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A Ments Életet Közhasznú Alapítvány elsődleges célkitűzése, hogy a “Váltsd valóra te is egy beteg
gyermek álmát!” elnevezésű pozitív kampány keretein belül igyekszik felhívni a magyar társadalom
figyelmét a véradás fontosságára.
A program célja súlyos, életet veszélyeztető megbetegedésből gyógyuló gyerekek történetein
keresztül szeretnénk bemutatni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak baleseteknél és
műtéteknél van szükség a vérre, hanem a kicsik gyógyulásának is elengedhetetlen feltétele. Álmaik
valóra váltása segítheti őket a gyógyulás felé vezető úton. Eddig már több mint 600 gyermek álmát
váltottuk valóra.
A legjobban rászoruló családok sorsát folyamatosan figyelemmel kísérjük és a legnehezebb
körülmények között élő gyermekeket hosszabb távon is támogatjuk. Rendszeresen szervezünk
számukra rendezvényeket, kirándulásokat, élelmiszer adományokat és egyéb programokat.
Az elmúlt években igyekeztünk nyaralási élményekkel gazdagabbá tenni az életüket, olyan
nyaralásokkal, ahol a gyermekek családjukkal együtt tölthetnek el egy-egy hetet a Balaton mellett.
2017-ben indult az „Álomiskola” elnevezésű ösztönző-fejlesztő programunk, melynek keretei közt
súlyos, életet veszélyeztető betegségből gyógyuló gyermekek társadalomba történő reintegrációját
segítjük elő (nyelvtanulás, zeneoktatás, sportolás, terápiás lovaglás, gyógytorna, stb.).

További információk az alapítvány munkájáról:
https://www.facebook.com/alomvarazslo
https://www.youtube.com/user/mentseletet
https://mentseletet.hu/
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A mi életünk kint zajlik a nyilvánosság előtt 0-24 órában. Mi nem csak
teóriákat, megoldási alternatívákat
állítunk fel, hanem folyamatosan cselekszünk, hiszen az emberek minden
napjaiért elsősorban – minden híresztelés ellenére – mi vagyunk a felelősek. Nem csak üzemeltetés, hanem
beruházás és jövőkép. Ezért nagy öröm számomra, hogy a
szebbik nem nagyon bekapcsolódott a munkánkba. Én eleve
nagy tisztelettel vagyok a polgármesternők irányába ebben a
macsó világban. Másképp közelítenek meg egy témát, más a
beleélő képességük, nem csak a családok területén, hanem a
való világ farkas törvényei között is. Olyan programmal állnak elő az idén, amire buzdítok mindenki, hogy vegyen rajta
részt, hiszen a családok az elsők. Menekült kérdésben nincsenek tiszta és egyértelmű válaszok, ezért is hallatlan nagy
dolog, amit végeztek. Az állam nem lenne erre képes.
On-line platformunk egyedülálló lesz az önkormányzati világban, amitől remélem a legnagyobb szervezet még nagyobb lesz.
A végére persze választás: Elnökségünk tárgyalta a MÖSZ
10 pontját. Az alapvető kérdés még mindig az, hogy milyen
gazdasági és működési rendszere lesz az államnak, és ebből
az aktuális kormányzat hosszútávra mit tervez a helyi közösségek irányítására és a feladatellátásra. Kipróbáltunk több
utat, de most már csak a jó tapasztalatok alapján lehet lépkedni, mert ingyen ebéd nincs. Azt az adófizetőknek előbb
utóbb rendezni kell. Amit minden ember igénybe vesz, az
már közfeladat és nem magán. Jó olvasást!
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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Önkormányzataink
a menekültekért
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Az Ukrajnában 2022. február 24-e óta dúló háború sokkolt mindenkit. Önkormányzataink
a rengeteg segítő szándékú emberrel karöltve azonnal lépéseket tettek, amivel a
háború elől menekülőket befogadták, ellátták és teszik ezt azóta is.

A határmenti és távolabbi települések, a Máltai
Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a
Magyar Vöröskereszt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a számtalan civil szervezet dolgozik együtt, hogy az idáig mintegy
200 ezer menekült gyors és célzott segítséghez
juthasson. Kormányzati információk szerint a
magyar-ukrán határállomásokon keresztül 2022.
március 12-ig több mint 1.500 segélyszállítmány
haladt át Ukrajnába, ezeket a pénzügyőrök soron
kívül, gyorsan léptetik ki Magyarországról annak
érdekében, hogy minél hamarabb célba érjenek.
Beregsurányban például a Máltai Szeretetszolgálattól 30 fő teljesít szolgálatot 12 órás műszakokban váltva folyamatosan egymást, az ellátások
másik részét pedig az önkormányzat és az intézményeik nyújtják. Az ott dolgozókon óriási a fizikai és a lelki nyomás: széthullott életek, szomorú
sorsok vonulnak el nap, mint nap a szemük előtt.
„Szomorú volt látni a 82 éves urat, aki egyedül élt
Ukrajnában és a Dániában élő lányához is egyedül indult. Bizalmatlan volt, nem hitte el, hogy
segítőkészek a magyarok. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segítettek neki, hogy
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eljusson a repülőtérre. Vagy látni a mozgáskorlátozott, pelenkázásra szoruló idős bácsit, akit a
családja hozott át az autójuk csomagtartójában.”
Mindezt Biróné dr. Dienes Csilla, Szamossályi
polgármestere, a TÖOSZ szociális ügyekért felelős tanácsnoka mesélte, aki azonnal akcióba lendült, amikor kitört a háború. 40 km-re az ukránmagyar határtól vezeti 840 lakosú kicsi, de segítőkész emberek lakta faluját. Polgármester asszony az
első pillanattól kereste a megoldásokat: az üresen
álló szolgálati lakást azonnal felajánlotta a háború
elől menekülőknek, majd a tornacsarnokot rendezték be otthonosan és akadályokat nem ismerő
elszántsággal (hotelekből sikerült szerezni megfelelő matracokat), hogy ott fogadják a rászorulókat.
A náluk lakó, gyermekekkel érkező hölgyek közül
az egyik vállalkozó, műanyagot és papírt dolgoztak fel Ukrajnában. 12 éves gyermeke mandalán
játszik, számos versenyt nyert már nemzetközi
szinten is, ám most nem tud részt venni ezeken.
Online oktatásban vesznek részt a gyerekek, amihez folyamatosan Internet kell. A családból a férj
otthon maradt szép nagy családi házukban gondozni az állatokat, mert a vállalkozás mellett állat-
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vel, munkatársaival és segítő partnereikkel együtt;
mindenki elismerően nyilatkozik kitartásukról.
Beregsurány Község Önkormányzata várja az
önkéntes munkára jelentkezőket. Reggeltőlestig tartó önkéntes munkára hétköznapokon
20-30 ember segítségére van szükség, szállást
jelen helyzetben nem tudnak biztosítani, a napközbeni ellátás részben biztosított. Az ukrán
háború elől menekülő részére felajánlott természetbeni adományt kérik egyeztetni, hogy
egyes cikkekből ne legyen felhalmozás vagy
hiány. Az önkéntes munkával és a felajánlásokkal egyaránt közvetlenül a beregsurany4@
gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni.
Jó hír, hogy a Belügyminisztérium március közepén megnyitotta pár napra az ÖNHIKI pályázati lehetőségét a határmenti öt település számára, így a költségeikhez remélhetőleg gyorsan
és teljeskörűen finanszírozáshoz juthatnak.
Biróné dr. Dienes Csilla

mentéssel is foglalkozik. Mindenképpen, amint
lehet, haza akarnak menni. A rokonok is elindultak, aztán mégsem jöttek, mert bombázások
kezdődtek arrafelé is. A többi hölgy Odesszából
jött. A tengernél fekvő, turizmusra berendezkedett falvakat már mind szétbombázták. Ők még
látták a rakétákat, hallották a lövéseket. A szüleik még otthon vannak. Oroszországból, Kamcsatkáról származik egyikük és áttelepült a szülőkkel Ukrajnába, azóta kettős állampolgársággal rendelkezik a család. Orosz útlevéllel érkezett,
amelyből gondok adódtak a határon, és amelyet
sikerült megoldani.
Dr. Gaál Szilvia, Beregsurány község jegyzője
elmesélte, hogy a legfiatalabb menekülő egy egyhónapos baba volt, de megrázó volt látni a nyitott
gerinccel élő gyermekkel menekülő családot is.
A másik család két napon keresztül utazott Kijevből vonattal anélkül, hogy akár egy mobiltelefon
képernyőjét bekapcsolhatták volna, nehogy egy
felettük szálló repülő beazonosítsa és lebombázza
őket. A jegyző asszony kitartóan és lelkiismeretesen látja el feladatát az önkormányzat képviselői-
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Biróné dr. Dienes Csilla önkéntesként segít
Beregsurányban 2022 márciusában
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Menekült gyerekek

Nemzetközi szinten
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a teljes nemzetközi önkormányzati világ kiáll Ukrajna mellett
a háború kitörése pillanatától kezdve: mind az
Európai Unió Régiók Bizottsága, mind az Európai Régiók és Települések Tanácsa (CEMR), mind
pedig az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) azonnali nyilatkozattal és közleménnyel utasította el az Orosz
Föderáció nemzetközi joggal ellentétes támadását Ukrajna ellen.
A CEMR nyilatkozatát 23 európai országból
680-an írtak már alá 2022. március 15-ig.
A nyilatkozat és a csatlakozási lehetőség elérhető itt: https://ccre.org/en/actualites/view/4268
Az Európai Bizottság 2022. március 8-án elfogadta a Kohéziós Akció a Menekültekért Európában (CARE) című javaslatot, amely lehetővé teszi
a tagállamok és régiók számára, hogy sürgősségi
támogatást nyújtsanak azoknak az embereknek,
akik az orosz ukrajnai invázió elől menekülnek.
A CARE bevezeti a szükséges rugalmasságot a
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2014–2020-as kohéziós politika szabályaiban,
hogy lehetővé tegye a rendelkezésre álló finanszírozás gyors átcsoportosítását az ilyen sürgősségi támogatásra. Ráadásul a 2022-es, 10 milliárd eurós, a kohéziót és az európai területeket
célzó helyreállítási támogatás (REACT-EU) alapból származó keret ezen új igények kielégítésére
is felhasználható a világjárvány utáni helyreállítás általános céljának keretein belül.
A CARE segíteni fog a tagállamoknak abban,
hogy sürgősségi támogatást nyújtsanak az ukrajnai orosz invázió elől menekülő emberek alapvető
szükségleteinek fedezésére. E szükségletek közé
tartozik az olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés, mint az ideiglenes szállás, az élelmiszer- és
vízellátás vagy az orvosi ellátás. A CARE emellett segít a tagállamoknak kapacitásaik fejlesztésében, hogy kielégítsék a menekültek szükségleteit további infrastrukturális berendezések
vagy további személyzet formájában. Ezen túlmenően a tagállamok ezt a finanszírozást arra
használhatják fel, hogy testre szabott megoldásokat dolgozzanak ki a migráns hátterű emberek hosszú távú integrációjára a lakhatásba, az
oktatásba, a foglalkoztatásba, az egészségügybe,
a társadalmi befogadásba és gondozásba vagy
más szociális szolgáltatásokba történő beruházások révén. A kohéziós politika támogatása
kiegészíti a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból (AMIF) és más finanszírozási
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forrásokból származó támogatást. A Bizottság
azt is javasolta, hogy hosszabbítsák meg a tagállamok számára a 2014-2020-as belügyi alapok
keretében rendelkezésre álló pénzek végrehajtási időszakát, ami körülbelül 420 millió eurós
kiegészítő támogatást jelentene.
Emellett 2021-re és 2022-re kiterjesztett időszakot (2014-2020) a kohéziós politikában, egyszerűsített eljárásrendet, 100%-os finanszírozási
arányt, ESZA és ERFA közötti rugalmas átjárhatóságot, valamint visszamenőlegesen 2022. február 24-től számítandó elszámolhatósági kezdő
időpontot is ígért a Bizottság négy változtatás
formájában a CARE bevezetésével kapcsolatban.
Érdeklődtünk a magyar Irányító Hatóságnál
és a Belügyminisztériumnál is, hogy mit jelent
ez a gyakorlatban a magyar önkormányzatok
számára, milyen tervek készülnek; azonban lapzártáig nem tudtak felvilágosítással szolgálni.
A TÖOSZ részéről felajánlottuk, hogy szívesen
részt veszünk és összefogjuk a munkát, hogy az
önkormányzatok részéről jelentkező igények maradéktalanul bekerülhessenek a tervekbe.
2022. március 16-án megkaptuk több forrásból
is az ukrán önkormányzatok nyílt levelét a világ
polgármesterei számára, amely elérhető az Interneten, többek között itt: https://decentralization.
gov.ua/en/news/14638 . Ebben arra kérik az ukrán
önkormányzatok és szövetségeik, hogy a demokratikus értékeket ideje, hogy elvekről cselekvéssé
változtassák a világ önkormányzatai, és segítsék
minden lehetséges eszközzel, hogy „zárják az
eget” Ukrajna fölött.
„Elnökünk, kormánytisztviselőink és parlamenti
képviselőink egyetlen sürgető kéréssel fordultak az
ENSZ-hez, a NATO-hoz, a nemzetközi szervezetekhez és a demokratikus világ vezetőihez: zárják be az eget Ukrajna felett, segítsenek az agres�szor elleni küzdelemben és megvédjék azokat az
európai értékeket, amelyekért az ukránok életüket adják. Tisztában vagyunk vele, hogy lehetnek
okok, amiatt ezt még nem tették meg, de az emberi
életek minden oknál és érdeknél fontosabbak. A
politikusok és a világ vezetői nem bocsátják meg
maguknak, hogy megengedik azoknak a gyermekeknek a szükségtelen halálát, akikből orvosok,
írók, mérnökök, közgazdászok válhatnak. Szigo-
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rúbb szankciókat is kérünk Oroszországgal szemben, hogy megállítsuk ezt a véres háborút a szuverén Ukrajna ellen.
Az önkormányzatok erős befolyással vannak
városaikban és közösségeikben, ami hatással van
az országai vezetőivel kapcsolatos döntéshozatalra. A polgármesterek, önkormányzati szövetségek és a politikai pártokat képviselő önkormányzati képviselők felhívásait, felszólalásaira odafigyelnek. Segítsen nekünk megvédeni gyermekeinket és asszonyainkat, ahogyan mi is segítenénk
megvédeni az Önét.
Arra biztatjuk, hogy mobilizáljon közvetlen
kapcsolatokat ukrán partnereivel a testvérvárosokban és a partnerközösségekben, vagy különféle nemzetközi platformokon. Engedje meg, hogy
a helyi önkormányzatok ukrán képviselői megszólítsák embereiket, támogatást kérve. Beszéljen országai vezetőségével és döntéshozóival a
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védekezésünkkel kapcsolatos segélykiáltásainkról. Forduljon kormányához, hogy támogassák
Ukrajna európai uniós és euroatlanti integrációját a gyorsított csatlakozási eljárás keretében.
Együtt olyan megoldásokat találhatunk, amelyek megmentik Ukrajnát.
Most, mint még soha, létfontosságú, hogy egyesüljünk az európai értékek, a demokrácia és a szabadság mögött. Ez az a pillanat, amikor meg kell
erősíteni ezeket az értékeket. Ma mindannyian
ukránok vagyunk.”
A levelet nagyvárosok polgármesterei, egyesült települések vezetői és több mint 800 közösséget képviselő önkormányzati szövetség képviselői írták alá.

Litván kezdeményezés a világban
bárhol élő oroszul beszélők
bevonásával
Egy kreatív ügynökség létrehozott egy honlapot
Litvániában, amelynek a célja, hogy a világban
élő, oroszul beszélő emberek felhívják az Oroszországban élőket és tájékoztassák őket, hogy mi
zajlik valójában Ukrajnában. Véletlenszerűen
generál a honlap oroszországi telefonszámokat,
és ad egy útmutatót, miről és hogyan érdemes
kommunikálni.

TÖOSZ kezdeményezés
Szövetségünk is minden lehetőséget megragad,
hogy segítsünk a háború elől menekülőknek:
a nemzetközi ernyőszervezettel, a CEMR-ral
összefogva gyűjteni kezdtük az információkat
egy közös online táblázatban, amit folyamatosan frissítünk: mely magyar önkormányzat tud
felajánlani segítséget átmeneti szállás vagy egyebek biztosításával, és azt is lehet rögzíteni, ehhez
milyen eszközökre, egyebekre van szüksége. Ez
utóbbira azért van szükség, mert a CEMR több
mint 800 európai településre eljuttatta a lehetőséget, így aki segíteni szeretne a magyar önkormányzaton keresztül, megteheti a megadott
elérhetőségeken, adatokon keresztül. A táblázatunk elérhető a honlapunkon; és a toosz@
toosz.hu e-mail címre meg is írhatja nekünk,
és a Titkárság rögzíti a táblázatban a felajánlásait, vagy igényeit.

https://callrussia.org/

„Miközben bombák és rakéták záporoznak
Ukrajna városaira, meg kell kerülnünk Putyin
hazugságait, és el kell juttatnunk az igazságot az
oroszoknak. Ezek olyan emberek, akiknek évtizedek óta hazudnak és hazudnak arról, hogy mi
történik most Ukrajnában. A mi felelősségünk és
kötelességünk beszélni velük. Putyinnak nem számít az egész világ véleménye. A világ vezetői nem
változtathatják meg terveit. A szankciókat sem.
Nem fél tőlük. Egyetlen dologtól fél – az utcákon
tüntető orosz emberektől. És negyvenmillió "Call
Russia" hívás segíthet.”

https://givencykel.dk/
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Aktuális
A Norvég Kerékpáros Szövetség és a Dán Közlekedési Minisztérium 2022 márciusában indította
útjára az Adj kerékpárt kezdeményezést, melynek
keretében a dánok saját, használt kerékpárjaikat
adományozhatják az ukrán menekülteknek. Dánia
kerékpáros ország, és a kerékpár sok dán számára
mindennapi közlekedési eszköz. Bárki adomá-

nyozhat kerékpárt, csak használható legyen még
a kétkerekű. Arra buzdítják az embereket, hogy
adja oda a saját használt kerékpárját és segítsen
az Ukrajnából újonnan érkezett menekülteknek
kerékpárt szerezni, hogy könnyedén felfedezhessék új környezetüket.

A CEMR NYILATKOZATA
Az európai helyi és regionális önkormányzatok határozottan támogatják ukrán társaikat!
2022. február 24.
Mi, az Európai Települések és Régiók Tanácsának politikai vezetése határozottan elítéljük Ukrajna
területi integritásának és szuverenitásának többszörös megtámadását és megsértését. Teljes támogatásunkat és szolidaritásunkat fejezzük ki az ukrán nép és a helyi és regionális kormányzatokban
dolgozó társaink felé. Nem fogadjuk el, hogy az Oroszországi Föderáció ismét megtámadja európai
értékeinket és integritásunkat, miután Oroszország 2008-ban megsértette a grúz területeket. Határozottan ellenezzük egy szabad és demokratikus európai állam feldarabolását.
Az erőszak eszkalációja, az ismétlődő bombázások és az ukrán városok és területek elleni támadások komoly veszélyt jelentenek a béke és a demokrácia megőrzésére Európa-szerte. Felszólítjuk az Oroszországi Föderációt, hogy hagyja abba a támadást, hagyja el Ukrajna nemzeti területét,
tartsa tiszteletben az összes nemzetközi szerződést és a nemzetközi jog alapvető elvét, és ismerje
el Ukrajna teljes szuverenitását minden területe felett, beleértve Donbászt és a Krím-félszigetet is.
A helyi demokráciába és a városdiplomáciába vetett mély meggyőződésünk, amely a béke értékeire alapozva, amelyek 1951 óta egyesítik településeinket Európa-szerte, kiállunk az ukrán önkormányzatok, városok, hromadák, kerületek, körzetek és az őket képviselő szövetségeik mellett. Ők
az élvonalban védik a lakosságot, és olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek színvonalas életkörülményeket és napi túlélést biztosítanak számukra. Az hadviselő felek által az infrastruktúra lerombolása veszélyezteti az ukrán helyi és regionális önkormányzatok által állampolgáraik számára nyújtott alapvető közszolgáltatások hatékony és biztonságos fenntartását.
Európai helyi és regionális önkormányzatokként, amelyek 60 nemzeti szövetséget képviselnek
40 európai országban, köztük Ukrajnában, továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy támogassuk
őket erőfeszítéseikben. Nemcsak készek vagyunk támogatni az országban élő társainkat azokkal az
anyagokkal és szakértelemmel, amelyekre az elkövetkező napokban, hetekben szükségük lehet. Az
önkormányzatoknak és a régióknak valószínűleg hamarosan szembe kell nézniük egy ilyen tragédia
emberi következményeivel Európa számára, amely valószínűleg humanitárius menekültek áramlását eredményezi. A nemzeti kormányainkkal való koordináció elengedhetetlen lesz. Az UCLG európai szekciójaként reméljük, hogy a városi diplomácia hamarosan újra egyesít bennünket!
Stefano Bonaccini
Emilia-Romagna régió elnöke,
a CEMR Olasz Szekciójának
elnöke, a CEMR elnöke

Carola Gunnarsson
elnöke, a CEMR elnöke
a SALAR alelnöke,
a CEMR nemzetközi szóvivője

www.toosz.hu

Jan van Zanen
Hága polgármestere,
a VNG elnöke,
a CEMR ügyvezető elnöke
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Jön a TOP, azaz
a TÖOSZ Online
Platform
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ kommunikációs fejlesztéseinek és támogató megoldásainak alapvető
célja, hogy az önkormányzatok mindennapi munkáját segítsük különböző módon.
A koncepció lényege egy, a jelenlegi weboldalunkba integrált online platform, amely
tagönkormányzataink mindennapos munkáját hivatott támogatni. A fejlesztés
eredményeként hamarosan átadjuk Önöknek a TÖOSZ Online Platformot.
Honnan jött a gondolat?
Alapvető problémaként jelentkezett, hogy sok a
manuális folyamat, amely rendkívül humán erőforrás igényes, emellett kevés visszajelzés érkezik
tagjainktól a működéssel kapcsolatban. További
kihívást jelentett, hogy körülményes a nagyszámú
tagságunk koordinációja, a kapcsolattartás a jelenleg használt eszközökkel sokszor nehézkes és nem
kellően gördülékeny a közösségen belüli együttműködés. Ezen kérdések feloldására határoztuk
el, hogy a TÖOSZ számára egyedi, testreszabott
online platformot hozunk létre, amelynek fejlesztése a végéhez közeledik és nemsokára megkezdődhet annak tesztelése és bevezetése.

A rendszer felépítése és célja

A platform első része az úgynevezett Eseménylista, amely események megjelenítését, kereshetőségét teszi majd lehetővé. A TÖOSZ-tagok eseményeket tölthetnek fel, amelyek – a menedzsment jóváhagyása után – megjelennek egy közös
felületen, az eseményekhez pedig egyéni igények
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alapján automatikus értesítést is lehet majd kapcsolni. Emellett a platform Tudástár része lehetőséget fog biztosítani különböző tudásanyagok, szakértői anyagok, videók, esettanulmányok publikálására, megtekintésére és kereshetőségére egyaránt. Kézenfekvő módon itt tudjuk
megosztani előadások, konferenciákon bemutatott prezentációk anyagait, amelyeket kizárólag
zárt körben tennénk közzé, erre eddig nem volt
lehetőség. Az Üzenetküldés funkció segítségével tudjuk az üzeneteket összeállítani és küldeni
e-mailben a tagjainknak. Ezek az e-mailek alapvetően értesítő levelek, azaz multimédiás tartalmat vagy fájlokat küldünk vele és elősegítjük, felhívjuk a figyelmet a további tartalmakra
és megjelenésekre.
A Helyi termék és szolgáltatásajánló ajánlatok megjelenítését, kereshetőségét biztosítja, de
olyan vállalkozásokat is lehet majd itt ajánlani,
amelyek megfelelő önkormányzati referenciákkal rendelkeznek. Tagjaink ajánlatokat tölthetnek fel, amelyek – a menedzsment jóváhagyása
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után – megjelennek egy közös felületen. Természetesen a megjelenéshez szintén lehet majd
automatikus értesítést kapcsolni. Fontos, hogy a
felület jelszóval védett és csak tagjaink láthatják.
Minden tagtelepülési önkormányzat polgármesterének megküldjük a hozzáférést a platformhoz,
ezáltal valamennyi TÖOSZ-tag automatikusan
részese lesz a rendszernek, nincs szükség előzetes regisztrációra.
Az önkormányzati szférában szintén hiánypótló megoldásként tekintünk a Platform részét
képező TÖOSZ Helpdesk rendszerre, amely kérdések megjelenítését, kereshetőségét teszi lehetővé. Tagjaink kérdéseket tölthetnek fel, amelyek
– a menedzsment jóváhagyása után – megjelennek egy közös felületen és ezekre a tagok, illetve
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a TÖOSZ Titkárság munkatársai tudnak válaszolni. A felhasználóknak tehát saját belépési
kódjuk van, melynek használatával a szerepkörüknek megfelelő funkciókat érik el. A funkciók
nagy része tehát zárt, csak belépés után használható. Fontos célkitűzés, hogy a rendszer előmozdítsa a közösségen belüli együttműködést.
Az együttműködést hivatott továbbá erősíteni,
hogy összegyűjtsük a tagtelepülési híreket megosszuk azokat. A tagtelepülési hírek egy olyan
felület, amelyen tagjaink azon híreit osztjuk meg,
amelyet megküldenek a TÖOSZ Titkárság részére
– a hirek@toosz.hu e-mail címre –, mert szeretnék, hogy szélesebb nyilvánosságot kapjon az
adott hír általunk, illetve Önök érdekes és értékes önkormányzati hírek közül válogathassanak.
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In memoriam
Aczél Gábor
(1940–2021)
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége nevében ezúton emlékezünk meg
Aczél Gáborról, az ÖNkormányzat újság alapító főszerkesztőjéről, aki 2021. november
27. napján, 81. életévében elhunyt.
Önkormányzati szaktekintély. Egykor ez állt a
névjegykártyáján, és semmi nem indokolta, hogy
Gábor álszerény legyen.
Nagytudású és nagy tapasztalattal rendelkező
szakember volt jó humorral, ami mindenkit megérintett, akinek volt szerencséje ismerni őt. Ahogy
magáról mondta, korábbi, már elég régóta nem
megszerezhető szakképesítése betűszedő mester
volt. A gimnáziumot nyomdászként, az egyetemet
újságíróként fejezte be. Ez utóbbi pályáról a pécsi
Dunántúli Naplónál gyakornokként végzett másfél évi munka után – rendszerellenes tevékenységért kapott rendőrségi figyelmeztetés okán –
1965-ben „eltanácsolták”. Saját bevallása szerint
nagy szerencséjére – és Nagy Jenő főszerkesztőnek
köszönhetően – a Dunaújvárosi Hírlapnál mégiscsak elsajátíthatta ennek a másik mesterségnek
az alapjait. Innen már főszerkesztő-helyettesként
került vissza a fővárosba 1980-ban, és lett a Központi Sajtószolgálat egyik szerkesztője.
Miután 1988 januárjában, immár főszerkesztőhelyetteseként (talán az ország egyetlen vezető
beosztású szerkesztőjeként) az elsők között aláírta a rendszerellenes Nyilvánosság Klub egyesületalapítási felhívását, és nem sokkal később a
Központi Sajtószolgálatot nélküle olvasztották be
az MTI-be, a Települési (akkor Tanácsi) Önkor-
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mányzatok Országos Szövetsége 1989-ben általa
alapított, ÖNkormányzat című országos havi
folyóiratát szerkesztette húsz éven át, a TÖOSZ
alapításáról szóló Csak az első lépés nehéz című
könyv társszerzője volt, rendszeresen publikált
az ÖN-KOR-KÉP című önkormányzati szakfolyóiratban.
A Képes Sport olvasószerkesztője, aztán a Vasárnapi Hírek főmunkatársa, a rendszerváltoztatást
követően mellékállásban folyóiratszerkesztő volt a
Pénzügyminisztérium sajtóosztályán, majd a frissen alapított Új Magyarország olvasószerkesztője,
az Esti Hírlap napos szerkesztője, a Magyar Hírlap címszerkesztője, majd az Esti Hírlap főszerkesztője is volt. Később, 2009-ben nyugdíjas vállalkozóként Vince Mátyás, az MTI elnöke szerződtette a távirati iroda Önkormányzati Sajtószolgálat című online-kiadványának kialakítására
és önálló szerkesztésére. E munkakör sikeresnek
minősített ellátása ellenére a szerződését 2014.
január 1-jétől – indoklás nélkül – megszüntették,
az utóbbi években elsősorban a Kanadai Magyar
Hírlapban publikált.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége őszinte részvétét és együttérzését fejezi
ki Aczél Gábor családjának. Emlékét szeretettel
megőrizzük.
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Polgármesternők
a családokért
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ keretein belül jövőre lesz 20 éve, hogy megalakult és működik a TÖOSZ
Polgármesternői Tagozat, amelynek kezdeményezésére, a Miniszterelnökség
támogatásával 2022. március 3-án, Budakeszi városában megrendezett ünnepélyes
nyitókonferencia keretében elindult a Polgármesternők a családokért elnevezésű
programsorozat. A nyitóeseményt követően az év során országszerte hat további
helyszínen lesznek rendezvények a Polgármesternői Tagozat regionális vezetőinek
közreműködésével.
A világjárvány reménybeli lecsengése arra sarkallt
bennünket – erőt merítve az elmúlt évek megpróbáltatásaiból –, hogy közös gondolkodást kezdeményezzünk arról, miként tudnánk jobban összefogni, milyen eszközökkel tudunk jobban együtt
dolgozni helyi közösségeink megerősítéséért, a
családok támogatásáért, a nők egyenlőbb esélyeiért és egymás segítéséért a településvezetői munkában. Céljaink érdekében támogatási kérelemmel fordultunk a Miniszterelnökség felé, melynek eredményeként a „Polgármesternők a családokért” program négymillió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A Miniszterelnökség válaszlevelében kiemelte: „Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít az értékteremtő civil szervezetek támogatására, amelyek
tevékenységük, szerepvállalásuk révén hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségek megtartó erejének növeléséhez”. A program célja, hogy segítse a polgármesternőket a hatékony és harmonikus munkavégzésben, önérvényesítésben, a munka és magánélet
egyensúlyának megtalálásában és a támogató női
közösség erősítésével a vezetői terhek csökkentésében. Az idei közös munka módszere a tapasztalati tanulás, egymás erőforrásainak, jó gyakorlatainak megismerése, a feltárt problémák keze-
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léséhez szükséges ismeretek és technikák elsajátítása a gyakorlatban.
A programsorozat nyitókonferenciájának helyszíne Budakeszi volt, ahol ország minden részéről érkező polgármesternőket dr. Győri Ottilia,
a város polgármestere, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnöke látta vendégül. A résztvevők a nap folyamán tartalmas előadásokat
hallhattak, valamint hasznos eszme- és tapasz-
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talatcserét folytattak. A konferencia résztvevőit Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke és Menczer
Tamás, a Külügyminisztérium tájékoztatásért
és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért
felelős államtitkára köszöntötték. Gyermekeink
védelme – közösségeink jövője címmel tartott
előadást Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az unió
nőkkel kapcsolatos politikájáról és a polgármesternők lehetőségeiről beszélt előadásában dr.
Navracsics Tibor, volt miniszterelnök-helyettes,
volt közigazgatási és igazságügyi miniszter és az
Európai Bizottság volt kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, jelenlegi kormánybiztos. Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta környezetvédelmi szakértő, egyetemi előadó a környezetvédelemről és a közösségi vezetők felelősségéről tartott előadást. Skrabski Fruzsina
filmrendező, producer, forgatókönyvíró, újságíró a Három Királyfi, Három Királylány Moz-
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galmat mutatta be, míg L. Ritók Nóra az Igazgyöngy Alapítvány részéről a helyi civil szervezetek és az önkormányzati együttműködésekben
rejlő lehetőségekről beszélt a szegénység elleni
küzdelemmel összefüggésben.
Dr. Győri Ottilia köszöntőjében kiemelte, hogy
a konferencia a rendezvénysorozat első alkalma,
amelynek programját ők állították össze. Majd

Dr. Győri Ottilia
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hozzátette, ahogy járják az országot, az egyes
helyszíneken a Tagozatot vezető hölgyek fogják
összeállítani annak alapján, hogy melyek azok az
érdekes kérdések, programok, amelyeket szeretnének középpontba állítani. Ennek megfelelően
a nyitórendezvény lenyomata rájuk jellemző, az
egyes regionális helyszíneken, valami különleges
dolognak lehetnek részesei a polgármesternők –
hívta fel a figyelmet a Tagozat elnöke. Hozzátette:
a rendezvénysorozat sikerének titka az előadókban rejlik, akik fontos és hasznos, érdekes dolgokat tudnak mondani, amiből mindenki a saját
településén a legtöbbet tudja hasznosítani. A polgármesternők a program keretében olyan országrészekre juthatnak el közösen, ahol nem vagy
régen jártak. Ha az egyéves program sikeres lesz,
akkor tovább tudnak menni és nemzetközi kitekintésre is lesz lehetőségük. Minden résztvevőnek és valamennyi polgármesternőnek javasolta,
hogy vegyenek részt a programban és látogassanak el soron következő helyszínekre és eseményekre. Budakeszi polgármestere a konferencia
időpontjához közel eső nőnap kapcsán emlékezett meg Hugonnai Vilmáról, az első orvosnőről, aki nemcsak a tudományok terén jeleskedett,
nagyon sokat tett a női jogokért is és nők sokaságát motiválta, hogy nekivágjanak az egyetemnek,
orvosi szakmának. Az elődök munkássága előtt
fejet kell hajtani – hívta fel a figyelmet.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke köszöntötte
a megjelent polgármesternőket, és kitért a családok helyzetére és támogatására a társadalomban: véleménye szerint a megtermelt adókból kell
visszaadni a családtámogatást, minden embernek dolgoznia kell, emellett segíteni kell a rászorulókat, elesetteket, azonban ennek mértékét és
feltételeit helyben lehet a legjobban megítélni.
Mint mondta, a családtámogatás szempontjából
jó metodika, hogy aki befizet a közösbe, az is kap
vissza, de ettől függetlenül vannak olyan élethelyzetek, amit ki kell balanszírozni. Az ezer fő alatti
települések erre a célra megfelelő támogatást kapnak, a nagyobbaknak a saját adójukból kell ezt
finanszírozni. Ezt most a nagyobb települések is
meg fogják érezni abból a szempontból, hogy kell
hozzá támogatást kapni a központi költségvetéstől – tette hozzá. Rámutatott arra, hogy a gyer-
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mekgondozási segély (gyes) 1967 óta a magyar
családtámogatási rendszer központi eleme, 2012
óta pedig rengeteg családtámogatási forma van,
amiről egy összesítést is tervezünk készíteni.
A TÖOSZ-tagság előnyei kapcsán felhívta a figyelmet, a TÖOSZ egyik fontos szerepköre, hogy a
női polgármestereket is összefogja a Polgármesternői Tagozatban. Az elnök elmondta: a polgármesterek húsz százaléka hölgy, azonban, nagyon
reméli, hogy mire befejezi a polgármesterséget,
ez a szám felmegy negyven százalékra.
Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára örömét fejezte ki azért, hogy a Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően megvalósulhat a rendezvénysorozat, amelynek első konferenciájára Budakeszin került sor. Az államtitkár
a további rendezvényekhez eredményes munkát
kívánt, majd az aktuális helyzetre rátérve összefoglalta az Ukrajnában kialakult háborús helyzet
és válaszolt a felmerülő kérdésekre.
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Böjte Csaba

„Egy olyan személyt szeretnék önök elé példaként
állítani, aki nem is nő, nem is polgármester, az én
főnökömet a mi Urunk Jézus Krisztust” – kezdte
előadását Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Egy jó
vezetőnek az első, legfontosabb dolga, hogy csapatot építsen, illetve hogy „hányan vannak körülötted, akikkel meg akarjátok azt a dolgot valósítani”.
A másik dolog, leosztani a feladatot, nem elég, hogy
csapat van – vélekedett Böjte Csaba. „Jézus Krisztus működése elején azt írja hetvenkét tanítványának: menjetek, aranyat, ezüstöt ne vigyetek, vigasztaljatok, tanítsatok, bátorítsatok, csodát is tehettek,

nálamnál nagyobb csodát is tehettek. Küldi őket
és ő otthon marad és imádkozik értük.” – mondta
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Egy jó
vezető nem azt mondja, hogy üljetek le, dőljetek
hátra és megmutatja, hogy kell csinálni. Ez nem egy
eredményes vezető típus – mondta Böjte Csaba.
Amelyik gyereknek feladatot tud adni, az eredményes lesz, feladatokat kell bízni rájuk és a gyerekek
is képesek kibontakozni. Milyennek látja magát a
gyermek? Amilyennek a szemem tükre mutatja.
Olyannak is fogja érezni magát: ügyesnek, életrevalónak. És ezzel nemcsak a gyerekek vannak így,
hanem a felnőttek is – tette hozzá.
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Skrabski Fruzsina filmrendező, producer, forgatókönyvíró, újságíró a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalomról tartott előadásában
elmondta, hogy a mozgalmat szülei, Kopp Mária
és Skrabski Árpád alapították, akik a magyar lelkiállapotot kutatták, és megállapították, hogy a
magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Ez egy magyar
sajátosság, van olyan ország, ahol ugyanannyi,
vagy több gyerek születik, mint amennyit szeretnének. Magyarországon ennyire családszerető a fiatalság és az a jó hír, hogy most is mérik,
a mai egyetemisták két-három gyermeket szeretnének és kilencven százalékuk házasságban
szeretne élni. Maga a mozgalom is azért alakult
és tűzte ki legfőbb céljaként, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyerekek. Kiemelte, hogy
a kis közösségek alkalmasak arra, hogy párt találjunk, mivel ott vannak megfelelő körülmények az
ismerkedésre, a kis közösségekben megvan az a
nyomás, hogy „ideje elvenni azt a lányt, akivel tíz
éve jársz” és ezekben a kis közösségekben tudunk
egymásnak rengeteget segíteni. A nők akkor vállalnak második-harmadik gyereket, ha az elsőnél
kaptak társas támogatást. A kisebb települések,
kisebb közösségek tudnak nagyot előre lépni –
hangsúlyozta. Mint mondta, a mozgalomnak két
iránya van, egyrészt minden problémára próbálnak valamilyen megoldást találni, van társkeresőjük, értékelik a családbarát vállalatokat, nagy
cégek versenyeznek a díjakért. Ezen kívül számos
gyermekvállalást népszerűsítő és ezzel kapcsolatos szorongást csökkentő programot is kínálnak.
Az egyik ilyen az ötödik éve minden évben megrendezésre kerülő „Gyereket a magasba” prog-
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ram, amikor egy időpontban fölemelik a gyerekeket, hasonlóan a biciklis emeléshez. A másik
a „Babazászló”, amelynek lényege, hogy ne csak
akkor legyen kint zászló, ha meghal valaki, hanem
akkor is, amikor megszületik. A „Vándorbölcső”
program pedig arról szól, hogy azt mindig megörökli valaki az adott közösségben. Huszonhárom
helyi szervezetük van eddig, amelyeket önkéntesek vezetnek, különböző témakörökben ajánlanak programokat, előadásokat szerveznek a fiataloknak azért, hogy ismerkedhessenek és jól érezhessék magukat azonos értékrendű emberekkel
találkozzanak.
Dr. Navracsics Tibor, volt miniszterelnökhelyettes, volt közigazgatási és igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság volt kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, jelenlegi
kormánybiztos a „Polgármesternők lehetőségei az
Európai Unióban – az unió nőkkel kapcsolatos
politikája” című előadásában rámutatott, hogy
1992-től kezdve elindult több olyan folyamat is,
ami az Európai Uniót több szempontból is alap-
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Dr. Navracsics Tibor

vetően áthangszerelte és egy más politikai térré
alakította. 1992-1993-ban fordulat következett,
amely sok szempontból átalakította az Európai
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Uniót, ennek oka elsősorban a Maastrichti Szerződés volt, amelynek következtében az addig
Európai Közösség nevű együttműködési forma
Európai Unió nevet kapott 1993 novemberében.
Mint mondta, az Európai Unió több célt tűzött
ki maga elé, mint pusztán egy kormányközi gazdasági együttműködés, hiszen az unió bár nem
vallotta be 1992-ben, onnantól kezdve egy politikai rendszer építésében is benne van. Ebben nem
csupán állami szereplők vannak jelen, hanem megjelennek pártok, érdekcsoportok is – tette hozzá.
Kiemelte, hogy az Európai Unióban ma már
azt lehet látni az elmúlt harminc évben, hogy
fokozatosan bővül az együttműködés más szereplőkre, területekre is. Az egyik ilyen bővítés
az önkormányzatokat érintette, megalkotásra
került a Régiók Európája koncepció. Ma már a
közvetlen döntéshozatalban is megjelennek a
régiók és ilyen értelemben az önkormányzatok,
de emellett létrejött egy önálló intézmény, amely
az önkormányzatok érdekképviseleti intézménye,
a Régiók Bizottsága.
Az önkormányzatok annak érdekében, hogy
közvetlenül megjelenhessenek, pályázhassanak
brüsszeli, vagy nemzeti forrásokért, következett a következő lépcsőfok, amikor a kilencvenes
évektől kezdve az önkormányzatok egyre szélesebb körben szólhattak bele a források megszer-
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zésébe, adott esetben elosztásába is. Rámutatott, hogy az Európai Unióban a diszkrimináció
mentességből kiinduló esélyegyenlőségi politika
az elmúlt tizenöt évben erősödött meg és kezdte
felváltani egy proaktív esélyegyenlőségi politika,
amely megjelenik az Európai Unió intézményeiben is. Kiemelte, hogy a magyar politikában is
megjelent egy rövid időre a női kvóta kérdése,
amely a Parlamentben, a képviseleti szervekben
volt hivatott a női képviseletet alkotmányos eszközökkel biztosítani, végül nálunk nem szavazták meg azt. Az európai köztisztviselői karban
azonban valóban létezik egy női kvóta, a legfelsőbb irányító pozíciókra, de a különböző ügyintézői pozíciókra is – mutatott rá Navracsics Tibor.
Hozzátette: az Európai Parlamentben és a Régiók
Bizottságában sincs női kvóta, mivel a választói
akaratra visszavezethető pozíciókról van szó, akik
ellenzik, jellemzően arra hivatkoznak, hogy nem
szerencsés, ha a versenyt korlátozzák nemi kvóták bevezetésével.
Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta környezetvédelmi szakértő, egyetemi előadó prezentációja a
közösségi vezetők felelősségéről szólt a környe-
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zetünk védelmével összefüggésben, előadásában
azt hangsúlyozta, hogy miként tudjuk ellenállóvá
tenni közösségeiket. Hogyan tudjuk a rendelkezésükre bocsátott természeti javakat a legjobban
felhasználni, azokból a legtöbbet kihozni és úgy
használni, gyümölcseit szedni és utána továbbadni, hogy a gyermekeiknek, unokáinknak akár
ne csak ugyanennyi, hanem esetleg még több is
lehessen belőle. „A mi feladatunk, amikor környezetről, a teremtett világunkról beszélünk, akkor
az, hogy megtaláljuk azt az utat, hogy hogyan
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tudunk harmóniába kerülni vele” – mondta a
szakértő. Hogy a fejlesztéseink, a fejlődésünk az
ne ellentétes legyen, hanem besimuljon a természet rendjébe, mert ha nem a hullámok ellen,
hanem a hullámokkal együtt úszunk, akkor sokkal messzebbre jutunk – tette hozzá.
Amikor fenntarthatóságról, rezilienciáról beszélünk, alapvetően három olyan terület van, ahol
szükség van arra, hogy egy adott közösségnek
a ellenállóképessége, alkalmazkodóképessége a
legjobb kondícióban legyen: a természeti tőkével
való gazdálkodás, a gazdasági kérdések, illetve a
társadalom – hívta fel a figyelmet Hidvéghiné
dr. Pulay Brigitta.
A genetikai sokféleség, a biodiverzitás kapcsán
lehetőségként említette minden mezőgazdaság
területén tevékenykedő önkormányzat számára:
ösztönözzék a településen élő embereket, hogy
éljenek a lehetőséggel, próbáljanak meg visszanyúlni azokhoz az ősi fajtákhoz, amelyek annak
a kifejezett területnek a „gyermekei”, hiszen ezek
azok a fajták, amelyek sokkal jobban ellen fognak
tudni állni a változásoknak és nem lesz szükség
genetikailag módosított szerekhez nyúlni.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ökológiai
szolgáltatások amelyeket a természet a rendes
működése során nyújt számunkra, mint például
a beporzás, vagy a komposztálás, vagy a gyógynövények, amelyek maguktól teremnek és teljesen természetes számunkra, hogy ezek történnek.
Ahhoz, hogy az egyes területeken megmaradjon
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a fajtagazdagság, és ezekkel az ökológiai szolgáltatásokkal élni tudjunk, fontos, hogy megőrizzük
ezeket a területeket, akár településeink határában,
a minket körülvevő területeken. A területhasználat a másik, ami arról szól, hogy hogyan alakítjuk
a környezetünket – mondta a szakértő. Túl az esztétikai vetületen, olyan kérdéseket is fölvet, hogy
egy település hogyan tud gazdálkodni a vízháztartásával, akár erdősítés, vagy zöld növényzettel
való borítottság kérdésében – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület vízvisszatartását
meg tudja oldani, amikor a szélsőséges időjárási
körülmények egyre gyakoribbá válnak – hangsúlyozta. Ha betongátak helyett a vízgyűjtőterületre
telepített erdő, rönkgát segítségével fogják meg a
lezúduló vizet, sokkal nagyobb hozzáadott értékkel bírnak és esztétikusak is.
Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta a városokban az
emberek edukációjára is felhívta a figyelmet. Például ez esővíz gyűjtésére, amiben fontos szerepe
lehet a településvezetőknek a lakosság tájékoztatása tekintetében. Ha a vizeinket okosan és bölcsen használjuk, visszaforgatjuk a természetbe,
ami által hozzánk tud visszakerülni minél előbb,
akkor ez a természeti kincsünk meg fog maradni
- mondta. Előadásában kitért arra is, hogy 1992
és 2014 közötti időszakban a tőkejövedelmek
megduplázódtak, a humántőke 13%-kal növekedett, addig a rendelkezésre álló természeti tőke
40%-kal csökkent. Egy olyan gazdasági rendszerben élünk, ami olyan szinten erőforrásigényes,
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hogy hosszútávon nem lesz fenntartható. Globális szintű gazdasági folyamatokat az egyén
szintjén nem tudjuk befolyásolni, azonban egyegy település vonatkozásában meg lehet és meg
is kell próbálni azt, mert ez túl azon, hogy a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást teszi lehetővé, lehetővé teszi azt is, hogy
az így megtermelt gazdasági haszon a térségben
maradjon – tette hozzá.
Kiemelte, hogy a társadalom rezilienciája szintén nagyon fontos kérdés, ha egy közösség jól
működik, erős, akkor sokkal jobban tud válaszolni
miden havária helyzetre, legyen az koronavírus
- járvány, természeti csapás, vagy háborús helyzet. Rámutatott, hogy egy település fejlesztésénél
a teljes közösséget be kell vonni, nemcsak a tervezés, hanem már a gondolkodás pillanatában is.
„Mik a problémáink, mik az alternatíváink, hol
vagyunk és hova szeretnénk eljutni, mi az az érték,
amit mindenképpen szeretnénk megőrizni és mi
az, ami másodlagos. Bármilyen változtatást akarunk végigvinni vezetőként, az az egész közösséget érinti és ha a közösség az elejétől a részese a
folyamatnak, akkor a magukénak érzik mindan�nyian. Ha egy településen meg tudják találni az
egyensúlyt a természeti értékek megőrzése, a gazdasági folyamatok működésben tartása és a társadalmi kohézió között, akkor tudják megőrizve
továbbadni a környezetüket, akkor simulnak bele
leginkább abba a teremtett világba, amelybe születtünk, amelynek megőrzése a feladatunk – zárta
gondolatait Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta.
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L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője online előadásában arról beszélt, hogy egy civil szervezet
hogyan tud együttműködni egy önkormányzattal,
hogyan tud a generációs szegénység problémáján
„fogást találni”. Az alapítvány Hajdú-Bihar megyében dolgozik, Berettyóújfaluban van a központja.
L. Ritók Nóra 1999-ben alapította az szervezetet,
elmondása szerint az első 10 évet az oktatásban
töltötték, ma is hat településen végeznek művészetoktatási tevékenységet, emellett 17 településen vannak jelen folyamatos szociális munkával,
időszakosan pedig további 11 települést érnek el.
Az alapítvány fő tevékenysége a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű, roma gyerekekre. A mintegy
400 fő lakosságszámú Told községben – amely
egy zsákfalu a Berettyóújfalui járásban – 12 éve
kezdtek el egy esélyteremtő modellfejlesztést, a
település a generációs szegénység és a társadalmi
leszakadás összes problémáját magában hordozza.

Szegénység, mennyiségi és minőségi
éhezés
L. Ritók Nóra a szegénység problémájáról szólva
kiemelte a gyerekek számára is nagyon fontos biztonságot és annak hiányát, ami, mint mondta részben jelentheti a fizikai biztonság hiányát, hiszen
maguk az épületek ezekben a kisfalvakban a többnyire vályogházak, felújításukra nincs mód, a víz
tönkreteszi őket, előfordult, hogy a családra omlott
rá a ház. Emellett a mentális biztonság hiánya
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L. Ritók Nóra (fotó: Fábián Évi)

fakadhat az uzsorázásból, illetve az élelem hiányából egyaránt. Mennyiségi éhezést is tapasztaltak olyan családoknál, akik uzsorában érintettek,
annak elszenvedői, az iskolában, óvodában hozzájutnak a gyerekek élelemhez, hétvégén azonban sokszor nem. Ez 40-50 ezer gyereket érint ma
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Magyarországon a szakemberek szerint – mondta.
Hozzátette, hogy jóval nagyobb az arány azonban
a minőségi éhezés tekintetében, ami olyan szénhidrát alapú táplálkozást jelent, amelyben nagyon
kevés a fehérjebevitel. Felhívta a figyelmet arra a
problémára, hogy a társadalombiztosítás egységesen kezel mindenkit gyógyszerrel, azonban a
generációs szegénységben élő családoknál, ahol
a pénzügyi tudatosság nagyon gyenge, előfordul,
hogy a hónap második felében sokszor nehézséget okoz túlélni az utolsó heteket és ha a gyerekek ebben az időszakban lesznek betegek, akkor
gyakran előfordul, hogy nem váltják ki a szülők
a gyógyszereiket. Ezt mérték, Toldon egy tél alatt
a gyerekek fele megfordult a kórházban, amikor
elkezdték kiváltani részükre az antibiotikumot,
lázcsillapítót, szignifikánsan csökkent a kórházba
kerülő gyerekek száma – mutatott rá a jelenségre
és annak lehetséges megoldására.
Ezt több településen próbálják bevezetni, ez
egy forrásigényes dolog – tette hozzá. Ugyanilyen
problémát jelent a szemüveg megvásárlása, vagy
pótlása. Emellett az áram, vagy a legális áramszerzés hiánya gyakori, ahogy a vezetékes víz hiánya is, a rossz állapotú házak fizikailag sem alkalmasak annak bevezetésére, a gázvezeték, szennyvízelvezetés szóba sem jöhet. A személyes élettér hiánya mentálisan meghatározó, különösen
a téli időszakban, amikor egy szobába zsúfolódik minden és mindenki. Továbbá meghatározó
a játék, a mesélési, olvasási és az iskola által elvárt
beszélgetési kultúra és a tanulási környezet és a
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tanulást támogató szülői tudás és háttér hiánya.
A család által átörökített szocializációs minták a
legmeghatározóbbak, hiszen innen jön az értékrend, a kommunikáció, konfliktuskezelés és az
életstratégia is. Amennyiben a közmunka, mint
csúcsteljesítmény jelenik meg, akkor a gyerek is
azt mondja, hogy az lesz felnőtt korában. A család által adott minták kezelésével foglalkozni kell
valahogy – hangsúlyozta L. Ritok Nóra.

Lecsúszó szegények, vagy generációk
óta szegénységben élők
Az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője
kiemelte azt is, hogy különbséget kell tenni a
lecsúszó szegények, vagy generációk óta szegénységben élők között. Mint mondta, a lecsúszó szegényeknek vannak önfenntartási képességei, megtapasztalása a tervezett életről, sokkal kevesebb
segítségre van szüksége ahhoz, hogy stabilizálódjon újra, míg a generációs szegénységben ez nincs
meg. Jól segíteni nem egyszerű – hangsúlyozta.
Ők az elmozdulást segítik. A 21. század fogyasztói világa a szegénységet is átformálja – mondta.
Arra az általános felvetésre, hogy az iskola majd
megoldja, azt válaszolta: fel kell ismerni, hogy
már nem lehet egyetlen intézményre hárítani a
megoldáskeresést. A probléma jóval komplexebb
annál, hogy csak a gyerekekre fókuszáljunk. Ezt a
fajta társadalmi leszakadást önmagában az iskola
már nem tudja megoldani. Ez egy sokkal komplexebb kérdés, az iskola esélykiegyenlítő funkciója az utóbbi években minimalizálódott és eszköztelen. Az oktatási szegregáció soha nem látott
mértéket öltött, és még inkább halmozódnak a
problémák – mutatott rá.

Három pilléren álló esélyteremtő
modell
Az Igazgyöngy az esélyteremtő modellben, amit
Toldon pilot helyszínen fejleszt, és az elemeit
több településen alkalmazza, egy három pilléren álló modellben gondolkodik. Az első pillér
az oktatás, a második a családgondozás-közösségfejlesztés, a harmadik pedig az intézmények
közötti együttműködések.
Mindhárom pillér közös jellemzője, hogy az
egész problémát a teljes társadalmi beágyazott-
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ságában értelmezik és így próbálják keresni a
megoldásokat is.
Hét éve együttműködnek a tankerület általános iskoláival, összesen 43 iskolával. Hétrőlhétre küldik az első négy évfolyamnak a vizuális nevelés órán végrehajtható feladatokat, amelyek illeszkednek a NAT-hoz, de olyan készségekre is hatnak, mint a szociális kompetenciák.
Ez a módszer a hármas fókuszú vizuális nevelés,
ami vizuális kommunikáció-fejlesztésből, hátrány kompenzálásból és szociális kompetenciafejlesztésből áll. Az oktatás keretében saját tanoda
online tanulástámogatással és saját módszertannal, ösztöndíjprogram, iskolaszerprogram, kirándulások, táborozások és az ehhez szükséges szociális munka. Nullától 18 éves korig foglalkoznak
a gyerekekkel, a 16 év feletti diákokat a nyári időszakban diákmunkára alkalmazzák a társadalmi
vállalkozásban, munkatapasztalatot és tapasztalatot szerezhet egy másfajta életstratégiáról.
Szüksége van az érintettek tudására, hogy közösen találják meg azokat a lépéseket, amelyek mentén beavatkozhatnak a gyermekeikért mindenki
partnerré tehető, az Igazgyöngyben a következő
generációért dolgoznak, de a mostani generációval – mondta L. Ritok Nóra.

A „helyi igazságosság szabályai”
A „helyi igazságosság szabályai” szerint és az
érintettek javaslata alapján alakították ki a szabályokat. Nem jár az adomány, csak annak, aki
maga is akar változni. A tudatos családtervezés
részeként adományokból ingyenesen biztosítják
a fogamzásgátlás lehetőségét és mellé edukálást,
hogy családtervezésben is tudatosak legyenek az
emberek. Nyolc éve nem szült 18 évnél fiatalabb
lány a településen, elérték, hogy csökkent a gyereklétszám a családokban. Az üzenet, hogy „annyi
gyerekünk legyen, amennyit fel tudunk nevelni”
fontos üzenetté vált és tendenciává vált.
Toldon minden családnál kártyás villanyóra
van, kiskertprogram, baromfiprogram van, traktorral felszántják a kerteket, kerékpárokat adnak
kölcsönbe, vetőmagot kapnak a rászorulók, támogatva az önfenntartási képességüket. Emellett
fejlesztik a helyi lakosok pénzügyi tudatosságát,
kertművelést tanítanak, lakásprogramjuk kere-
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tében a beköltözést követően fokozatosan olyan
lehetőséget kínálnak amelyben az önfenntartás felépíthető, együtt, közös célokkal fejlesztik
a családokat, amelyek ideális esetben a folyamat
végére meg is vásárolhatják a lakást és képesek
az élet minden területén önállóságra. A kezdeti
ellenállást követően sokat javult a helyzet, hétrőlhétre tartanak közösségi foglalkozásokat színes
programokkal, például főzőklubbal, fiatal anyukák klubjával, amelyeken jellemzően az asszonyok
vesznek részt, a közösségi normák kialakítása

Ösztöndíjprogram és
munkahelyteremtés
Ösztöndíjprogram keretében 15 településen 80
gyerek, 54 általános iskolás, 20 középiskolás, 2
OKJ-s, 4 felsőoktatásban tanuló kapott ösztöndíjat a 2020-21-es tanévben, ami szintén egyfajta
kríziskezelés a hierarchia alapszükségleti szintjén.
Az 5-15 ezer forintnyi ösztöndíjat a hónap utolsó
hetében kapják meg az ösztöndíjasok. A „Szülőgyerek” program keretében a szülök a gyermekek
sikeres alkotását festhetik újra akrillal az órákon,
a képeket haza is vihetik a gyerekek. A településen
nincs egyetlen vállalkozás sem, a munkahelyteremtés keretében nyolc főállású munkatárs által
helyben készített fa és egyéb használati tárgyakat webshopban értékesítik, ezen kívül mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás lekvárfőző manufaktúrát üzemeltetnek, valamint szalmabrikettet
is készítenek, a brikettel helyben segítik a családokat – mondta L. Ritók Nóra. Kiemelte, hogy
mindezzel a közösséget szeretnék élhetővé tenni
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„Magukra hagyni őket, és azt mondani, ők a hibásak
veszélyes és elhibázott döntés.
Türelemmel kell építeni azt, ami eltűnt.
Partnerként. Velük. A gyerekekért. A jövőért.
Menni fog.”

és szeretnék felépíteni a közösséget. Lehetőségként vannak jelen a településeken és azokat a
hatásokat erősítik, amelyek pozitívak, azokat nem
támogatják, amelyek negatívak. Kiemelte, fontos, hogy minden fejlesztést összehangoljanak
az intézményrendszeren belül. Toldnak a négyszázezer forintnyi helyi adóból származik nem ad
kellő mozgásteret például egy munkahelyteremtő
programhoz. A képessé tevés fontos része a részvételi demokrácia fejlesztése ahhoz, hogy tudjanak élni a jogaikkal és reálisan lássák magukat
a rendszerben, ahhoz olyan helyzetek kellenek,
ahol együttműködve meg kell próbálni megértetni velük. A tudatos politikai döntéshez világlátás kell – tette hozzá.
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Nyitás a zene,
a kultúra
és a turizmus felé
Szerző: Hajós Anna

Budapesttől 30, a Velencei-tótól 13 kilométerre
fekszik Martonvásár. Nevéről Brunszvik Teréz,
a kisdedóvó megálmodója, a kastélyukban vendégeskedő Beethoven és napjaink fontos mezőgaz-

dasági intézménye, a Magyar Tudományos Akadémia alapította, most az Eötvös Lóránd Kutatási
Hálózat kezelésében álló mezőgazdasági kutatóintézet jut az emberek eszébe. Dr. Szabó Tibor

Dr. Szabó Tibor polgármester
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harmadik ciklusát tölti polgármesterként. A település múltja, jelene és a jövő tervei egyaránt szóba
kerültek beszélgetésünk során.
– Földtudományi szakon végeztem az ELTÉ-n.
A Felvidékről az 1980-as évek második felében
települtem át, Martonvásáron kaptam szolgálati lakást a családommal. A rendszerváltozástól
köztisztviselő voltam, a határon túli kapcsolatok
területén dolgoztam a miniszterelnöki hivatalban. 2010-ben, mint martonvásári lakos indultam a polgármester választáson, és támogatóim
segítségével, akik most is mellettem állnak, megnyertem. A célom az itt élők komfortérzetének
javítása volt, a mindennapok és az itt élés vonzóvá tétele. Új kulturális központ és sportcsarnok – utóbbi egybeépítve az iskolával, így megteremtve öt-hatszáz gyermek számára a napi testnevelés helyszínét – is szerepelt ebben. Azóta
bővítettük az iskolát, kilenc új tanterem épült, a
város összes utcája aszfaltozva, a csatornahálózat fejlesztése ugyancsak megtörtént.
Létrehoztunk egy egészségügyi központot.
Gyerekorvos, fogorvos, háziorvos rendel itt.
Ebben a ciklusban ennek a folytatását tervezzük. A járvány a mi helyzetünket is megnehezítette. Az intézményeink jól vizsgáztak; elsősorban a családsegítő szolgálat és az orvosok
végezték a legnagyobb munkát. A beoltottságunk az országos átlag feletti. Az iskolák érzik
leginkább, hetente zárnak és nyitnak az osztályok. Fontos feladatunk az elkövetkező időszakban, hogy gazdaságilag önfenntartók próbálunk
lenni, az induláskori 20-ról a működési költségünk fedezetében 50 százalékra emelkedett a
saját bevételünk.
– Van erre további lehetőség?
– Az állammal történt hosszú tárgyalások után
sikerült az M7-es autópálya mellett, 150 hektáron ipari parkot kialakítani. Már jelentkezett az
első betelepülő, a CAOLA cég. Reméljük, lesznek továbbiak is, és ebből további adóbevételünk.
– Bele lehet ilyen helyzetben szólni abba, hogy
milyen vállalatok kapjanak helyet?
– Ha ügyesen tárgyal a polgármester, igen. Például eljutott hozzám olyan információ, hogy vannak olyan cégek, amelyek termőföldre kívánnak
napelemparkot telepíteni, ám itt magas aranyko-
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rona értékű földterületek vannak, és nem szeretnénk, ha ezekkel betelepítenék.
– Mikor lett város Martonvásár?
– 2005-ben, 2013-tól pedig járási székhely. Hét
település tartozik ide. Amikor átvettük a város
irányítását, fontos szempont volt, hogy integrálni
tudjuk a környező településeket is. Azok közé
tartozunk, ahol a kistérségi társulás fennmaradt
annak ellenére, hogy már nem kötelező. Fenntartjuk számukra is a családsegítő szolgálatot, a bölcsődét, a tűzoltókat. Sőt még a pályázatainkat is
úgy állítottuk össze, hogy nem versengtünk egymással. Szerencse, hogy Budapest és Pest megye
agglomerációjának a szélén vagyunk, közlekedési és infrastrukturális szempontból élvezhetjük ennek előnyeit. Félóránként indulnak vonatok, a Kelenföldi pályaudvar 19 perc alatt elérhető.
Viszont nem Pest megyéhez, hanem Fejér megyéhez tartozunk, ami pályázati szempontból nagy
előnyt jelent az ide települő cégeknek.
– Van munkanélküliség?
– Nincs. Gyakorlatilag munkaerőhiánnyal küzdünk. Ez a „szűk keresztmetszet”. Amikor egy vállalkozó ezt megkérdezi, a válasz az, hogy nincs.
Ebből kifolyólag közmunka programunk sincs. Ez
a közösség szellemi állapotát, tehetségét is méri.
– A kutatóintézetnek van ebben szerepe?
– Ha visszamegyünk a múltba, láthatjuk, hogy
a Brunszvik és a Dreher családnak is ugyanaz a
szerepe volt, mint mostanában a Kutatóintézetnek. Összetartó, kovácsoló szellemi központként
vesznek részt Martonvásár életében.
– Hova járnak dolgozni, Székesfehérvárra vagy
Budapestre a többiek?
– Inkább Budapestre, mert kitűnő a közlekedés, különösen Kelenföldről a metróval. De ahogy
jönnek a betelepülő cégek, egyre többen keresnek helyben munkát. Igyekszünk innovatív cégeket idevonzani.
– Lesz-e nagyobb szerepe a város életében a
turizmusnak?
– Az Akadémia elnyert 9 milliárd forint állami
támogatást, amelynek a célja, hogy új agrár innovációs kutatási központot építsen. Itt, Martonvásáron már a helye is kijelölt. Ha ez a modern épülettömb megépül, a kastély épülete felszabadul, és
gondolkozhatunk közösen az Akadémiával és az
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Brunszvik-kastély

állammal ennek hasznosításáról. Bár erről már
folytak az intenzív tárgyalások, most egy kicsit
elakadtunk, mert a működtetés joga nem az Akadémiánál, hanem az ELKH-nál van. Jelenleg elsősorban átutazó turizmusra számíthatunk, a Velencei-tóhoz, illetve a Balatonhoz utazók állnak meg,
a park és a kastély áll az érdeklődés középpontjában. Évente mintegy hetvenezren jönnek. Erre
épült a helyi vendéglátás, és egy kis szállodánk
az utóbbi években, a Hotel Ludwig. Örülünk és
támogatjuk, hogy a modern vállalkozások ebbe
az irányba mozduljanak. A minőségi vendéglátás
és a minőségi turizmus a vonzó. Van egy 20 hektáros park erdőnk, azt most próbáljuk fejleszteni
bicikliutakkal, játszóterekkel.
– Ez akkor elég hosszú folyamat lesz…
– Tulajdonképpen négy éve kapta meg az akadémia ezt az összeget, azonban a működési változások lelassították a folyamatot. Ami Magyarországot és Martonvásárt „ráteszi a térképre”, az
Beethoven és a Brunszvik család kapcsolata. Egy
kis Beethoven múzeum most is található a kastélyban. A zene, kultúra, turizmus irányába szeretnénk elmozdulni a kastély ügyében. Egyébként
évente három koncertet tartunk a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével. A kastélypark
tavának szigetén van egy színpad, amely szintén
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felújításra szorulna. Van három múzeumunk, az
Óvodamúzeum, a Beethoven múzeum és öt éve
hozta létre az Akadémia az Agroverzum kiállítást, amely a kiskastélyhoz hozzáépített modern
épületben, érdekes és interaktív módon, a mezőgazdasági kutatást mutatja be. Minden fejlesztést
úgy szeretnénk megvalósítani, hogy a mezőgazdasági kutatás megmaradjon Martonvásáron. Tehát
nem helyette, hanem mellette. A Magyarországon elvetett búza harminc százalékát itt nemesítették. A kukoricának pedig tíz százalékát. Vannak olyan földterületeink, ahol a nemesítés folyik.
A vetőmag termeltetés viszont sok helyen történik az országban.
– Hány éves ez a nemesítési munka?
– A történet az ötvenes években kezdődött.
Szerencséje a városnak, hogy a kastélyt és a parkot az Akadémia vette tulajdonba, és ők jó gazdának bizonyultak.
– A város hogyan kezeli a „halhatatlan kedves” emlékét?
– Az átlagember azt hiszi, hogy ő azonos Brunszvik Terézzel, de egyre több kutatás és sejtés utal
arra, hogy testvére, Jozefin volt Beethoven szerelme. Nagy János felvidéki szobrász örökítette
meg a főtéren ezt az emléket, a zeneszerzőt és a
kedvest.
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Beethoven és a Halhatatlan Kedves

– Honnan van a Marton név? Szent Márton
a névadó?
– A legenda szerint egy Márton nevű gazdától származik, de nyilván összefüggésbe hozzuk
Szent Mártonnal is. Márton-napi rendezvényeinken ezt is ápoljuk már az óvodásoktól kezdve
mindannyian. Most építettünk fél éve egy vásárteret, ahol hetenként tartunk termelői piacot és
havonta kézműves vásárt; ide még a megyén kívülről is jönnek eladók. Egyre népszerűbb, és kapcsolunk hozzá kulturális rendezvényeket. Egyfajta agoraként működik.
– Testvérvárosi kapcsolataik élnek a jelenlegi
helyzetben?
– A németországi Baienfurt, a romániai
Mezőkölpény, és a francia Saint-Avertin ezek.
Baienfurttal 30 éves a fúvószenei a kapcsolat.
Amikor Brunszvik Antal megkapta a török dúlás
miatt elnéptelenedett falut Mária Teréziától, svábokat és felvidéki tótokat telepített be, ez a családnevekben fennmaradt. Fúvószenei német kap-
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csolatunk is erre épül. Mezőkölpényt eszközökkel, anyagiakkal próbáljuk segíteni, ez egy háromszáz fős kistelepülés. A fiataljainkból évente egy
busznyit elküldünk hozzájuk, tavaly is voltak,
hagyományt, népdalokat, néptáncot tanulnak.
A francia kapcsolat a Brunszvik család egyik
leszármazottja, Judith de Gerando-Charpentier
asszony révén alakult ki. Sikerült kétévente felváltva másik testvérvárosba vinni a fúvósaink
révén a hírünket.
– Mióta tagjai a TÖOSZ-nak?
– Megörököltük a tagságot és volt olyan időszak, amikor úgy éreztük, ennek nincs túl nagy
haszna, míg el nem mentem néhány konferenciájukra, és rájöttem, ez tévedés. Ezért újra aktiváltuk a kapcsolatot. Személy szerint én, de a résztvevő munkatársaim is szakmai segítséget kapunk;
például a zöldhulladék-gazdálkodásban, a közművek üzemeltetésében, pályázati ötletekben.
Az önkormányzati érdekvédelemben is az elnök
úr intenzíven és bátran lép.
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„Többet kaptam
a TÖOSZ-tagságtól,
mint amire
számítottam”
Szerző: Hajós Anna
Az osztrák-szlovák-magyar hármashatárnál,
Mosonmagyaróvár és Rajka között fekszik Bezenye. Áthalad rajta a falu főutcájaként a 15-ös főút,
és az 1501-es út is érinti. A római kor óta lakott,
a közelben népvándorláskori germán sírokat tártak fel. A település neve magyar alakját, Bezenyét, egyes kutatások a besenyő népnévvel hozzák összefüggésbe. Ez azonban, Györffy György
véleménye szerint etimológiailag nem kapcsolható össze. Másik elképzelés szerint Bezenye szláv
eredetű helységnév, és a magyar bodza szó szláv
eredetével hozható etimológiai összefüggésbe.
A honfoglalást megelőző időkben a frankok által
véghezvitt szláv elemek betelepítéséhez köthető
kialakulása. A község legkorábbi írásos említése
1203-ból származik, ekkor Bezene néven szerepel. 1262-ből ismét a Bezene névvel találkozunk.
A XIII-XIV. századi forrásokban a Bezene nevet
használják. Mai ismereteink szerint 1380. július
30-án szerepel először a Bezenye alak. Ugyanebben
a forrásban szerepel Bessenye néven is. Majd ezt
követően 1549-ben Bezenew, 1593-ban Beozeonye,
1605-ben Pereznye, 1659-ben Beszenye, 1696ban Bezenie, 1786-ban Bezénye alakváltozatokról olvashatunk. A község lakosságának kétharmada vallja magát napjainkban is horvát nemzetiségűnek, őseik a XVI. században települtek be,
menekülve a törökök elől, Dalmáciából.
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Bezenye polgármestere Márkus Erika első ciklusát tölti, 2019-ben választották meg.
– Bezenye lakossága gyarapszik, közel 1600-an
lakják. Szlovákiai magyarok, és szlovákok is érkeztek hozzánk, vásárolnak községünkben ingatlanokat – mondja Márkus Erika. – Ebben fontos

Márkus Erika polgármester
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szerepe van a nagyon jó közlekedési lehetőségeknek Pozsony irányába. Az itt élő magyar lakosság
jelentős része Ausztriában dolgozik. Többségük
üzletközpontokban, egészségügyben, építőiparban vagy a vendéglátásban.
– Önnek mi az eredeti foglalkozása?
– Egészségügyi területen dolgoztam, és az államigazgatásban is tevékenykedtem.
– Mennyire befolyásolja az életüket az itt élő
nemzetiségek kultúrája?
– Működik a településen horvát nemzetiségi
önkormányzat, szervezik a Bezenyei Horvát Napokat, főzik hagyományos ételeiket.
– A megválasztása óta eltelt két év milyen eredményeket hozott?
– Nehézségek közepette telt az idő; a Covidjárvány nem mindennapi feladatok elé állította
az országot és az önkormányzatokat is. A Magyar
Falu Program pályázatai azonban lehetőséget
adtak a fejlődéshez. Másfél millió forintot nyertünk a háziorvosi és védőnői szolgálat eszközfejlesztésére. Közel tízmilliót költhettünk a művelődési ház felújítására; az összeget az önkormányzat
saját forrásból további 8,7 millió forinttal egészítette ki, hogy az épület külseje is teljesen megújul-

jon. 14 milliót nyertünk az önkormányzati hivatal
tetőfelújítására, ez elkészült, és további 15 milliót a
külső renoválásra, amelyre tavasszal kerül sor. A
falugondnoki busz beszerzésére csaknem 15 milliót nyertünk, így elindíthattuk a tanyagondnoki
szolgálat működtetését. Sikeresen pályáztunk játszótér építésére is, a kialakítása tavasszal kezdődik
el. A Belügyminisztérium pályázatai révén a község egyik utcájának útépítésére 20 milliós támogatáshoz jutottunk, amelyet az önkormányzat
kiegészített, hogy teljes hosszában megújulhasson az út. Egy másik utca felújítása önkormányzati költségvetésből történt. Ugyancsak a minisztériumi pályázat tette lehetővé, hogy a szociálisan rászorulók a téli tüzelő beszerzéséhez segítséget kapjanak.
– Oktatási intézményeik működnek?
– Az önkormányzat óvodájában a három óvónő
és két dajka közel hatvan gyermek ellátásáról gondoskodik. A falu általános iskolájában horvát nyelvű
nemzetiségi nevelés és oktatás folyik. A kultúrházunk egykor a pálos szerzetesek által épített, majd
postakocsi fogadó, azután kocsma volt. Jelenleg
művelődési házként működik, és közösségi szolgáltatást nyújt, mint tanácsadás, információszol-

Tájház tisztaszoba
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gáltatás. Itt működik a könyvtár is. Sok új tervünk van a közösségi színtér hatékonyabb, minden korcsoportot megszólító szolgáltatásainak
kiszélesítésében.
– Foglalkoznak a település múltjával?
– A tájházunk a helyi horvát lakosság egykori
életét örökíti meg, mutatja be a fiataloknak, idelátogatóknak. Az épület a XIX. század utolsó negyedében épült. Tulajdonosai a Wurcz család voltak
1978-ig. Az utcára merőleges, téglalap alaprajzú
épület ÉNY-DK-i hossztengelyű. Vert falú, nyeregtetős, fehérre meszelt, 5 helységből álló épület. A
lakó részben tisztaszoba, pitvar, konyha, hálószoba
található. A gazdasági részben egy kamra és egy
istálló kapott helyett. 1978-ban vásárolta meg az
épületet a helyi tanács, horvát tájház kialakítása
céljából. A tisztaszoba, a fiókos komód a családi
fényképekkel, a szabadkéményes konyhával felkelti a figyelmet ez iránt.

A Magyar Katolikus Lexikon tanúsága szerint
a község templomát 1400 előtt emeltették, s Szűz
Mária tiszteletére szentelték fel. XVI. századnál
korábbi utalások a templomról nem állnak rendelkezésre. Legkorábbi írott adatunk templom létezésére 1545. évből való. Ekkor a magyaróvári uradalom urbáriuma említi, hogy Bezenye községben
templom található. A ma is látható templom alapkőletételére 1811. május 11-én került sor és. Az építkezés fő támogatója Albrecht szász-tescheni herceg volt. 1812. december 8-án készült el az épület.
A felszentelést a győri püspök végezte Albrecht
herceg jelenlétében. 2000-et követően nagyszabású felújítási periódus vette kezdetét a templomépületben. Egy szívvel-lélekkel gyűlt össze a
bezenyei hívek serege 2005. szeptember 4-én a
templom újraszentelésére. A templom titulusa
Szűz Mária születése, búcsúját szeptember 8. napján, Kisboldogasszony ünnepén tartják.

Templombelső
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– A turizmus érinti a települést?
– A Duna a kedvelt kirándulási célpontja az idelátogatóknak, kerékpáros és vízi turizmus vonatkozásában. A községünkben találhatók az őskori
halomsírok, a római limes emlékei és a langobard
temető.
– Vannak-e helyi egyesületek, szervezetek?
– Igen, és az önkormányzat támogatja a sportegyesületet, a polgárőr egyesületet, valamint a
nyugdíjasklubok működését. Támogattuk Bezenye község történetét bemutató könyv megjelentetését is.
– Milyen terveik várnak megvalósításra?
– Bölcsődeépítési pályázaton veszünk részt.
A tervek elkészültek, benyújtottuk ezeket. Siker
esetén egy csoportszobás új bölcsőde megépítésére kerül sor. Nyertünk faültetési pályázaton.
Tavasszal 30 fát kapunk, amelyeket a közterületeken fogunk elültetni. Mindeközben a pályázati
forrásból megépült ipari park területeinek értékesítése folytatódik. További célunk, hogy a falu
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összes utcájában aszfaltos út kialakítása történjen meg, valamint, hogy folytatódjon az intézményeink korszerűsítése.
– A testvértelepüléseikkel tudják tartani a kapcsolatot?
– Sajnos, amióta polgármester vagyok, a Covidjárvány nem tette lehetővé ezt. Sem a német, sem
a horvát partnereinkkel nem tudtunk emiatt találkozni.
– Mióta TÖOSZ-tag a település, és mit várnak,
miben segíthet a szervezet a munkájukban, a falu
életének még jobbá tételében?
– Nemrégen léptünk be. Nagyon sok információt kaptam eddig is tőlük. Úgy látom, ez a szervezet a vidéki kis településeknek tud segíteni abban,
amiben egy nagyvárosnak a jogászai, az apparátusa, a kapcsolati tőkéje. Mi csak néhányan dolgozunk az önkormányzatnál, szükségünk van erre a
támogatásra. Naprakész tájékoztatásokat szolgáltatnak számunkra. Jóval átlag feletti ez a segítség,
mint amire én a TÖOSZ-tól gondoltam és vártam.

www.toosz.hu
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A D-Care Labs projekt
hírei – középpontban
a finanszírozás: üzleti
tervek és a befektetők
vonzása
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A D-Care Labs projekt a Duna Interreg program támogatásával, a Duna régió
10 országának nemzetközi konzorciumaként jött létre a baden-württembergi
Diakonie Baden vezetésével. Magyarországon a TÖOSZ a vezető partner; és a
Belügyminisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen dolgozunk az otthonápolás innovációs
megoldásaiért.
A projektben innovációs csapatok dolgoznak a
D-Care Lab Budapestben, ami helyileg a TÖOSZ
által üzemeltetett Önkormányzati Információs és
Koordinációs Központban van. Az eredeti mód-
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szertan szerint hat workshopon keresztül, mintegy másfél év alatt jutnak kipróbált megoldásra az
otthoni gondoskodási formák terén a résztvevők.
Három vezető szakértőnk, Iványiné Szabó And-
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rea, Fekete Katalin és Soltész Anikó a menedzsmentet biztosító TÖOSZ Titkársággal együtt
minden egyéb eszközt – például mentorálás és
tanácsadás biztosítását, egy-egy témában extra
workshopok szervezését – is bevetnek annak érdekében, hogy mind az innovációs csapatok konkrét
helyi megoldásai, mind az otthoni ellátási, gondozási terület fejlődhessen a jobb szolgáltatások
érdekében. Számos önkormányzat dolgozik a projektben és a TÖOSZ Idősügyi Hálózatán keresztül bármely önkormányzat csatlakozhat bármikor, hiszen a cél az, hogy minél több aspektust,
körülményt, kutatási eredményt megvizsgáljunk
közösen a szakpolitikai ajánlások megfogalmazásához, amivel a nemzeti és az európai szervezetekhez fordulunk a projekt végén.
A folyamat támogatói még a nemzetközi partnerségben résztvevő elméleti és gyakorlati szakemberek, a Heidelbergi Egyetem, a Zágrábi Egyetem munkatársai, vagy a társadalmi innovációk
vagy start-upok fejlesztésének szakértői, mint a
bosnyák Mozaik Alapítvány, a horvát ActGroupa,
vagy a baden-württembergi Diakonie-Baden a
Grünhof Egyesülettel.
A horvát partner, az ActGroupa által vezetett
munkacsomag azon módszerek elsajátítását, felfedezését és alkalmazását célozza meg, amikkel
megteremthető a kedvező környezet a társadalmi
befektetéseknek. Kedvcsinálónak elhoztuk most
az útmutató néhány kiragadott részét, amik érdekesek lehetnek az önkormányzatoknak is a befektetők vonzásában.

Mi is az a társadalmi befektetés?
A múltban az emberek pusztán nyereségvágyból
fektettek be, és jótékonysági célokra később adakoztak, amikor nyugdíjba vonultak, de egyre több
a társadalmi felelősségvállalást is felvállaló befektető. A társadalmi tudatosság közvetlen beépítése
egy vállalkozásba és a hatásuk közvetlen megértése stratégiai jelentőségűvé válik azon vállalatok
számára, amelyek sikeresek akarnak lenni. A mai
befektetők egyre inkább elkötelezettek amellett,
hogy pénzüket olyan vállalkozásokba helyezzék,
amelyek üzleti modelljeinek része a társadalmi
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és környezeti felelősségvállalás. A kulturális és
demográfiai változások szintén jelentős változásokat idéztek elő a befektetések terén.
Ez lehetőséget teremt a társadalmi vállalkozók, önkormányzatok és civil szervezetek számára, hogy egyrészt finanszírozzák vállalkozásaikat, szervezeteiket, másrészt pozitív változásokat idézzenek elő közvetlen és szélesebb
környezetükben. Számos alap ma már kizárólag a társadalmi, környezetvédelmi vagy közegészségügyi komponensű befektetések mellett
kötelezi el magát.
A társadalmi és a hagyományos gazdasági befektetések közötti fő különbség az, hogy a befektetéseknek a befektető vagy az adományozó javát
szolgáló hozamokon túlmutató eredményt kell felmutatniuk, és hogy mind a befektetések, mind a
várt hozamok többről szólnak, mint a pénzmozgások és a szolgáltatás-nyújtások.

A befektetési ajánlat előkészítése
A befektetők megnyerése a társadalmi innovációs projektek számára trükkös lehet. Gondosan ki kell dolgozni a projektet, hogy a befektetők egyáltalán fontolóra vegyék a finanszírozását. Ha időt és energiát fektetünk a projekt lényegének megfogalmazásába, az meghozza a sikert.
Lehet, hogy nem találunk befektetőt már az első
alkalommal, de ha a tervünk magas színvonalú,
hamarosan ráakad egyre. A felelősségteljes hozzáállás, valamint az a tudás, hogy mit és hogyan
kell tennünk, segíteni fog ebben.
Íme néhány lépés, amellyel befektetőket vonzhat és kivívhatja a befektetői közösség tiszteletét.
•• Meséljen egy történetet
•• Legyen egyszerű
•• Beszéljen természetesen
•• Ismerje a termékét, szolgáltatását
Fontos, hogy megmutassa a potenciális befektetőnek, hogy ismeri a vállalkozását, települését, de a befektetési ajánlata legyen egyszerű és
tömör. Amikor a befektetők először veszik kézbe
a befektetési összefoglalóját, csak átfutják azt.
A szakzsargon használata elkerülhetetlenül össze-
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zavarja és elriasztja a legtöbb befektetőt, és eltávolítja őket az értékajánlatától.

Üzleti terv készítése
A projekt sikerének nagy része az üzleti terven
múlik, amelynek tömörnek és jól megírtnak kell
lennie. Világosan meg kell határoznia, hogy mit
szeretne elérni egy bizonyos időszakon belül. Jellemeznie kell a leendő ügyfélkörét és a piacot; el
kell magyaráznia, hogy milyen erőforrásokkal és
előnyökkel rendelkezik, amelyekkel a versenytársai nem; milyen iparágban, területen tevékenykedik; meg kell határoznia a növekedési potenciált. Fel kell sorolnia, hogy kivel dolgozik együtt,
és hogy ezek a partnerek milyen készségekkel és
tapasztalattal rendelkeznek.

Fordítson figyelmet és időt a pénzügyi
tervezésre
Információkat kell szolgáltatnia tevékenységeinek relatív jövedelmezőségéről és a bevételi tendenciákról, hogy a befektető lássa, mibe fekteti a

pénzét, és mikor és milyen feltételek mellett számíthat megtérülésre. A költségekkel kapcsolatos
tendenciák bemutatása és a különböző szcenáriók vizsgálata nagyon hasznos lehet. A befektetési javaslatának olyannak kell lennie, hogy a
várható társadalmi hatást és a nyereséget is meg
tudja teremteni, mégpedig úgy, hogy a befektetés megtérülésére vonatkozó világos iránymutatásokkal ellátott, meggyőző ajánlatot tesz.

Magyarázza el, miért van szüksége
a befektetésre
Mire akarja használni a tőkét, támogatást? Beszéljen erről nyíltan. Hogyan kívánja felhasználni az
összegyűjtött pénzt? Mit fog beszereznie belőle,
és miért van ezekre szüksége? Ezek mind nagyon
releváns kérdések, és a befektetési javaslatában ki
kell térnie rájuk. A vállalkozása globális vonzerővel bír és méretezhető? Ha igen, ezt mindenképpen tüntesse fel! Meg kell győznie a befektetőket
arról, hogy társadalmi vállalkozása el fogja érni
a kitűzött célokat és pénzt fog hozni, és megéri
befektetni a pénzüket. Csak fogalmazza meg, hogy
mi a különleges a projektjében, mi az, ami meg-

Bolyán Róbert
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különbözteti a többiektől, és miért van nagyobb
szüksége a pénzre, mint bárki másnak.

Legyen átlátható a terve
Az egyetlen módja annak, hogy elnyerje a befektetők tiszteletét, ha világosan és átláthatóan kommunikál. Nem számít, hogy miről beszél, nem számít, milyen tervet kínál a befektetőknek – minden ponton átláthatónak kell lennie. Ezt követelik meg a befektetők a projektektől. Próbálja meg
az üzleti tervet a pénzügyi tervezéssel együtt
rövidre fognia – minden egyes mondat után kérdezze meg magától, hogy az említett dokumentumok tartalmazzák-e a szükséges információkat, és hogy szükség van-e rájuk.
A teljes útmutató elérhető lesz a TÖOSZ online
platformján és a következő periódusban a D-Care
Lab Budapestben.
2022. február 15-én a D-Care Lab Budapestben
online rendezvényen ki is próbálhatták a Lab-ben
résztvevő innovációs csapatok magukat, hiszen
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a téma szakértője, Bolyán Róbert, az UniCredit
Bank Corporate Investment Banking and Private
Banking divíziójának igazgatója segítette őket
tanácsaival. Így a csapatok biztonságos környezetben, „élesben” próbálhatták ki, hogy mennyire
tudják meggyőzni a finanszírozót terveik céljairól, sikeréről, és nem utolsósorban a finanszírozási szükségletük megalapozottságáról.
A résztvevők visszajelzései alapján sokat segített a Lab-ben folyó munkájukban ez a workshop,
és a pénzügyi és a vezető szakértők újfajta nézőpontjai, konstruktív és segítőkész szemléletei.
Kövesse projektünk híreit a honlapunkon (www.
toosz.hu/aktualis/hirek/a-d-care-labs-projekthirei/ és csatlakozzon a következő periódusban Ön is!
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Stresszes vagyok –
hozzászokni vagy
megérteni?
Szerző: Fontanus Alapítvány

A XXI. század talán leggyakoribb „betegsége” a
stressz. Minden 4. ember stresszesnek vallja az
életét, mindezt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy hétköznapi szófordulattá váltak azok a mondatok, hogy „stresszes vagyok”, „ki vagyok égve”,
„nincs motivációm”.
Számos olyan nehézség és probléma, mel�lyel a hétköznapokban találkozhatunk – pró-

bálkozások ellenére sem érjük el a céljainkat,
kényszerként éljük meg a helyzetek, feszültséget, kimerültséget, fásultságot tapasztalunk –
egy idő után, megértés és változtatás nélkül,
stresszhez, a motivációnk elvesztéséhez, illetve
kiégéshez vezethet.
A kérdések – amelyeket sok esetben fel sem
teszünk – mondván: „ez a nagybetűs élet” – való-

„A szervezetünk mintha belefáradna a folyamatos túlfeszítettségbe, kimerül, még inkább beszűkíti a figyelmet.
Ezt úgy éljük meg, hogy egyre kevésbé vagyunk érdeklődők, felhagyunk a próbálkozásokkal, közömbösek leszünk
az ingerekre, közönyösek leszünk a valóságra.” (Török-Szabó Balázs: A fejlődéspraktika)
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jában azok, hogy mi történik a szervezetünkben
ilyenkor, miként hat mindez a gondolkodásunkra,
és tehetünk-e a beletörődésen kívül mást.
A stressz hatósugara jóval nagyobb, mint egyegy ember élete, hiszen nem csak a munkára, de
a magánéletre is kihat, és mindezen keresztül
másokra is hatással van. Ha ezt belátjuk, megérhet bennünk az igény, hogy megértsük, mi történik velünk, mi okozza a stresszt és hogyan változtathatunk.
Amíg a stressz hatásai és következményei egyéni
szinten az egészségünk, jól-létünk, társas kapcsolataink tekintetében válnak láthatóvá, addig a
munkahelyek egészére, azok működésére nézve is
komoly következményekkel járhatnak: a munkahelyen romlik a hangulat, csökken a munkamorál
és a termelés, szaporodnak a munkahelyi konfliktusok, növekszik a betegségek, a munkahelyi
balesetek és a hiányzások száma, nő fluktuáció.
Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a munkavállalókat érő stresszfaktorok száma és a munkavállalók stressztűrő képessége kihat nem csupán a munkavállalók mikrokörnyezetére, hanem
a munkavállalót foglalkoztató szervezetre, még
nagyobb léptékben nézve, magára a gazdaságra
is. A stressz kezelésében és megismerésében a
munkavállaló és munkáltató együttesen nagyobb
hatékonysággal tud fellépni.
Az idén márciusban befejeződött „Stresszmentes
munkahelyek a magyar önkormányzatoknál”
című, GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú
pályázat a fenti problémák megoldására indult el
2020 márciusában az együttműködés jegyében.
A pályázat keretén belül az önkormányzati szektorban dolgozó munkavállók és munkáltatók életében megtalálható stresszfaktorok felmérésén, a
stresszfaktorok hatékony kezelésén, ezáltal pedig
a munkavállók jól-létén és a minőségi munkahelyek megteremtésén dolgozott együtt a Fontanus
Alapítvány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), és a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ).
A kérdőíves vizsgálat során lehetőségünk volt
felmérni a szektorban dolgozó – és a pályázatban
részt vevő – munkavállalók (961 fő) és munkáltatók
(101) mindennapjaira jellemző stresszfaktorokat.
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A kérdőívekben több irányból közelítettünk,
így a beérkező adatok alapján széleskörű rálátást kaphattunk a munkahelyi és magánéleti
stresszfaktorokra. A visszajelzések alapján a
válaszadók döntő része kedvezően értékelte a
munkahelyi ergonómiát, megfelelőnek találták a
munkaterület és a hozzátartozó tárólókapacitás
méretét, valamint az egy légtérben tartózkodó
kollégák számát. A munkafolyamatok tekintetében ugyancsak megfelelőnek találták a munkaeszközként használt elektronikus eszközök állapotát, azok elhelyezkedését az irodán belül, és az
irodaszerek beszerzését és pótlását is. A munkafolyamatok szervezettségére rákérdezve a tevékenységek, ügymenetek vonatkozásában a vis�szajelzők közel 40%-a szerint van néhány olyan
munkafolyamat, ami elavult, ezeket önállóan alakítják a hatékonyság érdekében. A megkérdezettek további egyharmada szerint jól szervezettek
a munkafolyamatok.
Az ügyfelek, ellátottak kezelése kapcsán fellépő
agresszív megnyilvánulások száma (hetente) a
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Projektek
munkáltatók válaszadásai alapján 80,2%-ban 10%
alattiak, vagy nem is fordulnak elő ilyen estek.
A munkatársak, vezetők részéről történő agres�szív megnyilvánulásokat vizsgálva a válaszok alapján 71,2% szerint nincsenek a munkatársak, vezetők részéről agresszív megnyilvánulások. 22,3%
arányban 10% alatti ezen esetek heti előfordulása. A munkáltatók közel 32 %-ának, azaz egyharmadának a megítélése szerint a munkavállalók több mint 80 %-a rendelkezik megfelelő konfliktuskezelési képességgel.
A vitális paramétereket (alapvető életműködésekhez szükséges tényezők) vizsgálva a válaszadók 30-50%-ára jellemző, hogy hiányzik a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék és táplálék bevitele napközben, a rendszeres mozgás és a
megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.
A személyes kapcsolatok terén a válaszadók több
mint egy harmadának (41,3%) van lehetősége heti
rendszerességgel találkozni a nem közvetlen családtagokkal, barátokkal. Figyelembe véve, hogy az
ember alapvetően társas lény, közösségben tud
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érvényesülni a legtöbb képessége. Megfigyelhető,
hogy magasabb a stressztűrő képessége azoknak,
akik közösségben élnek, olyan emberekkel, akikkel napi szinten beszélgetnek is.
2021 nyarán 100 fő bevonásával valósítottuk
meg a pilot projektet, melynek során a szektorra
adaptált stresszkezelési módszert alkalmaztuk a
pilotban résztvevő 10 önkormányzatnál.
A Fontanus stresszkezelési módszere a stressz
folyamatának megismeréséhez nyújt széleskörű
ismereteket, és a stresszfaktorok feltérképezéséhez eszközöket. Kidolgozása dr. Bajzik Éva mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és Török-Szabó
Balázs filozófus nevéhez fűződik. A módszer
középpontjába az ember információfeldolgozásának folyamata, illetve a feszültség megélése és
(ösztönös és tanult) kezelése áll. Elsősorban a hétköznapokban tapasztalható feszültség optimális
felhasználására és a stressz hatékony kezelésére
alkalmazható.
Fontos megjegyezni, hogy amíg a stresszre
megfoghatatlan, kezelhetetlen tünetegyüttesként

első negyedév | ÖNkormányzat

39

Projektek
tekintünk, addig védtelenül állunk vele szemben.
A stressz betegségokozó hatásaihoz tehát hozzáadódik az a stressz is, amelyet amiatt élünk meg,
hogy nem vagyunk tisztában magával a stressz
mechanizmusával.
A módszerhez ezért szorosan hozzátartozik a
stressz folyamatának, megélésének megértése,
hiszen csak ha megértjük a közben bennünk zajló
folyamatokat, azok mozgatóit, gyökerét, akkor
tudunk azokkal hatékonyan dolgozni, kezelni, a
szükséges fejlesztéseket megtenni.
A módszer része széleskörű anatómiai, élettani
ismeretek, gyakorlatorientált filozófiai eszközök
átadása a feszültség és a stresszhelyzetek megértésére és kezelésére. Lényege, hogy alkalmazásával az ember ki tud alakítani egy olyan nézőpontot, hozzáállást és rendszert, ami által az életében hatékonyan tudja a problémákat, feszültséget
okozó helyzeteket feltárni és megoldani.
A módszer alappillérei a projekt során is alkalmazott 4 dimenziós stressztérkép, a stressz folyamatát leíró ismeretanyag és a személyre szabott
stresszkezelési eszköztár. Az eszköztár a munka-
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vállalók esetében egyéni cselekvési terv, a munkáltatók esetében munkahelyi intézkedési terv
formájában került összeállításra.
A pályázat keretében lehetőség volt a projektben szerzett tapasztalok megosztására külföldi
önkormányzatokkal, ennek érdekében az MKKSZ
Elnöksége és a TÖOSZ munkatársai 2021. szeptember 19. és 21. napja között szakmai tanulmányúton jártak Bécsben.
A projekt eredményei kiváló lehetőséget biztosítanak a munkáltatóknak arra, hogy különböző prevenciós megoldásokkal szélesítsék
stresszkezelési palettájukat, mellyel támogatni
tudják munkavállalóik stresszkezelését, illetve
hozzájárulnak a minőségi munkahelyteremtéshez.
A munkavállóknak pedig, hogy szélesítsék ismereteiket a stressz mechanizmusáról, és az eszközöket felhasználva fejlesszék stressztűrő képességüket és hatékonyan kezeljék és használják fel
a mindennapokban tapasztalható feszültséget.
A projektcsapat ezúton is köszöni a projektben
részvevő munkáltatóknak, munkavállóknak szíves közreműködésesüket!
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A CSALÁDBARÁT HELY
VÉDJEGY
A Családbarát Magyarország Központ fontos küldetése a családok megerősítése, a család
barát szemlélet elmélyítését szolgáló kutatások, módszertanok, programok kidolgozása.
Az elmúlt évek egyik legsikeresebb programjáról a Családbarát Hely tanúsító védjegy
rendszerről szeretnénk minél több információt átadni annak érdekében, hogy
a családbarát szemléletre nyitott szervezetekhez eljusson a védjegy program híre.
A Családbarát Hely tanúsító védjegy egységes, magas kritériumrendszeren alapuló tanúsít
ványát „Munkahely” és „Szolgáltató hely” kategóriában lehet megszerezni.
A Családbarát Magyarország Központ a család- és népesedéspolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával és működtetésével,
a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének
és összekapcsolásának biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével,
valamint a nemzedékek közötti együttműködés
erősítésével összefüggő kormányzati feladatok
megvalósításában működik közre.
A tanúsító védjegy odaítélésével a Családbarát
Magyarország Központ szeretné elérni, hogy
a társadalomban megerősödjön és általánossá
váljon a családbarát értékrend. A kitűzött cél
eléréséhez többek között a szolgáltatók és szolgáltatások család- és gyermekbarát szemléletének kialakításával, valamint a munka és a családi
élet összeegyeztetését elősegítő megoldások kidolgozásával, terjesztésével kíván hozzájárulni.
A Családbarát Hely tanúsító védjegy egy szigorú
kritériumrendszeren alapuló, mindenki számára
kiszámítható minőséget jelentő, integrált tanúsítási rendszer.
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A Családbarát Magyarország Központ a Családbarát kormányzati intézkedésekről szóló
1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat értelmében 2019. január 1. napjától érvényes állami
felhatalmazást kapott
• a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerének és eljárásrendjének kialakítására és szükség szerinti
továbbfejlesztésére,
• a Családbarát Hely tanúsító védjegy valamely kategóriájának elnyerésére pályázó
szervezetek minősítésének elvégzésére
(tanúsítás), valamint,
• más Családbarát Hely tartalmú tanúsításokat, díjakat kiadó szervezetekkel való
együttműködésre.
A védjegy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek és szolgáltató helyek számára,
amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa
hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát
működésről. A védjegy elnyerésével a pályázó
pozitív értelemben megkülönböztetheti magát
versenytársaitól, valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben.
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Egy családbarát szervezet a munkáltató és a
munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon
belüli szerepek betöltését. Figyelembe veszi a
családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi
környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó
konfliktusokat.
Hogyan leszek Családbarát Hely?
A megújult Családbarát Hely tanúsító védjegyre
2021. október 20-tól lehet jelentkezni.
Mind a munkahely, mind pedig a szolgáltató
hely esetében a teljes folyamat ingyenes. Amenynyiben az előszűrő kérdőív kitöltése alapján a
szervezet eléri az audithoz szükséges pontszámot, helyszíni auditvizsgálat történik, melynek
RE
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Az új védjegy program feltételrendszerének
teljesítéséhez ingyenes tanácsadói szolgáltatást kínál a Családbarát Magyarország Központ, mely jelentős segítséget nyújthat a tanúsítványra történő jelentkezéshez és a sikeres
auditáláshoz.
Emellett a Családbarát Magyarország Központ
védjegyhez kapcsolódó képzéseket és tréningeket
is szervez az arra jelentkező szervezetek számára.
A megújult Családbarát Hely tanúsító védjegyről
bővebben itt tudnak tájékozódni:
https://csalad.hu/csaladbarathely/
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Eddig összesen 1475 tanúsítvány került átadásra,
605 munkahely és 876 szolgáltató hely kategóriában.
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A sikeres auditot követően a Családbarát Magyarország Központ kiállítja a szervezet nevére
szóló Családbarát Hely tanúsító védjegyet, mely
minősítés kifejezi a jelentkező családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint
az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.
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A családbarát munkahely fogalma az évek során
jelentősen átértékelődött. Egyre több szervezet
látja be, hogy komoly versenyelőnyt jelenthet
számára a munkaerőpiacon, ha figyelembe veszi a családos dolgozók igényeit. Ha pedig erről
hivatalos és nívós tanúsítvánnyal is rendelkezik,
azzal a szervezetének a márkáját is erősíti.

során ellenőrzésre kerül a szervezet családbarát
működésének, intézkedéseinek megléte.
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Mi az, hogy családbarát?
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A KÖZJÓÉRT DOLGOZUNK!
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D-CARE LAB
BUDAPEST
Innovációs program az
otthonápolásban
„Együtt a hatékony, eredményes és magas színvonalú
otthonápolási szolgáltatásokért.”
Kövesse projektünk híreit
és csatlakozzon a következő periódusban Ön is!

www.toosz.hu/dcarelabs

Project co-funded by the European Union.

KÖRNYEZETÁPOLÁS MESTERFOKON
minden település számára

Az önkormányzatok, települések zöldterületeinek rendszeres, gondozása, karbantartása a KITE Zrt. által forgalmazott
professzionális John Deere környezetápolás-technikai gépek és a csatlakoztatható speciális munkaeszközök
segítségével egyszerűen, költséghatékonyan, hosszú távon megoldható. Országos lefedettségű szervizhálózatunk
az egyik leggyorsabb alkatrészellátással rendelkezik, így minden partnerünk számára tudjuk biztosítani a folyamatos
termelékenységet. Professzionális munkagépeink, eszközeink termékbemutatójával kapcsolatban kérjük érdeklődjön
értékesítő kollégáinknál.

Akciós ajánlatunk:
John Deere X940 fűnyíró traktor
•

•
•
•

137 cm-es (54”) automatikusan csatlakozó
nagy kapacitású kaszával
Ingyenes házhozszállítással
Gépkezelői oktatással
Közúti vizsgáztatás lehetőségével

4.700.000 Ft + áfától
Az akció 2022.06.30-ig vagy
az akciós készlet erejéig érvényes.
Bővebb információkért kérjük, keressék értékesítő kollégáinkat:

Tóth Ferenc (Dunától keletre - kivéve Pest megye)
+36 (30) 726 3330 • tothferenc@kite.hu
Szabó Norbert (Dunántúl – kivéve Pest és Komárom-Esztergom megye)
+36 (30) 167 7310 • szabonorbert@kite.hu

www.kiteparkapolas.hu

Czakó Viktor (Pest megye - Dunától keletre)
+36 (30) 167 7311 • czakoviktor@kite.hu
Kecskeméti Bálint (Komárom-Esztergom és Pest megye Dunától nyugatra)
+36 (20) 236 4435• kecskemetibalint@kite.hu

