hely-

ben megoldani. A szűrés érdekében rendszeresen 

fejlesztő pedagógusok jönnek az óvodába, és a ké-

sőbbi fejlesztő órákra is itt kerül sor. Az óvodában 

fontos szerepet kap a szülőkkel való kapcsolattar-

tás, félévente kétszer van szülői értekezlet, illet-

ve ugyanennyi alkalommal személyes konzultá-

ció az összes szülő számára. Érdekes gyakorlat, 

hogy az óvodának nincsen saját konyhája, illetve 

ételszállítója, az étkezést a szülők biztosítják, sa-

ját gyümölcs, kenyér és feltétek, hideg ételek be-

hozatalával. A másik különös dolog – magyar 

szemmel –, hogy a gyermekek délutáni altatása 

-20 fok felett (tehát igen nagy hidegekben is) sza-

badtéren, a teraszon történik babakocsiban. Az 

óvoda nagy alapterületű épületben helyezkedik 

el, így lehetőség nyílik nemcsak a külön szobá-

ban való délutáni pancsolásra, pelenkázásra, étke-

zésre, játékra, de még úgynevezett dühöngő szo-

bák is vannak, amelyekben a gyerekek kedvükre 

ugrálhatnak a kitett matracokon. Az óvodai el-

látás célja, hogy a gyermekkel otthon lévő szülő, 

legyen az férfi  vagy nő, minél hamarabb vissza-

térhessen a munkaerőpiacra. Ezért is vesznek fel 

már igen kicsiny kortól gyerekeket, a felvételnek 

nem feltétele a szobatisztaság, sem a járás, sem a 

beszéd képessége.

Utunk a tökéletesen felszerelt, minden föl-

di jóval ellátott Kjellevolla iskolában zárult, 

ahol házigazdánk, az igazgató asszonytól a 

közoktatás olyan típusú problémáiról hall-

hattunk, amelyekkel itthon is szembesülhe-

tünk. A norvég iskolák is szenvednek a megfe-

lelően képzett és elhivatott tanárok hiányától, 

megkopott a szakma presztízse, mindemel-

lett nagy az eltérés a tanári elképzelések és a 

gyermekeiket liberálisan nevelő szülők elvárá-

sai között. Ez utóbbinak köszönhetően gyak-

ran előfordul, hogy ellentét alakul ki a taná-

rok és a szülők között, akik legtöbbször saját 

gyermekeik pártját fogják. Ugyanakkor jelen-

leg sokszor az iskolának kell segítenie megol-

dani a hagyományosan családi körbe tartozó 

pszichológiai sérülések feldolgozását is, mint 

például a válás vagy a család egyéb okokból 

történő szétesése okozta lelki problémákat. 

Belepillanthattunk az iskola által pontosan 

szabályozott tananyagba is, mely angol nyel-

ven is elérhető. Megtudhattuk például, hogy 

minden esetben kötelező az angol nyelv ta-

nulása, e mellé még választhatók egyéb nyel-

vek, s lehetőség nyílik a norvég nyelvben va-

ló átfogóbb elmélyülésére is.

Tanulmányutunk során sok olyan értékes 

elméleti ismerettel és érdekes gyakorlattal ta-

lálkozhattunk, amelyek átvételét saját rend-

szerünkbe érdemes megfontolnunk. Ilyen 

például a kötetlenebb, kevéssé szabályozott 

óvodai ellátás, a helyi közszolgáltatások ellá-

tása önkormányzati tulajdonú társaságok se-

gítségével, s a szervezett önkormányzati ér-

dekérvényesítés. Ugyanakkor fi gyelembe kell 

venni a norvég és magyar viszonyok közötti 

anyagi különbségeket, valamint a történel-

mi és kulturális háttér eltéréseit. Mindezek 

nehézzé teszik nálunk olyan feltételek, mód-

szerek és gyakorlatok átvételét, mint például 

a külön szoba és fürdőszoba az idősek ottho-

nában, a nagy alapterületű óvoda biztosítása, 

avagy a kis önkormányzatok törvényben elő-

írt, gyors összevonása. �
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Érdi Tamás (31) zongoraművész közvetlenül születése után 

elvesztette a látását. Ötéves korában kezdett el zongo-

rázni. Nyolcéves, amikor először fellép a Pesti Vigadóban. 

1995-ben Moszkvában első helyezést ér el a Louis Braille 

Nemzetközi Zongoraversenyen. 15 évesen már Mozart A-

dúr zongoraversenyét játssza a Budapesti Tavaszi Feszti-

válon Vásáry Tamás vezényletével. 1994-ben a Bécsi Ze-

neakadémián kezdi meg felsőfokú tanulmányait, majd 

Kanadában folytatja, ahol ösztöndíjat kap a Torontói Royal 

Conservatory of Music Art Diploma Solo Programjára. Itt 

szerez művészdiplomát 2002-ben. 2008-ban megkapta a 

30 év alatti tehetséges fiataloknak járó Junior Prima díjat. 

Eddig 23 országban koncertezett.

N
é

v
je

g
y

– Miért olyan fontos önnek, hogy a jótékony-

ságikoncert-meghívásokra lehetőleg mindig 

igent mondjon?

– A választ nagyon messziről kell kezdenem. 

Amikor négy hónap után kiszedtek az inkubá-

torból, s már volt rá remény, hogy megmara-

dok – mert ez hónapokig korántsem volt biz-

tos –, kiderült, hogy valószínűleg sosem fogok 

látni. A szüleim persze nem nyugodtak bele, s 

megpróbálták a lehetetlent is. Kinyomozták, 

hogy Bostonban egy japán orvoscsoport kí-

sérletezik az ilyenfajta, speciális, oxigén-túl-

adagolás okozta szemkárosodások gyógyításá-

val. Csakhogy nem voltunk éppen gazdagok, s 

1980-ban különben sem volt könnyű engedé-

lyeket és pénzt, ráadásul dollárt szerezni egy 

ilyen utazáshoz. Végül is sikerült – hogy mi-

képpen, az külön regény –, eljutottak velem 

Amerikába, ahol egy magyar család istápolt 

bennünket hónapokon át. Teljesen önzetlenül. 

Aztán megoperáltak, s minthogy az első mű-

tét nem sikerült, ingyen megműtötték a másik 

szememet is. Aki ismeri az amerikai egészség-

ügyet, az tudja, hogy az ilyen gesztusok a cso-

dával egyenértékűek, még akkor is, ha végső 

soron rajtam ez a csoda sem segített.

– Valóban messziről kezdte a választ, ahon-

nan még nem is lehetnek emlékei…

Csodák nincsenek… 

vagy mégis?
Látogatóban Érdi Tamásnál

– Természetesen a szüleim elbeszéléséből tu-

dom mindezt, mint ahogy azt is, milyen hihe-

tetlenül sok segítséget kaptak abban az időben 

itthon és Amerikában – olyan ismerősöktől és 

ismeretlenektől, akik pusztán azért segítettek 

rajtam, és rajtunk, mert volt szívük, mert igazi 

EMBEREK voltak! Ha regény születne egyszer 

erről, az emberi természet nemes, szép olda-

láról szólna. Hosszan sorolhatnám azokat a 

barátokat, vadidegen embereket és különféle 

szervezeteket, melyek segítsége nélkül most 

aligha beszélgetnénk. Valahogy így kezdődött 

az életem, és ezek után tudok csak válaszolni 

a kérdésére – kérdéssel: el tudja képzelni va-

laki, hogy egy ember, aki egész életében csak 

szeretetet és segítőkészséget tapasztalt maga 

körül, ne akarja ezt valahogy viszonozni? Én 

másképpen nem tudom, csak azzal, hogy mu-

zsikálok, s ha arra kérnek, hogy nemes ügyek 

érdekében tegyem, hogyan mondhatnék ne-

met? Hiszen annyi nyomorúság van az élet-

ben. Számomra gyönyörűség, ha úgy érzem, 

rám is szükség van ahhoz, hogy kevesebb fáj-

dalom legyen a Földön.

– Hány jótékonysági koncertet adott már?

– Nem számolom, de az elmúlt években leg-

alább negyven, ötven jótékonysági rendezvé-

nyen játszottam. Amire nagyon büszke vagyok: 

Társadalmi felelősségvállalás
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mint például ennek a kis településnek, amellyel 

úgy kerültünk kapcsolatba, hogy megnéztem az 

interneten, hova irányul kevesebb fi gyelem. Ek-

kor jött az ötlet, hogy a TÖOSZ segítségével pol-

gármester társaim fi gyelmét felhívjam arra, hogy 

aki teheti, válasszon egy testvértelepülést, amely 

segítségre szorul. Érdi Tamás koncertjére eljött a 

szendrői polgármester is, hogy személyesen ve-

gye át a rendezvény bevételét, de nemcsak pénzt 

adtunk, hanem egy osztálynyi gyereket is vendé-

gül láttunk Szentendrén. Lakosainkban igen erős 

a szolidaritás érzése. Meggyőződésem, hogy an-

nak a településnek van jövője, ahol képesek az 

ott lakók összefogni. 2009-ben rendeztük meg 

az első városi jótékonysági bálunkat, ahol 2,7 mil-

lió forint gyűlt össze, amiből gyermekek gyógyí-

tásához szükséges eszközöket vettünk. Idén pe-

dig már majd hárommillió forint volt a bevétel, 

amivel óvodát támogattunk. De a szentendreiek 

szeretetéből és jótékonyságra szánt pénzéből jut 

a fogyatékosokat nevelő Bárczy Gusztáv Intézet-

nek, valamint az erdélyi Háromkút iskolájának is. 

Ez egy csodaszép környezetű, ám igen szegény 

kis falu, amelynek a magyar nyelvű iskoláját erő-

sen megrongálta az árvíz. Ha mi nem segítünk, 

be kellett volna zárni. Végül megemlíteném az 

Angyalmamák programunkat, amelynek a fele-

ségem, Szántó Csilla a védnöke. Karácsony előtt 

megkeressük a Nagycsaládosok Egyesületét, a 

Caritást, az egyházakat, a Vöröskeresztet, és ar-

ra kérjük őket, hogy karöltve a mi szociális osz-

tályunkkal, adják meg azoknak a gyerekeknek a 

nevét és az életkorát, akiknek különben nemigen 

jutna ajándék. A listát közzétesszük, kérve, hogy 

aki adakozna, az válasszon gyereket, és vásároljon 

neki ajándékot, 3-4 ezer forint értékben. Kikötés, 

hogy az csak új és személyre szóló termék lehet. 

Leírhatatlan, hogy milyen boldogok azok a gye-

rekek, akik életükben először kapnak névre szóló 

ajándékot, és a dobozból saját maguk vehetik ki 

a vadonatúj játékokat.   �

Veszprémben vagy öt éven át adtam koncer-

teket egy nagyon beteg, intézetben ápolt kis-

fi ú és társai javára. Gergőért és társaiért volt a 

koncertsorozat címe, és remélem, segítettem 

egy kicsit könnyebbé tenni a sorsukat. Kocsis 

Zoltánnal két ilyen koncerten is játszottunk, 

a Rotary Klub és a Kézenfogva Alapítvány ja-

vára, de sokfelé adtam koncertet a Lions Klub 

jótékony célú rendezvényein is. Volt már ilyen 

koncertem külföldön is, például Szabadkán meg 

a szibériai Jekatyerinburgban, ahol a koncert-

bevételből  negyven további zenekari koncert 

született a megye árva gyerekeinek. Büszke 

vagyok erre is, mert tudom magamról, hogy a 

muzsika gyógyító erejű...

– Hogyan telt az idei év, s milyen feladatok 

vannak még hátra?

– Tavasszal Lions koncerteken játszottam a 

vakokért, Monoron, Nyíregyházán, Miskolcon 

és Szegeden voltak jótékonysági koncertjeim, 

nyáron pedig az árvízkárosultakért Tiszaúj-

városban, Tokajban és kora ősszel Szentend-

rén, ott a szendrői árvízkárosultakért. Mire 

ez a cikk megjelenik, már túl leszek a pécsi 

Lions Klub és a nemzetközi Lions-találkozó 

koncertjén, a pécsi Parafesztiválon, ahol egy 

fél koncertet én játszom. Aztán még megyek 

Miskolcra, ott is jótékonysági koncerten lé-

pek fel, és Erdélybe is hívnak több koncertre, 

köztük az egyik ugyancsak jótékonysági célú 

lesz... s csak azért ilyen rövid az idei sor, mert 

már a hatvanadik fellépésemnél tartok, és több 

nem fér az életembe. De amennyi fér, azt vál-

lalom, mert nekem rengeteget kell törleszte-

nem azért a rengeteg segítségért, amit eddigi 

életem során másoktól kaptam. Úgy érzem, ez 

a dolgom a világban. Vagy ez is. S nem is do-

log, hiszen muzsikálni, örömet szerezni na-

gyon sok embernek, nos, ez semmi máshoz 

nem hasonlítható gyönyörűség...

Majer János, 
Tokaj polgármestere
– Amikor Érdi Tamás az egyik közszolgálati 

televízióban arról beszélt, hogy szívesen ad-

na koncertet az árvízkárosultak javára, azon-

nal betelefonáltam a stúdióba, és meghívtam. 

Ugyan nálunk nem volt árvíz – mégpedig an-

nak köszönhetően, hogy öt éve a gátat és a vé-

dőberendezéseket  is korszerűsítettük –, úgy 

éreztem, kötelességünk segíteni a rászorul-

takon. Tamás azonnal igent mondott a felké-

résre. A koncert bevételét az említett tévének 

utaltuk át, és ők küldték el a rászorultaknak. 

Érdi Tamás többször járt már nálunk szüleivel, 

Szabó Mártával és Érdi Sándorral. A „mi Érdi 

Tamásunk” – így emlegetjük ezt a csodálatos 

művészt, aki nálunk is sok emberrel szeretette 

meg a zenét. Az árvízkárosultak javára adott 

koncert után egy csobaji bácsi azt mondta ne-

kem, most már értem, miért járnak az embe-

rek hangversenyre. Való igaz, a mi nagyszerű, 

zsinagógabeli koncerttermünkbe olyanok is 

eljönnek, akik sem a rádióban sem cd-n nem 

élvezik a komolyzenét, de az élő muzsika és 

az olyan kivételes művész, mint Érdi Tamás 

őket is elvarázsolja. 

Dietz Ferenc, 
Szentendre polgármestere
– Érdi Tamás először járt nálunk, de remélem, nem 

utoljára. Csodálatos koncertet adott, nagy sikere 

volt. Az esemény után azt mondta a feleségem, 

hogy külön élmény volt látnia a koncert alatt a 

művészt segítő szülőket, akiknek a szemében egy-

szerre látszik a fi úkért való aggódás és az öröm, 

hogy ez a fi atalember milyen felemelő élményt 

képes szerezni másoknak. A koncert bevételét, va-

lamint két teherautónyi és egy kamionnyi óvodai 

bútort, élelmiszert és tisztítószert Szendrőnek jut-

tattunk el. Bár a mi térségünket sem kímélte meg 

az árvíz, nekünk korántsem okozott olyan károkat, 

Társadalmi felelősségvállalás



Kicsit másként…
Egyre több hírt hallunk arról, hogy az ország számos települése, civil szer-
vezete, vállalkozása támogatja a május–júniusi árvíz során kárt szenvedett 
településeket. A nyár folyamán több száz gyermek jutott el például tábo-
rokba, feledtetni az árvíz okozta lelki sérüléseket. A gondtalan szórakozás 
mellett a fi atalok megismerkedhettek az ország egy-egy szép tájával, ne-
vezetességeivel. 

Alsózsolcán egy új kezdeményezést indított el 

a város polgármestere, jegyzője, a Közösségi 

Ház vezetője és a helyi pedagógusok. Abból 

indultak ki, hogy miután Alsózsolca telepü-

lést a helyiek összefogása mellett több száz 

rendőr munkája mentette meg a komolyabb 

árvízi károktól, ezt az önzetlen segítséget nem 

elég szóban vagy egy levélben megköszönni, 

másképpen is viszonozni kellene. Ezért úgy 

határoztak, hogy azoknak a rendőröknek a 

gyermekeit, akik a helyi lakosokkal vállvetve 

részt vettek a védekezésben, egyhetes táboro-

zásra hívják Alsózsolcára. A több száz segítő 

közül a választás a Csongrád megyei rend-

őrökre esett, az ő gyermekeiket látták ven-

dégül augusztus elején. 

Harminchat általános iskolás gyermek és 

négy felnőtt kísérő töltött egy hetet a telepü-

lésen, ezalatt számos látnivalóval, nevezetes-

séggel ismerkedhettek meg. A programban 

szerepelt fürdőzés a miskolc-tapolcai bar-

langfürdőben, kisvonatozás a Miskolc–Lilla-

füred–Ómassa kisvasúton, túrázás Lillafü-

redre. A csoport tagjai megnézték a diósgyőri 

várat, sétáltak Miskolc belvárosában, a Hő-

sök terén, a Szinva teraszon, felgyalogoltak 

az Avasi kilátóhoz, jelmezeket próbálgattak 

a miskolci Színészmúzeumban, gyönyörköd-

hettek a Látványtár egyedi kiállításaiban. De 

az aggteleki cseppkőbarlangba és a rudabá-

nyai Bányászati Múzeumba is ellátogathat-

tak. Az ország déli részéről, az alföldi tájról 

érkezett gyerekek számára rendkívüli élmény 

volt a hegyvidék látványa. 

A kirándulások mellett a táborozók meg-

ismerkedtek Alsózsolcával is és találkoztak 

a helyi gyerekekkel. A vendéglátók minden 

nap tartogattak valamilyen helyi meglepe-

tést a számukra. A táncházban a Táncbará-

tok Körének néptánc bemutatója után közös 

táncra hívták a csoport tagjait. A heti prog-

ramot szalonnasütés, táncest, kézműves fog-

lalkozás színesítette. A gyermekek örömmel 

fogadták a játszóházat is. 

A tábor sikeréhez nagyban hozzájárult Al-

sózsolca lakóinak, valamint a helyi és kör-

nyékbeli vállalkozásoknak az önzetlen anya-

gi segítsége és egyéb adományai, amelyekből 

bőséges, változatos ellátást tudtak biztosí-

tani a gyerekek és kísérőik részére, illet-

ve tartalmas programokat szervezhettek. 

A vendégek a kirándulások során ingyene-

sen látogathatták a múzeumokat, fürdőket 

és egyéb látványosságokat. Mindez rendkí-

vüli segítség volt, mert ezt az önkormány-

zat és a település önerőből nem tudta volna 

biztosítani. �

Szerző: Vig Györgyné újságíró
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ek lehettek volna. Több száz gyerek jutott el 

olyan helyekre, ahová egyébként soha” – so-

rolta a tanulmányi kirándulásokat is rendsze-

resen szervező igazgató. Emellett az integrált 

osztályokban egy belső felmérés szerint nőtt 

a gyerekek egymás iránti toleranciája, ami 

Lakatos Béla szerint óriási eredmény.

Az általános iskolai folyamatokat a szak-

iskolai képzés ésszerűsítésével támogatták 

meg. Korábban a szakiskolába kerülő fi-

atalok nagy része lemorzsolódott, ezért a 

gyakorlati képzésre helyezték a hangsúlyt. 

Az oktatást a helyi cégek igényeire fazo-

nírozták – az ácsi munkaerőt leginkább a 

nyomdaipari beszállítók tudják felszippan-

tani. „Ezek elég alacsonyan képzett gyere-

kek, de lesz munkájuk” – mondta Lakatos 

Béla, aki szerint az itt végzettek 60-70 szá-

zaléka el tud helyezkedni, bár vannak köz-

tük két-három iskolát megjárt, problémás 

gyerekek is.

Az integráció Ácson is rengeteg harc-

cal járt, de a szülők látták, hogy a gyerekek 

ugyanúgy megkapnak mindent az integrált 

iskolában is – mondta a 2010-es helyható-

sági választáson polgármesterjelölt, Laka-

tos Béla. A legnagyobb gond szerinte, hogy 

a képviselő-testületekben mindig van olyan 

politikus, aki nem támogatja az ügyet, nem 

látja át, hogy a szegregáló rendszer fenntar-

tása a munkanélküliséget termeli újra. La-

Hét évvel ezelőtt még külön ballagást rendez-

tek a speciális nevelési igényű (sni) diákok-

nak a Győr-Moson-Sopron megyei Ácson. 

Két általános iskola működött a kisvárosban, 

és mindkettő szegregáltan, a külön épület-

ben tanuló, sni diákok között sokan voltak 

romák. Nem sokkal később azonban az ön-

kormányzat döntése nyomán felmenő rend-

szerben elkezdhették az integrált oktatást az 

egyik intézményben, ahol idén fut ki az utol-

só szegregált évfolyam – mondta Lakatos Bé-

la iskolaigazgató. Az integrált ácsi iskolában 

ma már az is megtörténhet, hogy egy súlyos 

anyagi gondokkal küzdő családból érkezett 

roma kisfi ú dobogós helyen végez a megyei 

földrajzi és kémiai vetélkedőn.

Nőtt a tolerancia
Az integrációnak nem csak az volt az ered-

ménye, hogy tehetséges roma diákok tűntek 

fel. Javultak a továbbtanulási arányok, több 

pályázati forráshoz jutott az intézmény, és 

„80 olyan gyereket mentettünk meg, akik a 

legjobb esetben is legfeljebb munkanélküli-

Anyagi érdeke az iskolafenntartóknak, hogy bevezessék az integrált okta-
tást: egy közgazdasági tanulmány szerint az állam és az önkormányzat 15-19 
millió forintot takaríthat meg egy hátrányos helyzetű diákon a középiskola 
befejezéséig, ha egyenlő esélyeket teremt számára az iskolában. A deszeg-
regációt megvalósító fenntartók nemcsak spórolnak az oktatás ésszerűsí-
tésével, hanem új forrásokhoz is juthatnak. Ács egyik iskolájában évek óta 
jól működik az integrált oktatás.

Iskolai integráció

Többszörös érdek
Szerző: Karsay Márta

Jó tudni… 
Le roma ande skola!  |  A romák az iskolában

 O shavore kamen te sitjon ande skola te iskirén taj te ginaven.  |  

A gyerekek szeretnének megtanulni az iskolában írni és olvasni.

Pharo si lenge i taska ke but si andar szoszte sithjon.  |  Ne-

héz nekik a táska, mert sok, amiből tanulnak.



Mert a romák nagyon vallásosak, és ebben a hónapban van 

a Mária-búcsú. Ilyenkor az ország minden részéről és még 

külföldről is egybegyűlnek a katolikus hitben élő emberek 

egy kis településen, Máriapócson, hogy együtt imádkozzanak 

és hallgassák az evangéliumot. Szinte minden köszönésben 

megjelenik Isten áldásának vagy a szerencse kérése a másik 

félnek. Ez azzal magyarázható, hogy a roma emberek nagy 

többsége hisz a természetfelettiben és Istenben. 

Tudja-e,hogy a romáknál a szeptemberi 

hónap miért különleges? 
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katos Béla szerint óriási jelentősége van an-

nak, hogy az iskolaigazgató elkötelezett-e az 

egyenlő bánásmód mellett.

Javult a közhangulat
Alapvetően mégis az iskolafenntartó felelős-

sége, hogy megteremtse az oktatási esély-

egyenlőséghez szükséges feltételeket, és a 

legerősebb érv, amely az integráció mellé ál-

líthatja az önkormányzatokat, hogy ehhez 

pénzügyi érdekeik fűződnek – mondta Nagy 

Anasztázia, a Roma Oktatási Alap (ref) 

munkatársa. Ha valakit óvodás vagy kisis-

kolás korától fogva szegregáltan tanítanak, 

akkor nagy eséllyel nem kerül be a középfokú 

oktatásba vagy a 9-10. évben lemorzsolódik, 

így munkanélkülivé válik, és szociális támo-

gatásra szorul – magyarázta. Még rosszabb a 

helyzet, ha a gyermeket indokolatlanul spe-

ciális nevelési igényűnek vagy fogyatékosnak 

minősítik, amivel ugyan kétszeres normatí-

vához juthatnak az iskolák, a minőségi okta-

tással viszont esélyt adnak ezeknek a veszé-

lyeztetett családoknak az önfenntartásra. Ha 

az állam négyéves kortól kezdi az integráci-

ót, illetve a befektetést egy hátrányos hely-

zetű roma diák oktatásába, akkor 19 millió 

forintot takarít meg, mire a fi atal elvégzi a 

középiskolát, és 15 milliót abban az esetben, 

Az iskolai integrációhoz több intézmény és prog-

ram nyújthat járulékos támogatást. Ezek közül em-

lítünk néhányat.

A tanodák iskolarendszeren kívüli, de az isko-

lai tanulást támogató programot nyújtanak hal-

mozottan hátrányos helyzetű, főleg roma diákok-

nak. Az egyéni vagy csoportos felzárkóztató órákat 

szaktanárok adják. A tanodák foglalkoznak a pá-

lyaorientációval, a szabadidő hasznos eltöltésé-

vel, s fontos feladatuk az iskola és a szülők közöt-

ti közvetítés is.

A Biztos Kezdet Program a 0–6 éves korosztály-

ra fókuszál, célja a hátrányos helyzetű és roma gye-

rekek korai fejlesztése. Országszerte 36 Biztos Kez-

det Gyerekházban tartanak foglalkozásokat, ahová 

a gyerekekkel együtt a szülőket is várják. Az óvodá-

ra való felkészítés mellett cél az is, hogy felmérjék a 

gyerekek esetleges speciális igényeit, és akinek kell, 

ahhoz gyógypedagógust hívnak, vagy egyéb szak-

mai segítséget kap.

Az állami ösztöndíjprogramok közül fontos 

megemlíteni az Útravaló Programot, amely nem-

csak a hallgatót, hanem a tanárt is ösztöndíjban 

részesíti. Az Arany János Tehetséggondozó Prog-

ram mentorral segíti a gimnáziumban vagy szakis-

kolában tanuló kedvezményezettet. A bentlakásos 

program egy felkészítő nulladik évvel indul, amikor 

fontos tantárgyakat vesznek fel a diákok. Cél, hogy 

középiskolai tanulmányaik végére nyelvvizsgát és 

ECDL-vizsgát tegyenek, és jogosítványt is szerezze-

nek a támogatottak. A Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány ösztöndíjprogramja kifejezetten ro-

ma diákokat segít általános, középiskolás és felső-

oktatási szinten.
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– Melyek a polgármesterként eltöltött tizen-

két évének legfontosabb eredményei?

– Több mint negyvenmillió forintos adós-

ságállományt vettem át 1998-ban, de sike-

rült kivezetni a községet a szorult helyzet-

ből. Pályázati támogatással és önerőből is 

számos beruházás valósult meg. Kiépült 

a teljes infrastruktúra, elkerülő út léte-

sült és két játszótér. Emellett folyamato-

san korszerűsítettük az intézményeinket 

– mindegyikbe bevezettük a gázfűtést –, 

felújítottuk a polgármesteri hivatalt és még 

sorolhatnám. Nagy eredménynek tartom azt 

is, hogy – a szomszédos Karancslapujtő-

vel kötött társulás folytán – sikerült meg-

őrizni a nyolc osztályos karancsaljai álta-

lános iskolát.

– A végére „tartogatta” azonban a talán leg-

nagyobb dobást.

Noha Lantos Sándor a többség megelégedésére vezette tizenkét éven át a Nóg-
rád megyei Karancsalját, most úgy döntött – számos kollégájával egyetemben 
–, az idén már nem száll versenybe a polgármesteri címért. Holott az eredmé-
nyei önmagukért beszélnek. Sehol sem volt még a képviselői, az alpolgármes-
teri, majd a legfőbb faluvezetői tisztség, amikor ő már feltámasztotta évtizedes 
tetszhalott állapotából a helyi labdarúgást. Azóta dalba is foglalták: „jó a csa-
pat Karancsalján...”. Persze nem e sláger miatt kötelezte el magát a zene mel-
lett, úgy érzi, ebben találta meg nyugdíjas éveinek legfőbb kihívását.     

Szerző: Schveiczer Krisztián | Fotó:  Hüvösi Csaba

 Zenész volt, 
ZENÉSZ LESZ

ha legalább egy szakiskolát befejez – derül ki 

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor számításaiból. 

A két közgazdász tanulmányában fi gyelembe 

vette a szociális támogatásokat, az elmaradt 

adóbevételeket és az esetleges börtönbeli el-

helyezés költségeit is.

Az integráció nem csak hosszú távon jár-

hat anyagi előnyökkel. Nagy Anasztázia a hód-

mezővásárhelyi és a szegedi példát hozza fel, 

ahol az önkormányzatok egyrészt racionali-

záltak a szegregáló iskolák bezárásával, más-

részt pályázati forrásokhoz jutottak. Ugyan-

így fontos megemlíteni, hogy a településeken 

javult a közhangulat – a ref munkatársának 

oktatási szakemberként azonban a legfon-

tosabb, hogy a roma és a nem roma gyere-

kek kompetenciái és iskolai eredményei egy-

aránt javultak.

Emberjogi kérdés is
Vannak településvezetők, akikre a fenti meg-

fontolások mellett az az emberjogi kérdés is 

hathat, hogy mennyire igazságos a gyereke-

ket a származásuk alapján megkülönböztetni. 

„A felelős polgármester látja, hogy egy gyerek 

életét tönkre lehet tenni azzal, ha nem integ-

rálja, ha nem a képességeinek megfelelő in-

tézményben helyezi el” – fogalmazott a ref 

munkatársa.

Nagy Anasztázia ugyanakkor az ideális 

integrációt komplex folyamatnak képzeli el, 

amelyben a halmozottan hátrányos helyze-

tűek foglalkoztatási és lakhatási problémá-

inak megoldása is szerepel. Hiába próbál 

ugyanis egy iskolásnak minden segítséget 

megadni a tanuláshoz az állam és az ön-

kormányzat az európai uniós források fel-

használásával is, ha közben a családnak 

mindennapi megélhetési gondjai vannak, 

és nincs a házban egy sarok, ahol a gyerek 

tanulhatna. �

Közös pont
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– Több éves tárgyalássorozat után sikerült 

elérni, hogy községünkbe települjön egy né-

met érdekeltségű elektronikai üzem. A csar-

nokban – amelyet a tervek szerint 2011 má-

jusában adnak át – idővel nyolcvan embert 

foglalkoztatnak majd, zömmel női betanított 

munkásokat. A Karancs-völgyében is ők te-

szik ki a rendelkezésre állási támogatásban 

részesülők túlnyomó többségét. A környék 

egészére kedvező hatással lehet tehát ez a 

munkahelyteremtő beruházás.

– A sikerek ellenére mégis befejezi. Miért?

– Hatvanegy esztendősen, miután több 

mint egy évtizedet végigdolgoztam polgár-

mesterként, már jól fog esni a pihenés. Töb-

bet foglalkozhatom a családommal, a nyolc-

éves unokámmal, s több időm jut a legnagyobb 

szenvedélyemre, a zenére is. Ez utóbbi szo-

rult ugyanis a leginkább háttérbe.

– Mikor és hogyan esett szerelembe a zenével?

– A történet 1970-ben kezdődött, amikor a 

„korszellem” megérintett öt huszonéves fi a-

talembert. Jómagam – a szintetizátoros és a 

banda örökös vezetője –, Lantos Ede szóló-

gitáros, Somoskői József ritmusgitáros, Roz-

gonyi Ferenc basszusgitáros és Laczkó Nán-

dor dobos Salgótarjánban, a tűzhelygyári 

művelődési otthonban határoztuk el, hogy 

együttest alapítunk. Ezzel keretet adva ba-

rátságunknak és a zene iránti rajongásunk-

nak. Így született meg a „Continental”. Bár 

a lelkesedés túltengett bennünk, saját hang-

szereink eleinte nem 

voltak, így egy éven 

át csak a jól felszerelt 

„szülőházban” vállal-

tunk fellépéseket. Mi-

után pótoltuk a tech-

nikai hiányosságokat, 

áttettük a székhelyün-

ket szülőfalunkba, Ka-

rancslapujtőre.

– Ha „kontinentális” si-

kereket nem értek is el, 

együttesük Nógrád me-

gye közkedvelt zeneka-

rává vált.

–  Valóban, a dalla-

mos, táncolható beat-

zenével s az akkor di vatos 

slágerekkel, il  let ve saját 

szerzeményeinkkel si-

került meghódítanunk 

a környék fi atalságát. Az 

évek során folyamato-

san cserélődtek a tagok, de rendre kinőtte ma-

gát egy öttagú zenekar, amelyet előszeretettel 

hívtak mindenfelé a különféle rendezvények-

re. Volt idő például, amikor egyhuzamban ti-

zenhét szilvesztert húztunk le az egyik jó ne-

vű salgótarjáni sörbárban.

– Múlt időben beszél, meddig élt a Con-

tinental?

– Egészen 2003-ig, különféle formációk-

ban. Hivatalosan ugyan soha nem oszlott fel 

a banda, de szétváltunk, s mindenki járta 

a maga útját. Többé már nem játszottunk 

együtt, csak a két éve tartott emlékbálon 

– de akkor aztán nagy sikerrel! Manapság 

kevesen tudják megfizetni a négy-ötfős ze-

nekarokat, s élő- helyett inkább gépzenét 

hallgatnak az emberek. Ha nem így alakul 

a közízlés, talán még ma is rendszeresen 

együtt játszanánk. Én azonban nem adtam 

fel a tánc- és főleg nosztalgiazenét – ma is 

vállalok menyegzőket, falunapokat –, s ar-

ról sem mondtam még le, hogy ismét ban-

dát verbuválok. 

– Mostanság újabb irányt is vett a zenei 

pályafutása. 

– Teplán Sándor és barátai néven hár-

masban járjuk Nógrád megyét, de megfor-

dultunk már például Budapesten, Miskol-

con és Szolnokon is. Én tangóharmonikával, 

Deák Béla barátom pedig tárogatóval kísé-

ri az országszerte elismert karancslapujtői 

magyarnóta-énekest, aki háromszor nyerte 

el az év dalosa címet, többek között az idén 

is. Miért a „stílusváltás”? Kevesen vannak 

– talán túlságosan is – azok, akik átment-

hetnék az utókornak az egyébként sokak 

által kedvelt „műfajt”, a magyar nótát. Ami 

nemzeti érték, s mi nem szeretnénk veszni 

hagyni. �
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