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A TÖOSZ
2022. évi
Küldöttgyűlése
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlését 2022. május 24-én
tartotta meg Budapesten, a HUNGEXPO C Pavilon Kongresszusi Központjában.
A TÖOSZ Küldöttgyűlése a Cseh Köztársaság
Budapesti Nagykövetségével közösen szervezett csatlakozó rendezvénnyel, a City For The
Future kommunális szakkiállítással került megtartásra. A City For The Future szakkiállításon
cseh és magyar cégek mutatták be azon termékeiket, amelyek segíthetik a helyi önkormányzatokat településüzemeltetési, közszolgáltatási feladataik jobb színvonalú ellátásában.
A Küldöttgyűlést megelőzően a C Pavilon Kiállító terén Bial Tibor nagykövet (Cseh Köztársaság Budapesti Nagykövetsége) és Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke köszöntötte a City For The Future
kommunális szakkiállítás résztvevőit.
Ezt követően a C Pavilon Kongresszusi Központjában szakmai előadások következtek. A szakmai előadások moderátora dr. Gyergyák Ferenc,
a TÖOSZ főtitkára volt.
Az előadásokat megelőzően Radka Vladyková,
a Cseh Köztársasági Városok és Települések Szövetsége (Union of Towns and Municipalities of
the Czech Republic – SMO ČR) ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőjében kiemelte a cseh és magyar önkormányzatok
közötti meglévő testvérvárosi kapcsolatokat és a
jövőbeli együttműködés lehetőségeit.
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A köszöntőt követően az alábbi szakmai előadásokra került sor:
•• Brno & Debrecen – Smart City (előadók:
Eva Holzová, Brnó Város Önkormányzata
Stratégiai Fejlesztések és Együttműködések
Osztály és Mátyus László innovációs és
szolgáltatásfejlesztési igazgató, DKV Debreceni Közlekedési Zrt.);
•• A Smart City Aliance elemei (előadó: Anto
nín Koplík MORAM CZ, Elements For
Smart City Alliance elnöke);
•• Hazai digitális településfejlesztési ökoszisztéma (előadó: Balla Attila technológiai és
vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes,
Digitális Jólét Program);
•• Városi mobilitás elemzése mobilhálózaton
(előadó: Dr. Felde Imre ipari kapcsolatokért
felelős rektor-helyettes, Óbudai Egyetem);
•• Hogyan járulnak hozzá az energia-közös
sé
gek az intelligens városfejlesztésekhez?
(előadó: Boda Kristóf MVM);
•• A pilseni Digital Twin projekt (előadó: Vlas
timil Gola Smart City fejlesztésekért felelős
tanácsos, Pilsen Város Önkormányzata).
A szakmai előadásokat követően a TÖOSZ
Küldöttgyűlését Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

www.toosz.hu
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Bial Tibor cseh nagykövet köszöntője

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök köszöntője

www.toosz.hu
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A szakkiállítás megnyitójának résztvevői
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nyitotta meg, és köszöntötte a résztvevő küldötteket és a meghívott vendégeket. A határozatképesség megállapítása és a napirendi pontok elfogadása után kezdték meg a küldöttek szakmai
munkájukat.
Először Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója Az eszközben a
megoldás, az Edenred az önkormányzatok partnere című előadásában szólt arról, hogyan kötik
össze a vállalatokat/állami és önkormányzati intéz-

ményeket, a felhasználókat és elfogadóhelyeket,
valamint bemutatta az Edenred Magyarország
Kft. termékeit és a modern és hatékony segélyezésért a TÖOSZ-szal közösen kidolgozás alatt
álló szociális kártyát és gyógyszer kártyát. (A prezentáció megtekinthető: http://xn--tosz-5qa.hu/
uploads/images/Hirlevel/City%20For%2The%20
Future/Honlapra%20ut%C3%A1na%20anyagok/
T%C3%96OSZ_K%C3%BCld%C3%B6ttgy%C5
%B1l%C3%A9s_2022_05_24_Edenred.pdf)
Ezt követően került sor arra az aktusra, amely
két, cseh és magyar önkormányzati szövetség

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Szendrő Tamás ügyvezető igazgató
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Radka Vladyková ügyvezető igazgató, SMO ČR

eddigi közös munkáját fűzte szorosabbra. Radka
Vladyková, a Cseh Köztársasági Városok és Települések Szövetsége (SMO ČR) ügyvezető igazgatója és Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke ünnepélyes keretek között aláírták a két önkormányzati szövetség közötti együttműködésről szóló
megállapodást.

Az együttműködési megállapodás aláírása
után a küldöttek megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a TÖOSZ és szervei elmúlt egy
évi tevékenységéről szóló beszámolót (olvasható: http://xn--tosz-5qa.hu/uploads/KGY2022/
Beszamolo_2021-2022_2022-04-15.pdf). Ezt
követően a küldöttek elfogadták a Szövetség 2021.
évi zárszámadását (olvasható: http://xn--tosz-

Az SMO ČR – TÖOSZ együttműködési megállapodás aláírása

www.toosz.hu
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5qa.hu/uploads/Esemenyek%20dokumentu
mai/2022/Zarszamadas_2021.pdf) és 2022. évi
költségvetését (olvasható: http://xn--tosz-5qa.hu/
uploads/Esemenyek%20dokumentumai/2022/
Koltsegvetes_2022.pdf).
Végezetül a küldöttek megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a TÖOSZ elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban, amelyet a Küldöttgyűlést követően a Szövetség megküldött a kormányzat részére, továbbá
a honlapján, továbbá az Magyar Távirati Irodán
keresztül sajtónyilvánosság tett.
A Küldöttgyűlés Schmidt Jenő TÖOSZ elnök
zárszavával ért véget, amelyben röviden felvázolta a TÖOSZ és a helyi önkormányzatok előtt
álló feladatokat.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

Ezt követően a küldöttek szakkiállításon a
kiállító cégek képviselőivel B2B találkozókon
vettek részt, majd a kiállító cégek több millió

Küldöttek
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forint összértékű felajánlásaiból tombolasorsolásra került sor a küldöttek által képviselt önkormányzatok között.

A TÖOSZ elvárásai és
kezdeményezései az önkormányzati
rendszerrel kapcsolatban
A TÖOSZ, mint a legtöbb, a magyar önkormányzatok több mint felét tömörítő országos érdekvédelmi szövetség, továbbra is a szakszerűség és a
szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Célja pedig egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének
megteremtése Magyarországon, amely minden
állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat
ugyanolyan színvonalon teszi elérhetővé, éljen az
ország bármely részén.

Feladatfinanszírozás
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rögzíti az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási rendszerét. A finanszírozási
rendszer egyes támogatási pontjaiban rögzített
támogatás jogosultsági feladatmutatók évrőlévre lényegében változatlanok. Az utóbbi jelentősen megváltozott gazdasági és piaci környezet
miatt a finanszírozási rendszer hatékonyságának
megőrzése érdekében indokolt, hogy a támogatási mutatók minden évben – akár módosítva –
az aktuális gazdasági környezethez igazodjanak,
így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok
kitettségének csökkentését és kifejezésre juttatva
a valódi kiadások mértékét.
A kötelező önkormányzati feladatok feladatfinanszírozásának felülvizsgálatát, korrekcióját kérjük a
Kormánytól az önkormányzati szektorban, legfőképpen a településüzemeltetés terén. Az önkormányzati szövetségek bevonásával kezdődjenek meg az
Önkormányzati ASP rendszer által feldolgozott adatok felhasználásával a valós finanszírozási igényeken alapuló számítások, amely alapján mindenki
számára elfogadható feladatfinanszírozási rendszer megteremtését, új elvek és a valósághoz jobban igazodó intézkedések bevezetését igényeljük.
Szükségesnek tartjuk a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tör-

Tombolasorsolás

www.toosz.hu

második negyedév | ÖNkormányzat

9

Aktuális
vény módosítását és ennek megfelelően az elkövetkező években is a módosítással érintett feladatfinanszírozás reálértékének megőrzését a központi
költségvetési törvényekben:
•• A közművelődési feladatfinanszírozás mértéke nem fedezi sem a fenntartás, sem a fej
lesztés költségeit, feladatfinanszírozás mértékének emelése szükséges.
•• A településüzemeltetési támogatást emelni
kell, mivel a villamosenergia, fosszilis energiahordozók (benzin, gázolaj, gáz) beszerzési ára, a minimálbér és az inflációs nyomás miatt a munkaerő költsége jelentősen
emelkedett.
•• Az önkéntes önkormányzati tűzoltóegyesü
letek feladatfinanszírozási mértéke a valósan
ellátott településszám és ellátott feladatok
tényleges finanszírozási igényével legyen ará
nyban. Az önkormányzati tűzoltóságok az
állami tűzoltóság által le nem fedett terüle
teken látnak el állami tűzvédelmi feladatokat
az állami tűzoltóságok helyett.
•• Meg kell teremteni a demens- és otthonápolás finanszírozását.
•• Szükséges a fogyatékosellátás területén a
10.000 fő feletti települések kötelező feladatát 20.000 főre emelni a feladatellátás
finanszírozását a valós feladatellátás biztosítása érdekében.
•• Emelni szükséges a köztisztviselői illetmény
alapnak a központi költségvetési törvényben
meghatározott 38.650.- Ft mértékét, hogy
az önkormányzati köztisztviselők bérezése
azonos vagy közel azonos mértékű legyen
a kormányzati tisztviselők bérezésével. Az
önkormányzati köztisztviselők bérének rendezésére égető szükség van, önkormányzataink egyik legnagyobb kihívása a megfelelő
munkaerő hiánya, a fokozott munkateher és
a piaci szereplőkkel versenyképtelen illetményrendszer miatti munkaerő-elvándorlás, a távozó köztisztviselők megfelelő szakértelemmel rendelkező új munkatársakkal
történő helyettesítésének megoldása.
•• Emelni szükséges a közös önkormányzati
hivatalok finanszírozási támogatását.
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•• Az önkormányzati tulajdonú víziközmű
társulatok esetében a rezsicsökkentéssel és
egyéb adók miatt elszenvedett bevételkie
sést pótolja ki a központi költségvetés, mint
ahogy ezt az állami tulajdonú regionális
víziközműtársulatoknál is teszi.
Kérjük feloldani az áremelési stopot az önkormányzatok által biztosított közétkeztetés és az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja
esetében. A közétkeztetésben a nyersanyag- és
energiaárak, a minimálbér és az inflációs nyomás miatti munkabérköltségek emelkedése miatt
veszélyben van mind a közétkeztetési feladatok
ellátásának biztonsága, mind annak minősége.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében pedig az építőanyagok, szerelvények drasztikus átemelkedése és a munkabérköltségek minimálbér és az inflációs nyomás miatti emelkedése
azt eredményezi, hogy a helyi önkormányzatok
által a tulajdonost terhelő karbantartási, felújítási kötelezettségek ellátása pénzügyi fedezet
hiányában veszélybe kerül és ez az önkormányzati ingatlanállomány állagromlását, értékvesztését eredményezi.

A feladatellátás rendszerének
átalakítása
Rendszerszintű átalakításra van szükség az egészségügyi ellátó rendszerben a sürgősségi, orvosi
ügyeleti és járóbeteg ellátásban. Indokoltnak tartjuk, hogy az orvosi ügyeleti ellátás kerüljön állami
kézbe, mivel maguk a szereplők nincsenek felelősségi viszonyban a helyi önkormányzatokkal, nincs
közöttük alá-fölérendeltségi viszony és az ellátó
rendszerben a feladatellátásra fordított egészségügyi pénzek sem a helyi önkormányzatokon
keresztül kerülnek finanszírozásra.
Az egészségügyi ellátórendszer átalakításával
egyetemben, azzal egyidejűleg a szociális ellátó
rendszer átalakítása is történjen meg az integrált ellátás biztosítása érdekében. A helyi szociális és egészségügyi feladatok integrált ellátásának lehetősége valósuljon meg. Legyen lehetőség pilotprogramok, innovációk megvalósítására.
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Javasoljuk, hogy a víziközmű szektorban az önkormányzati tulajdonú víziközműtársulatok az ellátás
felelősségével, biztonságával maradjanak önkormányzati tulajdonban. Javaslatunk indoka, hogy
a víz alapvető élelmiszer, amelyhez való hozzájutást nem szabad veszélyeztetni. Az önkormányzati
tulajdonú víziközműtársulatok esetében nem tartjuk ezért járható útnak a hulladékgazdálkodásnál
kialakított modellt, ahol a hulladékgazdálkodás államosítva lett, és most koncesszióba kerül kiadásra.
A TÖOSZ ismételten kezdeményezi, hogy az
állami központi költségvetés kompenzálja az
önkormányzati tulajdonú víziközmű társaságok
veszteségeit is legalább oly mértékben, mint az
állami tulajdonú regionális vízműközmű társaságokét, valamint hozzon létre 10 éves futamidővel
egy évi 60 Mrd Ft-os keretű alapot, amelyet csak
az ivóvízhálózat rekonstrukciójára lehet fordítani.

Polgármesterek
A demokrácia alappillérei a helyi önkormányzatok. Az adott önkormányzat sikerét nagyban
befolyásolja a polgármester személye. A TÖOSZ
indokoltnak tartja a közszolgálati járadék intézményének újbóli bevezetését a 2019-2024-es önkormányzati választási ciklusban. Annak a megválasztott polgármesternek, akinek a 2024-2029-es
választási ciklusban 2 éve lenne hátra az öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséig és 4 választási ciklussal, legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban
betöltött – főállású – polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik, valamint nem
akar a polgármesteri, alpolgármesteri tisztségért
újra indulni a 2024. évi általános önkormányzati
választásokon, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (nyugdíjba vonulásáig) az állam finanszírozza
meg az előrehozott nyugdíjellátását.

Fejlesztési rendszer, források
és azok elosztása

Képviselő-testületi működés

A helyi szociális ellátórendszer – fentiekben javasolt – átalakítása mellett szükségesnek tartjuk új
bentlakásos szociális intézmények építésére pályázati rendszer kialakítását. Nem látjuk okát, hogy
az ezirányú fejlesztések miért nem támogatottak
kormányzati részről.
A TÖOSZ számára továbbra is kiemelt prioritás a Magyar Falu Program. Indokoltnak tartjuk a Magyar Falu Program további folytatását
és annak kibővítését.
Véget ért a 2014-2021-es időszak, ebben a beruházási ciklusban nagyon sok olyan beruházás
készült el – főleg közművekre és hulladékgazdálkodásra vonatkoztatva –, ami érinti az önkormányzati szektort is. Ezért kezdeményezzük ezen
beruházások lezárást az illetékes szaktárcáknál.
Egyetértünk a Kormánnyal abban, hogy a következő 7 év fejlesztési forrásait elsősorban az elmaradott 4 régióban kell elkölteni úgy, hogy a jelentős fejlesztések megtörténjenek és a nagyvárosi
agglomeráció ne duzzadjon tovább. A TÖOSZ
számára fontos az 5.000 főnél nagyobb települések fejlesztése, mert ez tartja meg elsősorban az
embereket a településeken.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályos
szabályozása alapján – figyelemmel az Alkotmánybíróság 369/E/20109. AB határozatában és
a Kúria Köf.5.003/2012/9. határozatában foglaltakra – az önkormányzati képviselő képviselőtestületi munkában való részvétele a képviselőtestületi ülésen való fizikai jelenlétet jelenti és az
ülésen való részvétel hiányában a szavazati joga
nem gyakorolható. A bírósági határozatok meghozatala óta eltelt egy évtized alatt az informatikai fejlődés, az online értekezletek biztonságos
megtarthatóságának technikai – szoftver és hardver – feltételeinek jelentős változásai és a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt
a polgármesterek és képviselők közötti online kapcsolattartás, egyeztetések gyakorlati tapasztalatai
azt igazolják, hogy az élet meghaladta a hivatkozott bírósági határozatokkal érintett élethelyzetet. Ezért indokoltnak tartjuk az Mötv. módosítását oly módon, hogy a képviselő-testületi ülés
megtartása és a testületi döntéshozatal – jogilag és technikailag szabályozott módon – az offline mód mellett online módon is lehetővé váljon.

www.toosz.hu
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Új TÖOSZ
szolgáltatások
polgármestereknek
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége két új online felületet vezetett be
a polgármesterek jobb kiszolgálása és munkájuk hatékonyabb segítése érdekében.
A közelmúltban valamennyi TÖOSZ-tag önkormányzat polgármesterének hozzáférést
küldtünk a rendszer fejlesztőivel együttműködésben az előző lapszámban már
beharangozott TÖOSZ Online Platformhoz (TOP), és ahhoz kapcsolódóan
bemutattuk az Okos Önkormányzat Alkalmazást, melynek segítségével tagjaink
azonnal értesülhetnek a TÖOSZ híreiről. A bevezetést követő időszakban fontosak
a felhasználói visszajelzések, ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy ismerkedjen a
digitális szolgáltatások működésével és használja ki a kizárólag tagjaink számára
elérhető lehetőséget.
Hozzáférés minden tagunknak
Az információkat két lépcsőben küldtük elektronikus úton annak érdekében, hogy az egymáshoz
kapcsolódó, de funkciójában eltérő online felületek bemutatása elkülönüljön és szemléltetni
tudjuk a működésbeli jellemzőiket is. Először
a mobiltelefonos alkalmazásról (OKOS Önkormányzat Alkalmazás) adtunk tájékoztatást, melynek segítségével tagjaink azonnal értesülhetnek
a TÖOSZ híreiről. Ennek a rendszernek az alapvető funkciója a gyors értesítés, aki letölti az alkalmazást, beállítás függvényében a telefon kezdő
képernyőjére küldött, úgynevezett push üzenet
formájában értesülhet a legújabb információkról. Aki esetleg nem töltötte még le az alkalmazást, javasoljuk, hogy töltse le mobiltelefonjára
az OKOS Önkormányzat Alkalmazást a Google
Play-ből vagy az Apple Store-ból és válassza ki a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
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gét. A letöltést követően az applikáción keresztül
tudunk üzenetet küldeni Önnek, így a mobil technológia segítségével azonnal tájékozódhat a hírekről és eseményekről. Az alkalmazásban található
tartalmakhoz kapcsolódó mögöttes információk
jellemzően átvezetnek a TOP-ra, vagy a TÖOSZ
saját videómegosztó csatornájára, ahol a felületek sajátosságaiból adódóan részletesebb információhoz juttatja a felhasználókat. Itt lesz jelentősége a TOP-hoz való hozzáférésnek, hiszen az
oda mutató mögöttes tartalmakhoz felhasználói azonosító birtokában lehet hozzáférni. Ezért
küldtük a második körben minden tagunknak
belépési információkat annak érdekében, hogy be
tudjon lépni a TÖOSZ zárt felületére és igénybe
vehesse a TOP által kínált funkciókat, szolgáltatásokat. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem kapta meg a hozzáférést, vagy az információkat, illetve bármilyen kérdése van, kérjük
jelezze felénk a toosz@toosz.hu e-mail címen

www.toosz.hu
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A TOP felépítése
A platform első része Események rovat, amely
események megjelenítését, kereshetőségét teszi
majd lehetővé. A TÖOSZ-tagok eseményeket
tölthetnek fel, amelyek – a menedzsment jóvá-

hagyása után – megjelennek egy közös felületen,
az eseményekhez pedig egyéni igények alapján
automatikus értesítést is lehet majd kapcsolni.
Emellett a platform a már említett Tudástár rovat
része lehetőséget biztosít különböző tudásanyagok, szakértői anyagok, videók, esettanulmányok
publikálására, megtekintésére és kereshetőségére
egyaránt. Kézenfekvő módon itt tudjuk megosztani előadások, konferenciákon bemutatott prezentációk anyagait, informatív videóanyagokat,
amelyeket kizárólag zárt körben teszünk közzé.
A Vállalkozások rovat 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 megjelennek egy
közös felületen. Természetesen a megjelenéshez
szintén lehet majd automatikus értesítést kapcsolni. Fontos, hogy a felület jelszóval védett és
csak tagjaink láthatják. A Helpdesk rovat kérdések megjelenítését, kereshetőségét teszi lehetővé. Tagjaink kérdéseket tölthetnek fel, amelyek
– a menedzsment jóváhagyása után – megjelennek egy közös felületen és ezekre a tagtelepülési polgármesterek, illetve a TÖOSZ Titkárság
munkatársai tudnak válaszolni.

Tesztelés és adatfeltöltés
A TOP-ban elérhető funkciók nagy része tehát
zárt, csak belépés után használható. Fontos célkitűzés, hogy a rendszer előmozdítsa a közösségen belüli együttműködést, ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy tekintse át a rendszer felépítését és próbálja ki a funkciókat. Az általunk
folyamatosan feltöltött tartalmak, mint például
a Tudástárban lévő tanulmányok, szakmai anyagok, videóanyagok mellett az Önök által feltöltött információkra is számítunk – az Események, Vállalkozások és Helpdesk rovatban egyaránt – ahhoz, hogy a közös tudásbázis elérje
legjobb, a településvezetők számára leghasznosabb formáját.

www.toosz.hu
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A 71. Osztrák Városnapokról
jelentjük – „A határok
nélküli Villach”-ból, ahol
„az egész világ egy
városban” megtalálható
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2022. június 1-től 3-ig rendezték meg végre a COVID-19 világjárvány miatt kétszer is
elhalasztott Osztrák Városnapokat a festői Villachban több mint 1100 résztvevővel.
A TÖOSZ delegációja is meghívást nyert a szakmai rendezvényre, ezeket a
tapasztalatokat osztjuk meg ebben a cikkben.
A háromnapos rendezvény fenti mottói arra utalnak, hogy Villach a hármas határ közelében fekszik, és ennek következtében, valamint a kedvező
munkaerőpiaca miatt is, több mint 80 nemzet polgárai dolgoznak itt. Günther Albel polgármester büszkén mutatta be városát, amely az AlpokAdria térség egyik high-tech központjává vált,
hiszen a munkavállalók 17%-a ebben a szektor-

ban dolgozik. Emellett a város kiemelt prioritásként kezeli a helyiek jóllétét – azt szeretnék, hogy
Karintia lakosainak legyen a legszebb nappalija.
Határtalan a város a gazdasági sikerekben, határtalanul zöld a fenntarthatósági politikája miatt,
határtalanul sokszínű a szabadidős és kulturális
lehetőségei miatt és határtalanul élhető a magas
életszínvonal miatt.

Esti fényjáték a Dráván – (Foto: Markus Wache/Städtebund)
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A TÖOSZ delegációja a Dráva hídon

A szakmai kiállítással kísért rendezvényen hasznos előadások, az Osztrák Városszövetség éves
közgyűlése, kerekasztal beszélgetések, helyszíni
bemutatók és politikai párbeszédek követték egymást, rendkívüli színvonalon megszervezve mind
tartalmilag, mind technikailag.

Stratégiák és sikeres projektek
a belvárosok újjáélesztése érdekében
Négy munkacsoportban dolgoztak együtt a résztvevő polgármesterek és szakemberek, különösen nagy érdeklődés övezte a városközpont vonzerejével foglalkozó munkacsoportot, amelyben
a magyar delegáció is részt vett. A hangsúly arra
a kérdésre helyeződött, hogy mely stratégiák és
projektek vezetnek a lehető legtovább tartó sikerhez. A jó példák keresése egész Ausztriában zajlott: Karin Suchan-Mayr (St. Valentin/AlsóAusztria), Günther Albel (Villach, Karintia kanton), Bernhard Zwielehner (Ried im Innkreis,
Felső-Ausztria) és Peter Koch (Bruck/Mur, Stájerország) tartományi parlamenti képviselők áttekintést adtak a városaikban folyó projektekről.
Günther Albel, Villach polgármestere nagyra
értékeli az újonnan bevezetett állampolgári tanácsadó testülettel való együttműködést és a folyamatos eszmecserét a szereplők valamennyi csoportjával, például a vállalkozásokkal és a szövetségekkel. A bevásárlóközpontok használatának kezdeti
tilalmán kívül a párbeszéd eredményeként intézkedéseket vezettek be annak érdekében, hogy az
amúgy is vonzó városközpont élhető és látoga-
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tásra érdemes maradjon. „A város állandó változásban van, ugyanakkor a városközpontok globális versenyben állnak. Mindig magunkkal kell
vinnünk a lakosságot, és nem szabad megpihennünk a babérjainkon. Célunk, hogy a városközpont
Ausztria legnagyobb és legszebb nappalijává váljon.” Mindenesetre a belvárosban az üres lakások
aránya az elmúlt években már drasztikusan csökkent, és a politikusok is dolgoznak a megfizethető
lakások kialakításán a belvárosban.
A sikeres "Öntöde. A Fenntarthatóság Háza"
című rendezvényről Bernhard Zwielehner polgármester (Ried i.I.) számolt be. Az egykori ónöntöde
a sikeres fenntartható átalakítás mintaprojektjének számít, és ma helyet kínál egy regionális bioalapanyagokat alkalmazó kávézónak, kereskedelmi
helyiségeknek, co-working helyiségeknek, egy piactérnek és elegendő helyet rendezvények számára.
Ezenkívül Riedben a városfejlesztést ismét fontos
szakpolitikai területként ismerték fel, amelyet eszközként hasznosítanak, hogy aztán a polgárokkal
együtt dolgozzanak a problémákon. Nem pénzt
akar a szövetségi kormánytól és az államtól, hanem
„felhalmozott know-how”-t, például az innovatív,
fenntartható mobilitás területén.
Peter Koch (Bruck/Mur) polgármester nemrégiben nagy port kavart bejelentésével, miszerint
négy stájer partnervárossal (Knittelfeld, Leibnitz,
Trofaiach és Weiz) együtt fog dolgozni a Future:City
kezdeményezésen. Az öt város vezetői közösen
kívánják megújítani központjaikat, és jövőorientált,
fenntartható városfejlesztési koncepciókat kívánnak kidolgozni. Városában különösen fontos számára a lakossággal való együttműködés, és közösen már sikeresen megvalósították több projektet.
„A nagy bevásárlóközpontok ideje lejárt” – ez az ő
értékelése is. „Történelmi épületállományunk innovatív újrafelhasználása a mi nagy problémánk.”

Integrált városfejlesztés – sikeres
németországi projektek
„A világjárvány megnövelte és óriási mértékben
felgyorsította a városközpontokra nehezedő nyomást, hogy változtassanak” – erősítette meg Silvia
Kuttruff, a nürnbergi gazdaságfejlesztés vezetője.
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A „Nürnbergi Városi Műhely” elnevezésű programmal a város a „lehető legegyszerűbb módon”
mottó jegyében vállalta a városközpont szereplőinek támogatását a megvalósítási projektjeikben. A város csak egy olyan támogató, ami lehetőséget biztosít - a szereplők maguk is aktívak
és felelősek a megvalósításért. A modell kisebb
városokra is alkalmazható.

Az Osztrák Városszövetség közgyűlése
fenntartható közszolgáltatásokat
és válságálló infrastruktúrát sürget
Az osztrák városok érdekképviselete a legfőbb
döntéshozó fórumán a fenntartható közszolgáltatások és a válságálló infrastruktúra fontosságát
hangsúlyozta, hiszen a közelmúltban a COVID19 világjárvány egyértelműen ezt bizonyította.
A városok és önkormányzatok feladatainak spektruma a víz-, energia- és hulladékgazdálkodástól
kezdve az ellátáson, támogatáson és oktatáson át
a tömegközlekedésig terjed. Ezek a szolgáltatások a társadalmi kohézió és a gazdasági fejlődés
sarokkövei. Ennek fényében folyamatos beruházásokra van szükség - ezek garantálják a jólétre
és a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatásokat,
és magas életminőséget biztosítanak az osztrák
városok és települések polgárai számára.
Az olyan folyamatok, mint az éghajlatváltozás,
a digitalizáció és a demográfiai változások nem
állnak meg Ausztria városai és települései határán. Itt fontos olyan jogi és pénzügyi keretfelté-

Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár (TÖOSZ),
Dr. Michael Ludwig elnök (Städtebund),
Schmidt Jenő elnök (TÖOSZ)

telek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a
városok és az önkormányzatok számára, hogy a
meglévő közszolgáltatásokat fenntartsák, illetve
szükségleteiknek megfelelően bővítsék.
Az Osztrák Városszövetség követelései:
•• Különösen az ápolás és gondozás, valamint
az alapfokú oktatás feszültségekkel terhelt
területein van szükség reformokra és beruházásokra, amelyek célja több képzési hely
létrehozása és a munkakörülmények fenntartható javítása. Ez vonzóbbá teszi az érintett foglalkozási területeket. A szövetségi
kormány ápolási reformját a helyes irányba
tett első lépésnek kell tekinteni.
•• Az Osztrák Városszövetség üdvözli a szövet
ségi kormány által benyújtott gondozási cso-

A kongresszus résztvevői – (Foto: Markus Wache/Städtebund)
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magot. Az abban előírt intézkedések finanszírozása azonban nem mehet a városok és az
önkormányzatok rovására a szövetségi kor
mány kétéves finanszírozásának lejárta után.
•• A városok és az önkormányzatok fontos szereplői az ellátórendszernek a finanszírozás,
a humán erőforrás és a szervezés tekintetében. A városok és települések érdekképviseleti csoportjait ezért be kell vonni a meghirdetett „hosszú távú gondozás célzott irányításába”, helyet és hangot adva nekik.
•• A pénzügyi források igazságos elosztása a
szö
vetségi kormány, a tartományok és az
önkormányzatok között a pénzügyi kiegyen
lítési rendszerben, amely hosszú távon figyelembe veszi az olyan feladatokat, mint az
ápolás, a gyermekgondozás és a tömegközlekedés bővítése.
•• A városok és az önkormányzatok érdekkép
viseleteinek bevonása minden olyan reform
törekvésbe, amely az önkormányzatok feladatait érinti.
•• Következetesen végrehajtott ingatlanadóreform.
•• Emberközpontú jóléti politika, amely védi a
szociálisan gyengébbeket.
A városnapok zárónapján a négy munkacsoport rövid beszámolói után Thomas Weninger,

az Osztrák Városszövetség főtitkára beszédében a
városokat „válság idején horgony”-ként jellemezte.
Egyértelmű felhívást intézett Dr. Magnus Brun
ner LL.M. pénzügyminiszterhez: „Beszélnünk
kell a pénzről! A városok rendszerszintű jelentőséggel bírnak, és továbbra is képesnek kell lenniük ellátni feladataikat. Mindannyian számítunk Önre, pénzügyminiszter úr. De a közjavak
és közintézmények minőségének biztosításában,
fejlesztésében is számíthat ránk.”

A városok az innováció
és a beruházások motorjai
Magnus Brunner pénzügyminiszter méltatta a
városok és önkormányzatok óvatosságát és problémamegoldó képességét válság idején. „A városok
az egész államban az innováció és a beruházások motorjai, és szükségük van a támogatásunkra,
ezzel tisztában vagyunk.”
A pénzügyminiszter először is megköszönte a
polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek, alkalmazottaknak a járvány idején tanúsított kitartásukat és remek munkájukat. Mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az önkormányzatok
a lakosság kétharmadának bizalmát élvezi, és ez
az arány csak nőtt a válságok idején, ugyanakkor

Dr. Magnus Brunner LL.M. pénzügyminiszter
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a többi politikai szinté csökkent. 44 milliárd eurónyi támogatást osztottak ki a koronaválság idején
az államkasszából. Voltak olyan beavatkozások,
amik nem nagyon működtek, mint pl. a bevételek pótlása, mindezzel együtt 1,1 millió álláshely
megmentésével sikerként értékelik az elmúlt időszak eredményeit. Az OECD és egyéb nemzetközi
szervezetek kimutatása szerint az osztrák gazdaság bizonyította az ellenálló-képességét, hiszen
5,2%-os növekedési rátával megelőzik a német és
a svájci előrejelzéseket is.
Sok pénzt tettek a gazdaság megmentésébe,
de bizonyítottan jó stratégia volt, hiszen 55%-kal
több társasági adó bevételt realizáltak, ami 3 milliárd euróval több bevételt jelentett, és jól mutatja
a gazdaság helyreállását a krízis után.
Nemcsak a gazdaságot, hanem az önkormányzatokat is sokféleképpen segítették, így az alapvető szolgáltatások biztosításával, majd különböző intézkedéscsomagokkal.
Majd a pénzügyminiszter a szövetségi támogatási
csomagokra, az adóreformra és a környezetbarát
magatartásra vonatkozó megközelítésekre mutatott rá. A CO2-árképzés és a regionális klímabónusz szintén téma volt, csakúgy, mint az infláció
terhei. „Most hideg fejre és biztos kézre van szükségünk, minden intézkedésben. Vannak dolgok, amelyek első pillantásra jól hangzanak, de aztán inf-

Dr. Michael Ludwig elnök (Städtebund)

lációt okoznak. Ésszerű, igazságos és pontos megoldásokat kell találnunk az infláció tompítására.”
Ennek érdekében további rövid távú és strukturális
intézkedéseket jelentett be. „A legfontosabb most
a jó együttműködés – a világjárvány megmutatta,
hogy a szövetségi kormány, a szövetségi államok,
a városok és az önkormányzatok csak együttesen
képesek megbirkózni a válságokkal.”
A kongresszust záróbeszédében Dr. Michael
Ludwig elnök (Städtebund), Bécs város polgármestere értékelte, majd az esemény zárásaként
Bad Ischl polgármestere, Ines Schiller ünnepélyesen átvette az Osztrák Városszövetség zászlaját, hiszen Bad Ischl lesz a házigazdája a 2023
júniusában megrendezésre kerülő 72. Osztrák
Városi Kongresszusnak.
A rendezvényről bővebben tájékozódjon a
TÖOSZ Online Platformján.

Günther Albel polgármester (Villach), Ines Schiller polgármester (Bad Ischl), Dr. Michael Ludwig elnök (Städtebund),
Thomas Weninger főtitkár (Städtebund) – (Foto: Markus Wache/Städtebund)
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Önkormányzati
szakmai napok
Bulgáriában
Szerző, fotó: Gáll Attila, a TÖOSZ külpolitikai tanácsnoka

A Közép-Európai Kezdeményezés soros bolgár elnöksége alkalmából a Bolgár
Köztársaság Országos Önkormányzati Szövetsége (NAMRB) és a Közép-Európai
Kezdeményezés Végrehajtó Bizottsága kongresszust szervezett Szófiában, 2022.
június 8-án.
A kongresszust megelőző napra a TÖOSZ bulgáriai társszervezete, a NAMRB egy közgyűlést hívott
össze, amelynek témája Az európai projekt jövője
és az önkormányzatok szerepe, ahol az egyik előadó maga a bolgár miniszterelnök, Kiril Petkov.
A kongresszus címe: Közép-Európai Kezdeményezés helyi és regionális önkormányzatai az
európai krízis után – a fenntartható és rugalmas
jövő kilátásai.
A közgyűlésen és a kongresszuson a TÖOSZ-t
dr. Áldozó Tamás társelnök, Pápa város pol-
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gármestere és Gáll Attila, a TÖOSZ külpolitikai tanácsnoka, Iszkaszentgyörgy polgármestere képviselte.
A bolgár önkormányzati szövetség abból az
alapállásból indult ki, hogy Európa ma számos
kihívással néz szembe. Az egészségügyet, a szociális szférát és a gazdasági ágazatot megterhelő kétéves krízis után egy nem-várt katonai
feszültség miatt alakult ki humanitárius vészhelyzet. Emiatt keresni kell a lehetőségeket, hogy
egy fenntarthatóbb jövőt építsünk. Az előadá-
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sok és a panelbeszélgetések ezek körül alakultak,
különös aktualitással arra, hogy milyen energiaárak vannak és milyen energiakrízis alakulhat ki.
A bolgár, német, montenegrói és szerb előadók
saját országuk, településeik példáin keresztül
mutatták be, hogy hol tartanak, milyen kihívásokkal néznek szembe. Azt láttuk, azt hallottuk,
hogy a magyar önkormányzatok problémáihoz
hasonló nehézségek köszönnek vissza: elégtelen önkormányzati források, európai forrásokra
várás, a társadalommal való párbeszéd nehézségei, és a hozzászólásokban a romániai és moldovai
önkormányzatok képviselői kiemelték a bürokratikus akadályokat is, amely mint kiderült szintén
közös a fent említetteknél is. Mindegyik önkormányzati szövetség nagyon várja az uniós forrásokat, ez különösen igaz a bolgárokra, hiszen ők
az egyik nagy nyertesei a mostani ciklus forráselosztásának.
Napi aktualitásai is voltak a közgyűlésnek: Bulgáriában most az borzolja a kedélyeket, hogy az
ukrán menekültek a téli szezonban üresen álló
tengerparti szállodákban kaptak elhelyezést és
most a turistaszezon kezdetével azokra a szállásokra szükségük lenne a turizmusnak. Eredeti-

leg szerették volna az ukrajnai menekülteket az
ország közepébe telepíteni, de ezen ők megsértődtek. Miniszteri közbelépésre egy áthidaló megoldás született: az ukrajnai menekültek maradhatnak a tengerparton, de át kell költözzenek a parttól távolabb eső hotelekbe. Sok ukrajnai menekült ezt nem kívánta elfogadni, ezért több ezren
elhagyták Bulgáriát, de a többség élt ezzel a bolgár ajánlattal.
Ami a kétnapos út egyik figyelemreméltó
momentuma, és amit szeretnék ismételten kiemelni:
a bolgár szövetség közgyűlésén a bolgár miniszterelnök és a fél bolgár kormány jelen volt. A miniszterelnöknek azonnali kérdéseket lehetett feltenni,
kulturált párbeszéd volt a két fél között, még ha bizo-

Silvia Georgieva, a bolgár szövetség Igazgatója megnyitja a kongresszust,
a pulpituson Zoran Jovanovic a KEK-től, Daniel Panov a bolgár szövetség elnöke, Veliko Tarnovo polgármestere,
Stanislav Todorov, a bolgár külügyminisztériumtól, Andreas Kiefer, a CLRA főtitkára
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nyos pillanatokban érezni is lehetett, hogy felforrósodik a levegő vagy éppen megfagy. A miniszterelnök üzenete az volt, hogy számít az önkormányzatok munkájára, partnernek tekinti őket és a bolgár emberek mindennapjait csakis együtt tudják
jobbá tenni. A 7 milliós Bulgáriában mindösszesen 265 önkormányzat van, és elképzelhető, hogy
néhány önkormányzat összeolvad vagy beolvad a
szomszédos önkormányzatba a pénzügyi nehézségek miatt. Jellemzően 30 ezer fős önkormányzatok
vannak, ezeket úgy kell elképzelni, mint nálunk a
kistérséget, vagyis, hogy egy városi nagyobb település és több falu alkot egy önkormányzatot. Az
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anyagi nehézségekkel minden önkormányzat szembesül, kicsik és nagyok egyaránt, de most a kisebb,
3-5 ezer fős önkormányzatokról hallottuk, hogy
őket fenyegeti a megszűnés veszélye.
Azt tapasztaltuk, hogy nagyon hasonlóak a bolgár és kelet-közép európai önkormányzatok kihívásai a magyar önkormányzatokéhoz, a struktúrák lehet, hogy különböznek, de alapvetően
ugyanazon kihívásokra kell választ találnunk.
Emiatt is fontos, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, tanuljunk egymástól, a jó megoldásokat,
gyakorlatokat próbáljuk megtanulni és átültetni
a magyar viszonyokra.
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Magyarország
legnagyobb
vadaskertje, erdő és
horgásztavak
Szerző: Hajós Anna

A fent felsoroltak teszik különlegessé a dél-dunántúli, Tolna megyei községet. Tamásitól délre, egy
erdő peremén alakult ki Gyulaj, amely csak egy 10
kilométeres útelágazáson át érhető el. A zsáktelepülés egykor két részből állt: Gyulán magyarok,
Jováncán pedig az egykor a törökök elől menekült, majd azok kiűzése után itt maradt rácok,
ortodox délszlávok éltek. A két falunév összevonásából alakult ki a ma használatos Gyulaj. 2017től Selmeci László a polgármester.
– A helyi mezőgazdasági zrt.-nél voltam gépműhelyvezető. De már akkor is képviselőként dolgoztam, egészen a rendszerváltás óta, két cikluson át pedig alpolgármesterként.
– A Wikipédia megírta, hogy a 2019-es választás eredményének összeszámlálása során holtversenye alakult ki a másik jelölttel. Hogy sikerült az
ismételt választáson nyerni?
– Előtte azt hittem, nem kell ezzel foglalkozni,
biztos a választási győzelmem. De ezek után felkerestem a családokat, a személyes beszélgetések
révén végül sikerült, elég jó fölénnyel nyernem.
– A terveiből mit tudott megvalósítani és mi
várható még?
– Pár dolgot már sikerült. Régebben volt itt
gyógyszertár, most ismét van. Utakat újítunk fel,
most is nyertünk erre a célra pályázaton. Felújí-
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tottuk az orvosi rendelőnket. Kértünk még egy
szolgáltatásra pénzt, de azt nem nyertük meg.
További három utat szeretnénk felújítani egy

Selmeci László polgármester
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Községháza

TOP-os pályázat révén. Ezek mind a településen belül vannak. Tervezzük, hogy most fogunk
pályázni egy piactér kialakítására. Bár most is
van ilyen, de úgy szeretnénk átformálni, hogy
mindenkinek megfeleljen. A településen van
egy konyhánk, amelynek az ételeivel az iskolát, az idősotthont, valamint a községben, aki
igényli, kiszolgáljuk. Ez is megújult. Szeretném
még a templomot is rendbe hozni; erre ígéretet kaptunk. Próbálunk munkahelyeket teremteni. Volt nekünk egy szociális szövetkezetünk,
amely nagyon jól működött, de megszűnt. Ezt is
jó lenne újra éleszteni. Ők dolgozták fel mindazt, amit a közmunkaprogramban létrehoztak,
vagy a gazdák által megtermelt felesleges dolgokat, zöldséget, gyümölcsöt, sertést is.
– Ezek szerint most is van közmunka?
– Igen, 42-en dolgoznak így. Bár a településen
nincs sok munkalehetőség, de a környéken van.
Így például Tamásiban. Sokan járnak máshová
is, vannak cégek, amelyek elszállítják a dolgozóikat. Sajnos sokan nem bírják sokáig a kötöttséget,
vagy a munkafegyelmet. Elkezdik, azután kitartás nélkül ott hagyják. Talán majd a fiatalok…
– Hányan laknak Gyulajon?
– 960-an.
– Milyen a kapcsolatuk az erdészettel?
– Jó, bár a község számára az általuk befizetett iparűzési adó és a szállások után befizetett
ifa fontosak. Valamennyi, nem számottevő ide-
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genforgalmat hoznak. Nálunk – holott szép a
falu – a falusi turizmus nem nagyon működik.
A lakosok nagy része roma, közülük sokan próbálnak beilleszkedni, dolgoznak, de vannak,
akik nem ilyenek.
– Azt hittem, olyan szoros az együttműködésük az erdészettel, hogy teli vannak vendégvadászokkal és vadételekkel… Milyen testvértelepüléseik vannak?
– Nincs testvértelepülésünk. Terveztük, hogy
jó lenne, de még nem tartunk ott.
– Ünnepeik?
– A májusi búcsú, amely a templomhoz kapcsolódik. Megünnepeljük a március 15-ét, az október
23-át a szoborparkunkban, ahol a halottjainkra
is emlékezünk, akik a háborúban vesztették az
életüket. Ide tartoznak az iskolai ballagások, a
kisebbséggel együtt tartott falunapok.
– Érdekes a címerük. A dámszarvas mellett egy
különleges virág van…
– Igen, az a ritkasága miatt védett hunyor.
A másik oldalon pedig búza szerepel. Itt mindig
mezőgazdasággal foglalkoztak az emberek, egykor gazdag község volt a mienk, a lélekszám is
magasabb volt; 2.700-2.800 lakossal.
– És egy szép műemlék templom is van rajta?
– Igen. Erről mondtam, hogy szerepel a terveinkben, hogy helyrehozzuk, de egyelőre csak ígéretek vannak. Két kápolnánk közül egyik a szőlőhegyen, egy pedig a Szentkútnál található, ahol
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A gyulaji erdő

egy nagyon jó minőségű forrásból jön a víz. Ott
is szokott imádkozás lenni.
– Mióta tagjai a TÖOSZ-nak?
– Igazság szerint én azt hittem, hogy már rég
azok vagyunk. Voltam egy-két gyűlésen és megbeszélésen, és kiderült, hogy nem így van. Ezért
döntöttünk a felvételi kérelemről.
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– Miben tudnak segíteni?
– Úgy gondolom, hogy sok mindenben. Adnak
ötleteket, hogy lehetne jobbá tenni a dolgokat. Az
ember mindig hall ott újdonságokat, és tisztába
jön az ország dolgával.
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Római emlékektől
napjainkig
Szerző: Hajós Anna

Kiváló közlekedési lehetőségek, élénk vasúti forgalom, közeli autópálya és autóút, a szűkebb környék meghatározó autóbusz közlekedésének fontos központja jellemzi a közép-dunántúli, Fejér
megyei Bicskét. 2019-től Bálint Istvánné a település polgármestere.
– Mi volt az eredeti foglalkozása?
– Egészségügyi és szociális szakember vagyok.
Szociálpedagógus a legmagasabb végzettségem.
2014 és 2019 között alpolgármester voltam.
– Hányan laknak Bicskén és mi a leggyakoribb
foglalkozásuk?
– 2019-es adat szerint a becsült népességünk
12.503 fő. Foglalkozásukra vonatkozó statisztika
nem áll rendelkezésre. Ez egy régi mezőváros;
sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, de az iparral is. Vannak, akik Budapestre járnak dolgozni.
Munkanélküliség nincs, aki ma Magyarországon
dolgozni akar, talál lehetőséget.
– Milyen terményeik vannak és mire a legbüszkébbek?
– A szőlőtermesztés elég nagy múltra tekint
vissza itt és a környéken. A borút, a pincesorok
és a pincészetek is erre utalnak.
– Van-e, és ha igen, mivel foglalkozik a helyi
kisipar?
– Igen, működik a László szóda– és szikvízgyártás, a WhiteSkiff Classics Kft. (favirág), Papinóth
Sütőipari Kft., és kézműveseink: IKE Kerámia,
Borostyán bőrdíszmű, TÜTI kézműves műhely.
– Melyek az utóbbi időszak fejlesztései, és milyen
terveik, pályázataik várnak megvalósításra?
– Több nagy fejlesztésünk valósult meg az utóbbi
időszakban. Többek között megépült a városi piac,
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ahol a helyi és környékbeli termelőknek lehetőségük van megmutatkozni. Átadtuk a Bicske Szíve
Parkot, ahol egy 1 kilométeres rekortán futópálya is helyet kapott. Megújult a Petőfi Művelődési
Ház. Járdákat építettünk, utakat láttunk el szilárd
útburkolattal. Folyik a csapadékvíz elvezetésének a tervezése; a kivitelezést szeretnénk elindítani. Bízunk abban is, hogy megvalósul a Bicskei
Egészségügyi Központ fejlesztése is.
– Van-e idegenforgalom, falusi turizmus?
– Idegenforgalmi szempontból is jelentősek a
műemlékeink, látványosságaink. Ilyen a Batthyány-

Bálint Istvánné polgármester
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kastély és a körülötte lévő arborétum, Nagy Károly
csillagvizsgálójának romjai, a római katolikus, a
református, valamint az evangélikus templom,
a köztéri szobraink. A bicskei Kultúrkúriában
állandó kiállításon tekinthetők meg Jakab István László népi építészetet bemutató festményei, a helyi fehér hímzés egyes darabjai, illetve
kuriózum Kun Lídia bicskei kötélgyártó gépeinek
egy része. Láthatóak a település régészeti leletei a
neolitikumból, valamint néprajzi tárgyak. Több
magángyűjtő is szívesen megmutatja a gyűjteményét. Működik Értéktár Bizottság a helyi értékek és hagyományok védelme, a tradíciók őrzése
érdekében. A kerékpárút és a horgásztavak szintén elősegítik a turizmus erősödését a városban.
Inkább az egy napra érkező, átutazó vendégek állnak meg nálunk, ahol több vendéglátóhely található. Az aktív turizmus iránt érdeklődőket BTC
sporttelep, uszoda és a Bicske Szíve Park szolgálja.
A túrázók a Vértes és a Gerecse turista útvonalait,
a Máléhegy barlangját, és az egykori hegyikastély
területét kereshetik fel.
– Vonzerőnek számítanak a római kori romok,
emlékek?

– Igen gazdag a római kori emlékanyag Bicskén és a környékén. A Máléhegy alatti részen
találták meg Ulpia Antonilla kőkoporsóját más
kőkoporsókkal együtt, és ékszereket. 1963-ban
az Előhegyen is találtak sírt, római cserépedény
maradványokkal. A Pusztapince területén került
elő egy bronzlemezre írt katonai elbocsátólevél.
A faragatlan kövekkel bélelt sírokban edények,
fibulák, pénzérmék voltak. A Galagonyás dűlő
mányi úthoz közeli végében speciális téglákból
épített vízvezeték töredékét találták meg. A lelőhelyek feltérképezése alapján az I.-II. században a
Máléhegy lábánál, a Sziget dűlőben, a III.-IV. században Pusztapince területén találtak leleteket.
– A Batthyány kastély most milyen szerepet
tölt be?
– Ez a város leglátványosabb és legismertebb
műemléképülete, amelyet arborétum övez. Jelenleg
gyermekotthon működik benne. Nyáron a parkban tartjuk a Kastélyestek rendezvénysorozatot.
1849. január 3-án a kastély „vörös szalonjában”
fogadta Windischgrätz osztrák főparancsnok a
magyar országgyűlés békeküldöttségét, vezetőjük, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök kivéte-

Bicskei látkép
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lével, akit nem engedett maga elé. A kastély díszterme kamarakiállításoknak és hangversenyeknek ad otthont. Az épületben gyermekvédelmi
kiállítás is látható. Nagy Károly csillagász egykori
birtoka is szorosan kapcsolódik ide, a reformkori
természettudós csillagvizsgálójának és mauzóleumának romjai révén.
– Milyen ünnepeket tartanak?
– Közösségünk a nemzeti ünnepeinket rendszeresen, hagyományainkat követve tartja. Kiemelkedő továbbá a Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat, a Kastély Estek, a Roma Nap. Augusztus 20-hoz kapcsolódóan vásári forgatag, közösségek bemutatkozása szerepel. Van Szent Mihály
napi sokadalom, adventi gyertyagyújtások, Luca
napi vásár, városi Karácsony, városi disznóvágás
és fesztiválok. A tűzoltók szerveznek Majálist, és
tartunk őszi könyvtári napokat.
– Mit ábrázol a címerük?
– A színek: kék és sárga. Függőleges, háromszög
alakú pajzs. A benne lévő címerkép három arany
búzakalász, egy ekevas, toll, tölgyfaág két levéllel
és három makkal, sisak, rajta korona, amelyből
fehér szarvas ugrik elő. A sisak körül kék-sárga
szalagok alkotnak tekercset. Ezek a jelképek a fejlett mezőgazdaságra, a hatalmas erdőségekre és
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erdőgazdálkodásra, az állattenyésztésre, a lakosság szorgalmára, gazdagságára, a tudomány, a
művészet és az irodalom helybeli művelésére utalnak. A sisak a bicskeiek számos csataeseményét,
védelmi és támadó harcait idézi.
– Melyek a testvérvárosaik és hogy tartják velük
a kapcsolatot?
– Németországi testvértelepülésünk Altshausen,
Erdélyben Tusnádfürdő és Réty, Kárpátalján Csap.
Hagyományosan a Bicskei Napokra és a Szent István napi rendezvénysorozatra hívjuk meg delegációikat. Bár a koronavírus-járvány miatt a személyes találkozás nem volt lehetséges, telefonon és
írásban rendszeresen kommunikálunk egymással,
hiszen némelyikükkel évtizedekre nyúlik vissza
a kapcsolatunk, és így már barátságok köttettek.
– Mióta TÖOSZ-tagok? Mit várnak a szövetségtől, miben tudnak segíteni Önöknek?
– Az elmúlt időszakban néhány rendezvényükön részt vettem. Ezek megerősítettek abban, hogy
Bicskének a TÖOSZ-ban a helye. Hiszen ez nem
csupán egy ideális kapcsolat, hanem annál sokkal több, egy valódi szövetség, amely mindan�nyiunk számára eredményes lehet. Együttműködést, egy közösséghez tartozást és erős érdekérvényesítést kínál.
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Polgármesternők
a családokért
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára,
fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A 2022. március 3-án Budakeszin a nyitórendezvénnyel elindult, a Miniszterelnökség
által támogatott „Polgármesternők a családokért” programsorozat folytatásaként
került sor a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának Közép-Dunántúli, Nyugat-Dunántúli,
valamint Dél-Alföldi Régióit érintő rendezvényeire.
A program sikeres megvalósítása és a szakmai
workshopok előkészítéseként online kérdőív formájában problémafeltáró kutatást végeztünk a
polgármesternők körében annak érdekében, hogy
beazonosíthatóak legyenek azon problémák, amelyekre a program fókuszál, amelyek többek között
a munka-magánélet egyensúlya, nők és család
szerepei, szerepkonfliktusai; generációk közötti
együttműködés és idősek gondozásainak kihívásai.
A kérdőívet kitöltő több mint 100 polgármesternő
válaszaival, javaslataival nagymértékben hozzájárult a szakmai program részletes összeállításához.
Az idén megrendezésre kerülő regionális eseményekre az ország valamennyi hölgy polgármestere
meghívást kap, hiszen a szakmai program kialakításakor a tagozat vezetősége törekedett arra, hogy
az egyes rendezvényeken a valamennyi önkormányzati vezetőt érintő témák mellett napiren-

Az elnökség
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den szerepeljenek a kérdőívet kitöltők témajavaslatai, az adott régiót érintő egyes kérdések, valamint a rendezvényhelyszínt biztosító települést
bemutató program is.

Halimba – 2022. április 27.
A második rendezvényre 2022. április 27-én a
Közép-Dunántúli Régióban Halimbán került
sor. A megjelent résztvevőket Kovácsné Véber
Eszter polgármester mellett dr. Horváth Klára,
Bábolna polgármestere, a Polgármesternői Tagozat Közép-Dunántúli Régiójának vezetője, valamint dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
köszöntötte. Dr. Győri Ottilia, a Polgármesternői Tagozat vezetője rövid bevezetőjét követően
Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke adott tájékoztatást a megjelenteknek „Munka-család összhangját támogató lehetőségekről” című előadásában. Elnök asszony előadása után dr. Németh
Kornél egyetemi docens, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet igazgatója a „Van új
a nap alatt? A körforgásos gazdasági modellben
rejlő lehetőségek” című előadásában vázolta fel a
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körforgásos gazdasági modellben rejlő lehetőségeket, majd ezt követően dr. Szuromi-Kovács
Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ
ügyvezetője tartotta meg előadását a „Családbarát Munkahely Védjegy” programról. Csatos
Erika pénzügyi tanácsadó az Álomjövő Tanácsadó Iroda képviseletében „Pénzügyek tűsarkon”
című előadásával adott bepillantást a pénzügyek
világába, majd a szakmai program zárásaként
Huber Katalin mutatta be „babamama CSOMAG – Egyedülálló Országos Családbarát Program önkormányzatok együttműködésével” címmel
családbarát programjuk keretében kifejezetten
önkormányzatok részére kialakított, az újszülöttek életkezdését megkönnyítő támogatási lehetőséget. A szakmai munkát követően fakultatív
programként lehetőség nyílt a halimbai Gyógynövényes kert megtekintésére.
Kovácsné Véber Eszter, Halimba polgármestere
rövid köszöntőjében kitért a település történeti
bemutatásán túl arra is, hogy nagyon szerencsésnek érzi településvezetőként azt, hogy Halimbán
jó élni és fiatalnak lenni, hiszen minden szolgáltatás helyben elérhető. A településen található bölcsőde, óvoda és általános iskola, háziorvos, vala-

Kovácsné Véber Eszter polgármester
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Résztvevők

mint gyógyszertár is. Minden biztosított a lakosság számára és nagyon fontosnak tartja, hogy a
széles intézményrendszer folyamatos fejlesztésével magas színvonalú szolgáltatásokat tudjanak
nyújtani a lakosságnak. Elmondta, hogy a civil
szervezetek és az egyházközség is aktívan részt
vesz a közösség életében, a település fejlesztésében és építő javaslataikat munkájuk során mindig figyelembe veszik.
Fűrész Tünde elnök (KINCS) nagy örömmel
fogadta el a TÖOSZ felkérését, hiszen mindig nagy

Fűrész Tünde elnök, KINCS
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öröm számára helyben találkozni női vezetőkkel.
Előadása elején röviden elmondta, hogy az intézet
2018-ban, a Családok Évében kezdte meg működését Kopp Mária professzor asszony szellemiségét
követve annak érdekében, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak ahhoz, hogy Magyarországon
világra jöjjenek a kívánt és tervezett gyermekek, a
népesedési problémáink megoldására megtalálják
a legmegfelelőbb és leghatékonyabb válaszokat,
valamint elérjék azt, hogy az országot megtartó
családok még inkább megerősödjenek, sokasodjanak és bővüljenek. Kiemelte, hogy a család- és
népesedéspolitika nem csak egy a nemzetstratégiai ügyek közül, hanem olyan közös ügyünk,
amely hosszú távon meghatározza a jövőnket
Magyarországon és a nagyvilágban. A családpolitikai filozófia megalapozása és népszerűsítése,
a családok védelme és támogatása, a népesedési
fordulathoz vezető lehetséges utak feltérképezése nélkül elképzelhetetlen a közös jövőnk építése, a népességfogyás megállítása. Jövőnket legfőbb kincseink, a gyermekeink jelentik, ezért legfontosabb feladatuk a gyermekvállalás és nevelés
támogatása és védelme. Az Intézet ennek érdekében olyan hazai és nemzetközi tevékenységeket,
szakpolitikai elemzéseket és kutatásokat végez,
amelyek megalapozhatják a családok és a népesedés ügyét szolgáló intézkedéseket és ezzel hozzájárulnak a társadalom családbarát, harmonikus
működéséhez. Ezt követően rátért a családpolitika területént tett konkrét lépések, intézkedések
bemutatására. Elmondta, hogy a munkavégzés és
a családok világa szorosan összekapcsolódik. Fontos, hogy ne okozzon családi krízist, ha egy édesanya visszatér a munka világába. Erős családokat,
erős közösséget alkotunk, amelyhez nagyon fontos
a stabil, kiszámítható családpoitika. Az alappillérek, amelyek a családokat segítik: gyermekvállalás ösztönzése, otthonteremtési kedvezmények,
édesanyák, mint biztos alap, családbarát szemlélet, jogi eszközök, családvédelem. Láthatjuk, hogy
2010-től növekedtek a támogatások, amelynek
határására növekedett a termékenységi ráta is.
Ilyen családtámogatások például a GYED-extra,
első házasok adókedvezménye, SZJA-kedvezmény.
A várandósági idő kezdetétől életvédő szemlélet
látható, a babaváró támogatás bevezetése 2019-
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től a házasságra, gyemekvállalásra való ösztönzés
érdekében. A gyeremkjóléti intézkedések közül
kiemelte az ingyenes étkezés, tankönyv biztosítását, Erzsébet táborok szervezését, munkavállalás segítését, bölcsődei hálózat növelését, valamint a három éves kortól kötelező óvodai nevelést. A család – munka egyensúlya tekintetében
bevezetésre került a részmunkaidő lehetősége, a
home-office, a GYED extra, pótszabadságok, a
KRESZ-vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése. Nagyon fontos az édesapák, nagyszülők
bevonása, olyan kedvezmények biztosítása, amelyek kedvező hatással bírnak a gyermekvállalsra.
A nők foglalkoztatása egyre növekszik szükséges
a nagyszülők támogatása, segítsége a gyermeket
nevelőknek. Végül, denem utolsós sorban az otthonteremtés és otthonfelújítás támogatási lehetőségeit említette.
Dr. Németh Kornél, a Pannon Egytem intézetigazgatója egy napjainkban igen fontos témáról, a körforgásos gazdasági modellről, az abban
rejlő lehetőségekről tartott előadást. Bevezetőjében elmondta, hogy az anyagok sokféleségének és
folyamatos és gyors növekedése az egyre összetettebb termékek létrejöttét és felhasználását
jelenti, amely magával vonza az egyre több hulladék keletkezését is. Rávilágított arra a tényre,
hogy a felhasználható erőforrások elérhetősége
véges. Sajnos napjainkban az emberek nagyon
sok hulladékot termelnek, rengeteg műanyag pet

Dr. Németh Kornél intézetigazgató
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palack és háztartási szemét halmozódik fel. Nagy
probléma az is, hogy egyre nő a szárazföldi területek beépítettsége, a teljesen mesterséges anyagokkal botított területek aránya. Annak érdekében, hogy ezen változtassunk teljesen új megközelítésre van szükség a gazdaságban. Az eddigi
folytatott lineáris gazdáságról át kell térni a körforgásos gazdaságra, amelynek célja a hulladék
és erőforrásfelhasználás csökkentése a termékek
életciklusának átalakításával. Elmondta, hogy
ennek megvalósítására már már látszanak egyes
szakpolitikai törekvések, a körforgásos gazdaság
elterjedése globálisan egyre növekszik. Kiemelte,
hogy a modell megvalósításának természtesen sok
nehézsége és kihívása van, sok idő, energia, szabályozás és anyagi ráfordítás szükséges a változáshoz. A körforgásos gazdaság egy település életében, üzemeltetésében nagyon sok változást eredményezhet törekedni kell arra, hogy valamennyi
területen változásokat vezessünk be. Példaként
említette az energiafelhasználást és termelést, a
települési környezetet, épületeket, a közlekedésszervezést, mezőgazdasági tevékenységeket, vízés hulladékgazdálkozási területet. Nagyon fontosnak tartotta a felsoroltak közül az ipari szimbiózis ösztönzését, energiaközösségek létrehozását.
Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát
Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú

Kft. vezetője tájékozotatójában elmondta, hogy
szervezetük 2019-ben kapott állami megbízást a
Családbarát Hely tanusító védjegy kialakítására
és fejlesztésre, illetve az elnyerésére jelentkező
szervezetek minősítésének elvégzésére. A védjegy
hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők számára, hogy a védjegy
tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz Családbarát Munkahelyként működik, illetve Családbarát Szolgáltatást nyújt. A védjegy két kategóriában
ítélhető oda: Munkahely és Szolgáltató Hely kategóriában. Amennyiben egy szervezet mindkét kategóriában szeretne tanúsítványt szerezni, mindkét
minősítésre külön kell jelentkeznie. Kiemelte, hogy
a Családbarát Hely tanúsító védjegyre való jelentkezés ingyenes. Elmondta, hogy 2021-ben megújult
a program, a feltételrendszer teljesítéséhez ingyenes tanácsadói szolgáltatást is kínálnak, továbbá a
Védjegyhez kapcsolódó képzéseket, tréningeket is
szerveznek. Tájékoztatójában röviden ismertette a
jelentkező szervezetek minősítési folyamatát, amely
egy kérdőív kitöltésével indul, majd ennek kiértékelő dokumentumait megküldik a pályázó szervezetnek. Amennyiben az előzetes kérdőív értékelése elérte a tanusítvány kiállításához elegendő
pontszámot, úgy személyes helyszíni vizsgálatra
kerül sor, majd ezt követően kerül sor a szervezet
nevére szóló Családbarát Hely tanúsító védjegy
tanúsítvány kiállítására.
Csatos Erika tájékoztatójában elmondta, hogy
sajnos a pénzügyek kezelése még mindig többségében a férfiak kezében van. Nagyon fontosnak
tartja azt, hogy ma már egyre több nő, női vezető
elérje pénzügyi céljait, legyen szó akár a minőségi

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes ügyvezető

Csatos Erika pénzügyi tanácsadó
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oktatásáról, akár az anyagi függetlenség megteremtéséről, vagy épp az álomnyugdíj pénzügyi feltételeinek biztosításáról. Véleménye szerint tudatos tervezéssel érdemes, sőt, szükséges előre felkészülni egy váratlan baleset, betegség vagy tragédia anyagi következményeire. Meglátása szerin
nincs ez másképp egy település vezetésénél sem,
sőt igen fontos, hogy megfelelően gazdálkodjanak, kezükben tartsák a pénzügyeket a településvezetők, hiszen megfelelő anyagi ráfordítás és
takarékoskodás nélkül nincs fejlődés.
Huber Katalin előadásában elmondta, hogy
az önkormányzatokkal szorosan együttműködve
indították el egy egyedülálló indentiást építő családbarát programot. Az eddigi visszajelzések alapján nagyon pozotív fogadtatást tapasztaltak nemcsak az önkormányzatok, de a családok részéről is.
Országos felmérést végeztek a védőnők és várandós édesanyák bevonásával arról, hogy minek
örülnének az újszölött gyermek érkezésekor a
családok. Ennek a felmérésnek az eredményeként állították össze a finn modellhez hasonlóan
a babamama csomagot. Kiemelte a programjuk fő
üzenetét, amely szerint minden gyermek egyenlő
és megérdemli az élet biztonságos és támogatott
kezdetét. Éppen ezért a csomag úgy került összeállításra, hogy abban minden olyan eszköz, termék megtalálható legyen, amely a kényelmes és
biztonságos életkezdéshez szükséges.
A tartalmas és informatív szakmai napot követően faktultatív program keretében Kovácsné
Véber Eszter polgármester asszony vezetésével a jelenlévőknek lehetőségük nyílt a halimbai

Gyógynövényes kert

Gyógynövényes kert megtekintésére. A kert egykor dr. Szalai Miklós halimbai esperes lakóhelye
volt, ahol a nyugdíjas éveitől, 1990-ben bekövetkezett haláláig, közel 30 évig élt. A halimbai Gyógynövényes kert jelenleg oktató és bemutatókertként
áll a nagyközönség részére. Dr. Szalai Miklós esperes úr figyelmét a gyógynövények tanulmányozásának szentelte hatalmas gyógynövényes tudásra
tett szert. Teakeverékei, amelyeket a környéken
szedett gyógynövényekből állított össze, országszerte ismertté lettek, tízezrek számára hozva
gyógyulást. Évtizedeken keresztül folytatott tevékenysége alapján Szalai Miklóst „halimbai esperes”-ként az egész ország ismerte. Nevéhez fűződik a Halimbárium gyógyteacsalád megszületése.
A Halimbárium teák az országban elsőként bolti
forgalomban is megvásárolható gyógynövényekből összeállított teakeverékek voltak. Nagy lépést
jelentettek ahhoz, hogy az emberek maguk is tegyenek egészségük helyreállításáért, ezáltal kezükbe

Huber Katalin
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Halimbai csoportkép

vegyék saját sorsuk irányítását. Egykori lakhelye,
a ház, amelyben élt és dolgozott, kertjével együtt
ad helyet a „Dr. Szalai Miklós Gyógynövényeskert
Bemutató- és Oktatóközpont”-nak, amely méltón
őrizi a „halimbai esperes" hagyatékát, továbbá elősegíti a településhez és az egész környékhez kapcsolódó gyógynövényes hagyományok felélesztését, bemutatását és elterjedését. A házban kiállítás látható Szalai Miklós életéről és munkásságáról, a kert pedig egy egyedülálló, nagy fajszámú
élő gyógynövénygyűjteményt foglal magában.
A jelenleg 4.000 m2-en elterülő kert nemcsak
gyógy- és fűszernövényeknek ad helyet, hanem
őshonos régi magyar gyümölcsfajtáknak, szőlőtöveknek és zöldségfajoknak, és is helyet biztosít. A nagy fajgazdagsággal jellemezhető kertben
a növénytermesztés két fontos célt próbál kielégíteni. Egyrészt hozzájárul a helyi közétkeztetéshez
azzal, hogy a zöldség-, gyümölcs- és a szőlőtermés
jelentős részét a helyi óvodakonyha részére állítja
elő. Másrészt és mindenek előtt a bemutatást és
az oktatást szolgálja a kertbe látogató felnőtt és
diákcsoportok részére. A kert fenntartása során
kiemelt figyelmet fordítanak a tudatos növénytársításra, a talajtakarásra, a vetésforgó használatára
és a komposztálásra. A termesztésnél vegyszermenteségre törekszenek; kizárólag növényleveket használnak öntözés vagy permetezés formájában, védekezésre, növényerősítésre. Az emlék-
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ház és a kert egész évben látogatható, ha a közelben járnak feltétlenül látogassanak el Halimbára
és tekintsék meg a gyógynövénykertet.

Kunsziget – 2022. május 25.
A következő rendezvényre 2022. május 25-én a
Nyugad-Dunántúli régióban található Kunszigeten került sor. A rendezvényen megjelenteket
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármester, a Polgármesternői Tagozat Nyugat-dunántúli Régiójának vezetője, mint házigazda dr. Gyergyák
Ferenc, a TÖOSZ főtitkára és dr. Győri Ottila,
a Polgármesternő Tagozat vezetője köszöntötte.
Ezt követően Huber Katalin ügyvezető önkormányzatoknak kifejlesztett családbarát támogatási lehetőségről adott tájékoztatást, majd
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dr. Torma András, a Széchenyi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense „Fenntartható települések – fenntartható jövő” című előadása, Bar
tos Andrea Katalin, a Családbarát Magyarország
Központ projektigazgatója a „Családbarát Munkahely Védjegy” pályázati lehetőségről szóló, Ivá
nyiné Szabó Andrea, a TÖOSZ vezető trénere
„Konfliktusok a településen” című és végül Komá
romi Mónika szín- és stílustanácsadó „Az öltözködés, mint kommunikációs eszköz – női szerepek
egyensúlya” előadása következett. A rendezvény
első szakmai részét követően Lendvai Ivánné polgármester asszony vezetésével sor került a kunszigeti ipari parkban található Tenneco autóipari
gyár meglátogatására, valamint a település történelmi örökségeinek, épületeinek, intézményeinek megismerésére, megtekintésére.
Lendvai Ivánné polgármester asszony tájékoztatójában Kunsziget település rövid bemutatását
a történelmi háttér, elhelyezkedés kezdte, majd
a település fejlődésének folyamatát mutatta be.
Elmondta, hogy 1990. előtt körzetesített zsákfalu volt, ahol többnyire mezőgazdasági munkából éltek az emberek, nagyon kevés volt a helyi
munkalehetőség. Mindezek miatt nagy gond volt,
hogy a települést az elszegényedés, elnéptelene-

dés veszélyeztette. Az önkormányzat vezetése
1990. után döntött úgy, hogy változtatni szükséges annak érdekében, hogy fejlődésnek indulhasson Kunsziget. Az önkormányzati rendszer átalakítását követően nyílt lehetőség arra, hogy ipari
parkot létesítsenek, ipari üzemek telepedhessenek le munkahelyeket teremtve ezzel a helyi lakosoknak és fejlődést a településnek. Ennek eredményeként indulhatott meg egy komplex falufejlődés, amely a lakosság számának emelkedését, a
lakhatás biztosítását, a közösséghez tartozás erősítését, a szolgáltatások bővítését eredményezte.
Kiépült a közműhálózat, bővült a helyi közlekedési lehetőség, javult a közrend és közbiztonság,
tovább fejlődött az ipari park, az oktatás, bővültek az igénybe vehető szoltáltatások, kialakult egy
rendezett, esztétikus falukép. A jövőbeni tervek a
lakosság számának folyamatos növelése, a település fejlesztése, bővítése, lakóutcák nyitása, a fiatalok támogatása és településen tartása, a szolgáltatások folyamatos fejlesztése.
Huber Katalin, a babamamtudakozó tulajdonosa az önkormányzatok részére kifejlesztett
olyan támogatási lehetőséget mutatott be, amely
biztosan eljut a támogatni kívánt személyhez.
Nagyon örül annak, hogy ma már szinte valamen�nyi önkormányzat nyújt támogatást a településeken születő gyermekek részére. Ezek a támogatások többnyire pénzbeli juttatások, amelyek esetleg
néhány esetben nem biztos, hogy eljutnak kifejezetten közvetlen az újszülöttekhez. Minderre
tekintettel fejlesztették ki a babamamacsomagot,
amely nagyon sok minőségi terméket tartalmaz,
amelyek kifejezetten az újszülöttek életkezdéséhez szükségesek és nélkülözhetetlenek.

Lendvai Ivánné polgármester

Huber Katalin

ÖNkormányzat | második negyedév

www.toosz.hu

Projektek

A résztvevők

Bartos Andrea Katalin, a Családbarát Magyarország Központ projektigazgatója rövid tájékoztatójában az általuk kifejlesztett és elnyerhető
Családbarát Munkahely Védjegyre és Családbarát Szolgáltatóhely Védjegyre hívta fel a jelenlévők figyelmét. Működésük alatt már nagyon sok
önkormányzat, önkormányzati intézmény, egyéb
szervezet pályázott a védjegy elnyerésére, és nagy
örömükre meg is szerezték azt. Amennyiben valamely önkormányzat pályázni szeretne, azt a honlapjukon található jelentkezés elindításával tudja
megtenni. Esetleg, ha nem biztosak abban, hogy
sikeresen tudnak-e pályázni, ettől függetlenül
várják a jelentkezéseket, hiszen ingyenes tanácsadással, tréningek szervezéssel, oktatással tudnak mindazoknak segíteni, akik esetleg nem biz-

tosak abban, hogy megfelelnek-e a tanúsítvány
megszerzési feltételeinek. Valamennyi résztvevőt arra bíztatott, hogy jelentkezzenek, hiszen
egy tanúsítvánnyal rendelkező önkormányzat,
vagy annak intézménye a lakosság körében is biztosan sikerre számíthat.
Dr. Torma András „Fenntartható települések –
fenntartható jövő” című előadásában a fenntarthatóságról az élhető, körforgásos, klímatudatos,
„okos” és energiahatékony települések fontosságáról beszélt. Azt, hogy mitől is lesz élehető egy
település nagyon sok mindentől függ. Nagyon
sok összetevő befolyásolja ezt, és ha minél több
dologra odafigyel a település és a vezetés, vala-

Bartos Andrea Katalin projektigazgató

Dr. Torma András tanszékvezető egyetemi docens
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mint a lakosok is, akkor annál inkább élhetővé
válik egy település. Egy igazán élhető településen figyelnek a vízvédelemre, a levegőminőségre,
a környezet kialakítására, az építési, építészeti
módokra, tervekre, a közlekedésre, a zöld felületek megtartására, növelésére, kiemelt figyelmet fordítanak az oktatásra, klímapolitikára,
megfelelően hasznosítják a helyi erőforrásokat,
a hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás területén is. A klímatudatosság területén is nagyon
sok mindent tehet egy település. Az utóbbi években egyre inkább érezhetőek a globális felmelegedés hatásai. A klímát nagymértékben befolyásolja a légmozgás, hőmérséklet, levegőminőség.
Egyre többször tapasztaljuk, hogy tavasszal, nyár
elején hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik, villámárvizek keletkeznek, vagy akár extrém
szárazság, hőhullámok, akár 40°C feletti hőmérséklet van. Egyáltalán nem mindegy ilyen esetekben, hogy mennyi zöld felülettel rendelkezik egy
település, a lakóházak egyéb épületek építésénél
figyelembe veszik-e az uralkodó szélirányt stb.
Természetesen, amennyiben ezekre korábban
nem szenteltek kellő figyelmet, javítani lehet például esőkertek, zöldtetők, vízáteresztő burkolatok
alkalmazásával. A körforgásos település kapcsán
elmondta, hogy megindult egy pozitív változás
a települési hulladék hasznosítása területén, de
jelentős lehetőség rejlik még az újra hasznosításban. Kiemelte azonban, hogy a hulladékok hasznosítása nem egyenlő a körforgásos gazdasággal, hiszen a körforgásos gazdaság egy teljesen új
szemléletet jelent a települések számára. Hogyan
is működik? 1. Csökkentsd! 2. Használd újra! 3.
Nyerd vissza! 4. Gondold újra! 5. Újulj meg! Napjainkban már igen elterjedt és ismert fogalommá
válik az okos és energiahatékony település. „Az
okos város olyan település vagy település csoport,
amely természeti és épített környezetét, digitális
infrastruktúráját, valamint a területén elérhető
szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.”
Iványiné Szabó Andrea, a TÖOSZ vezető trénere az esetlegesen kialakuló konfliktusok kezelési lehetőségeiről, feloldásáról adott rövid tájékoz-
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Iványiné Szabó Andrea vezető tréner

tatót. Előadásában kitért a konfliktusok kialakulásának okaira, azok típusaira. Az esetkonfliktusok tisztán beazonosíthatóak, egyszeri epizódok,
nem idéződnek elő rendszeresen és rövid idő alatt
megoldhatók, lezárhatók. A komplex konfliktusok azonban összetettek, több forrásból táplálkoznak, nem sorolhatók be egy típusba. Mindig
többszöri epizódok, az adott környezet folyamatosan előidézi és csak hoszzú idő alatt oldhatóak
meg. A települési konfliktusok összetett, komplex folyamatok, amelyekben a társadalom szereplői, társadalmi csoportok, érdekcsoportok, civil
szerveztek, intézmények, önkormányzatok, vállalkozások lehetnek a résztvevők. Kialakulásukat
adatok, információk, eltérő érdekek, a strukturális viszonyok, hatalmi érdekek okozzák. A folyamat kezdését, a konfliktus kialakulását az eszkaláció követi, majd ezután kerül sor a megoldásra. Az eszkalációt egy kilenc lépéses modellel írhatjuk le, amely folyamat során egyre csak
mélyül a konfliktus, mígnem a felek a szakadék
alján találják magukat. Mindig törekedni kell a
megoldásra, párbeszédet kell folytatni, lehetőséget kell teremteni a különböző álláspontok megismerésére, megoldási javaslatokat kell megfogalmazni. Többféle megoldási mintát, lehetőséget ismerünk, törekedni kell valamelyik elérésre.
Ilyen lehet péládul a nyertes-vesztes, vesztes-vesztes és nyertes-nyertes helyzet kialakulása, ki lehet
lépni a konfliktusból, át lehet rajzolni a kategóriahatárokat, lehetőség van a folyamat jövőbe fordítására. A konfliktusok megoldására külső segítséget is igénybe vehetünk helyreállító módszer
segítségével, illetve mediátor által moderált meg-
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egyezésre jutással. A komplex konfliktusokat nem
lehet kizárólag egy alapvető módszerrel megoldani, időt igénylő folyamattervezés eljuttatni a
résztvevőket a megoldás útjára, az együttműködő
konfliktuskezelésig. A transzformatív folyamat
és a AVR módszerek együttesen eredményezhetik a konfliktus átalakítást. Az interdiszciplináris
folyamatnak egyszerre része a konfliktuskezelés,
a részvételi párbeszéd és a közpolitikai-szakmai
munka. A települési konfliktuskezelés esetében
látni kell, hogy minden közösség más problémával
rendelkezik, más megoldást igényel, figyelembe
kell venni a helyi sajátosságokat. Nagyon fontos
a bizalomépítés, a kölcsönös tanulási folyamat
egymás kultúrájáról, értékeiről. A közösség tagjai külső segítséggel, belülről, közösségi párbeszéd segítségével tanulnak. Kiemelt szerep jut a
kulcsemberek meglétének, hiszen ők azok, akik
képesek lesznek maguk köré vonzani másokat is.
Komáromi Mónika szín- és sítulstanácsadó egy
igazán színes előadás keretében adott öltözködési
és stílustanácsokat a résztvevőnek. Nagyon fontosnak tartotta, hogy az öltözködés során mindig törekedjünk arra, hogy kiemeljünk mindent,
ami előnyös rajtunk, illetve rejtsük el azt, ami
esetleg kevésbé. Mindig próbáljuk meg megtalálni azt a stílust, amely az adott szituációhoz,
alkalomhoz és főleg személyiségünkhöz illik.

Komáromi Mónika szín- és stíéustanácsadó
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Egy üzleti megbeszélésen a hölgyeknek ajánlott
viselet alapdarabjai: klasszikus szabású ceruzaszoknya, fehér hosszú újjú blúz vagy egy elegáns
fekete nadrág, kosztüm, fekete magassarkú cipő
és végül egy elegáns kézitáska. Az üzleti tárgyalásokra ne vegyünk fel rikító színeket, mindig a
semleges, visszafogott, pasztell színű ruhák közül
válasszunk. Ma már egy kicsit átalakultak ezek
a szigorú öltözködési szabályok, ezért megengedett egy elegáns ruha, blézer, ing, esetleg bizonyos
esetekben farmernadrág is. Már az élénkebb színek is elfogadhatók, de természtesen nagyon fontos, hogy az ízléstelenség határát ne lépjük túl.
Az öltözködésen túl igen fontos a metakommunikáció is, hiszen az első benyomás alapján már
pár perc beszélgetés után kialakul véleményünk
a másikről. Nagyon figyeljünk a mimikára, arckifejezésre, gesztusokra a testtartásra, valamint
az arvonásainkra egy fontos tárgyalás során.
A legfontosabb egy nő, női vezető életében, hogy
ki tudja alakítani azt az egyensúlyt, amellyel kön�nyen elboldogul mind az üzleti mind a mindennapi életben
A szakmai előadásokat követően került sor a
kunszigeti ipari parkban található Tenneco meglátogatására. Az üzem vezetősége nagy örömmel
vette az érdeklődést cégük iránt és rövid előadás
keretében mutatták be tevékenységüket, a településsel, a település vezetőségével való kapcsolatukat, szoros együttműködésüket. Az előadás
során kiemelten elhangzott, hogy a gyárban dolgozó munkavállalók 55%-a, a középvezetők 47%a, a felsővezetők 20%-a, valamint a nyugdíjas
munakvállalók 82%-a nő. Jelenleg az üzemben
dolgozók közül 27 fő egy műszakban dolgozó, kisgyermeket nevelő munkavállaló és 15 fő kismama
van. A vállalat mindig is kiemelt figyelmet szentel
és fordít a női dolgozókra, illetve teret biztosít a
diákok, főként a helyi és a gyárban dolgozók gyermekei részére akár nyári diákmunka, akár a munkavállalók pótlása okán. Minden évben a kunszigeti általános iskola 8. osztlályos tanulói részére
bemutatják a gyárat, pályaválasztási tanácsokat
adnak. Az önkormányzattal való kapcsulatuk
kiemelkedően jó, mindenben együttműködnek
annak érdekében, hogy folyamatosan fejlődhessen
mind a település, mind az ipari park. Az üzemben
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Kunszigeti séta

tett látogatást követően egy rövid séta keretében
a résztvevők megtekintették a falu központjában
található millenniumi emlékparkot, a 2010-ben
teljeskörűen felújított templomot, amely szerepel
az Országos Műemlékjegyzékben, a hozzá tartozó
plébániát. A szecessziós stílusú épület egyike a
falu építészeti értékeinek. A plébánia az 1910-es
években épült a korábbi plébániaépület helyére és
2010-ben szintén felújításra került. Az 1908-ban
épült, emeletes általános iskola épületét, amely
az önkormányzat és az egyház együttműködésének köszönhetően önkormányzati fenttartású
maradt, a bölcsőde és az óvoda épületét.

Sándorfalva – 2022. június 22.
A program 2022. I. félévében tervezett regionális rendezvényeinek utolsó állomása 2022. június
22-én Sándorfalva Város Önkormányzata volt,
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ahol a Pallavicini Kastély adott otthont a rendezvénynek. A konferencia fókuszában az idősgondozás, a mentális egészségfejlesztés, a legkisebbekről való gondoskodás és támogatási lehetőségek, valamint a családbarát önkormányzat,
munkahely szerepelt. A megjelenteket Gajdosné
Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere és
dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára köszöntötte, majd Búza Katalin, Sándorfalva alpolgármestere adott tájékoztatást a sándorfalvai idősgondozásról nemzetközi és hazai kitekintéssel
„Idősbarát város, település Sándorfalva tükrében,
hazai kitekintéssel” című előadásában. Ezt követően Huber Katalin „Egyedülálló Országos Családbarát Program önkormányzatok együttműködésével”, valamint Bartos Andrea Katalin valamint Somkutiné Bernek Éva „Családbarát Munkahely Védjegy” című tájékoztatójára került sor.
A szakmai nap zárásaként Megyesi Rita „Mentális egészség fejlesztés, egészségügyi projektek”
című előadása hangzott el. Az előadásokat követően került sor Sándorfalva város intézményei,
szabadidőparkja megtekintésére.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
asszony rövid köszöntőjében kitért a település történetére. Sándorfalva 2005-ben nyerte el a városi
címet, elmondta, igazán büszke arra, hogy jelenleg
a település lakosainak száma több mint 8.500 fő
és ezzel a hatodik legnagyobb város CsongrádCsanád megyében. A közeljövőben mindenkép-
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pen szeretnék elérni a 10.000 fős lakosságszámot,
amelyre lehetőséget lát, hiszen egyre többen költöznek ki hozzájuk Szegedről, illetve jönnek haza
fiatalok külföldről. Kiemelte, hogy Sándorfalva
egy igazán női település, hiszen nem csak a polgármester, de az alpolgármester is nő, valamint
a vezetőség 80%-a szintén nő. Sándorfalva igazi

közösség, amely mindig szerető, összetartó, békés
volt. Büszke történelmére, azokra, akik sokra vitték a településen, akik öregbítik a város hírnevét.
Ezt kivetően a részvevők megtekinthették a Sándorfalváról készült imázsvideót.
Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár rövid köszöntőjét követően a szövetség által létrehozott, az
önkormányzatok tájékoztatását szolgáló TÖOSZ
Online Platform weboldalról, illetve a mobiltelefonra készült Okos Önkormányzat Alkalmazásról
adott rövid tájékoztatást. A platform azzal a céllal jött létre, hogy minél gyorsabb, hatékonyabb
kommunikáció alakuljon ki a szövetség tagjaival,
hiszen ma már mindenkinek van okos telefonja, az
e-maileket pedig nem biztos, hogy naponta nyomon tudja követni, de ha a telefonja jelez, ha nem
is azonnal, de megnézi az érkezett üzenetet. Valamennyi TÖOSZ-tag település polgármestere kapott
hozzáférést a felülethez reményét fejezte ki, hogy ezt
az új kommunikációs rendszert hamar megszokják és használják majd a polgármesterek ugyanúgy
mint bármely más applikációt. Majd megtekintették Balatoni Péter ügyvezető (Okos Önkormányzat Akadémia) tájékoztató videóját a fejlesztő cég
részéről a TÖOSZ Online Platformról és az Okos
Önkormányzat Alkalmazásról.

Balatoni Péter videóelőadása

www.toosz.hu

második negyedév | ÖNkormányzat

39

Projektek

40

Búza Katalin, Sándorfalva alpolgármestere az
idősbarát település, idősüggyel összefüggő feladatok egy településen, illetve más országokban témakörrel összefüggésben tartott előadást. Tájékoztatója bevezetéseként megemlített azon idősügyi
programokat, amelyekre a WHO tesz javaslatot a
városok számára. Ezek olyan helyi intézkedéseket szorgalmaznak, amelyek segítenek a városokat
idősbaráttá alakítani. Sajnos a felmérésekből látni
lehet, hogy 2050-re a 65 éven felüliek száma a világon eléri a 22%-ot, Európában a 28%-ot. A társadalom elöregedése mellett láthatjuk a városok elöregedését is, hiszen a mutatókból kiderül, hogy a Földön élő emberek 50%-a városokban él. Ez a mutató
2050-re eléri a 70%-ot. Adott a probléma és a kérdés: Tudja-e kezelni a világ ezt a helyzetet, ezt a
demográfiai és urbanizációs kihívást és a főkérdés,
hogy hogyan kezeli? A világ több táján, városában
találhatunk jó gyakorlatokat a probléma kezelésére, és itt nem kell nagy horderejű, nagy költségvetésű programokra gondolni. Példaként említette a kanadai „hóangyal” hóeltakarító programot, amikor egy településen élő közösség tagjai
közül a fiatalok önként vállalják, hogy segítenek
az időseknek a hóeltakarításban. Hogyan válhat
egy város idősbaráttá, azt is néhány európai példával mutatta be. Az Egyesült Királyságban például három fő szempont érvényesül: 1. Konzultálj
az idősekkel. 2. Teljes körű tájékoztatás, információátadás. 3. Biztosítani azt, hogy az idősek minél
tovább otthonukban tölthessék napjaikat. Több
országban biztosított a „minőségi időskori környe-

zet”. Rátérve a magyarországi helyzetre elmondta,
hogy nálunk is számos módon próbálja a kormányzat az idősügyi feladatok minél szélesebb körét megoldani. Létrejött az Idősügyi Tanács, készült nemzeti stratégia és az önkormányzatok is igyekeznek
a kötelező feladataikon túl foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. A települési önkormányzatok lehetőségeit összegezve nagyon fontos, hogy megvalósuljon egy szemléletváltás az idősekről, a megváltozott helyzethez igazodó időspolitika alakuljon ki.
Itthon is egyre több településen működik idősek
otthona vagy nappali ellátást nyújtó intézmény, de
még e téren is vannak hiányosságok. Kiemelte az
e területet érintő jó gyakorlatok átvételét, az egymástól való tanulás fontosságát, hiszen nagyon
sokat tanulhatunk más települések példáiból. Itt
említette a Budapest Hegyvidéki Önkormányzatának, illetve Alsómocsolád Község Önkormányzatának idősellátás területén alkalmazott jó példáit. Az önkormányzat, mint rendszer és szervezet úgy segítheti még idősödő lakosait, hogy növeli,
kitolja az egészségben eltöltött évek számát, azzal,
például, hogy népegészségügyi felvilágosításokat,
állapotfelméréseket, szűréseket szervez. Az egészségmegőrzés tekintetében az időskorúak baleseteinek elkerülése segítésében az önkormányzat a
lakóhelyátalakítását is támogatja. Fontos a szemléletváltás abban a tekintetben is, hogy az idős ember
képes önállóan élni otthonában, ha ehhez megfelelőek a feltételek. Cél az idősek otthonainak biztonságosabbá tétele, balesetek megelőzése. Célként fogalmazta meg azt is, hogy minden önkormányzatnál szükség van idősügyi szakemberre.
Huber Katalin rövid tájékoztatójában egy olyan
önkormányzati támogatási lehetőségre hívta fel
a figyelmet, amely a településen született csecse-

Búza Katalin alpolgármester

Huber Katalin
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mők biztos életkezdéséhez járul hozzá igazán fontos, nélkülözhetetlen eszközöket, termékeket tartalmazó babacsomag formájában.
Bartos Andrea Katalin projektigazgató és
Somkutiné Bernek Éva védjegy senior tanácsadó
a Családbarát Magyarország Nonprofit Kft. képviseletében hívta fel az önkormányzatok figyelmét a Családbarát Munkahely és Családbarát
Szolgáltatóhely tanúsítványra. Mielőtt részletes
tájékoztatást adtak a védjegy elnyerésének feltételeiről röviden bemutatták a szervezetet és annak
működését. A csalad.hu címen elérhető honlap
elsődleges tájékozódási pont a családtámogatások, a családokat segítő kormányzati intézkedések tekintetében, hiszen naponta frissülő állandó
rovataikban adnak naprakész információkat a
weboldalra látogatóknak. Ilyen rovat például a
családtámogatási kalkulátor, amely indulása óta
közel 335 ezer látogató és 160 ezer az elkészült
kalkulációk száma. A kora gyermekkori fejlesztés – gyermekút rovat keretében az információkon túl rengeteg módszertani anyag, kézikönyv,
többféle akkreditált ingyenes képzés, szülő támogató workshopok is elérhetőek. Az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat működése óta rengeteg telefonos segítségnyújtásra és
több ezer áldozat elhelyezésére került sor. A komplex pályaorientációs program keretében szülők-

Bartos Andrea Katalin projektigazgató

nek, szakembereknek, diákoknak hatékonyabb
munkájukhoz életpálya-kompetenciák fejlesztését kínálják, illetve képzéseket tartanak a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez.
A Társaság 2019-ben kapott felhatalmazást a
Családbarát Hely tanúsító védjegy kialakítására,
a jelentkező szervezetek minősítésének elvégzésére. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők
számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát munkahelyként
működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt.
A szervezet a családokat értéknek tekinti, és a

Somkutiné Bernek Éva védjegy senior tanácsadó
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családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges családbarát intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és
az ügyfelei érdekeit, elősegítve ezzel a munka és
a magánélet közötti harmónia megteremtését.
A védjegy elnyerésére való jelentkezés és annak
elnyerése térítésmentes, az eljárási folyamatot
a honlapon mindenki megismerheti. Jelentkezhetnek mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok,
amelyek tartozhatnak a versenyszférába vagy a
nonprofit szektorba is, a közszféra szervezetei
és intézményei, egyházak és egyházi szervezetek. A Társaság munkatársai mindenben segítséget nyújtanak a jelentkezők részére, bátran
regisztráljanak még akkor is, ha nem érzik biztosnak a védjegy elnyerését, hiszen teljesítéséhez ingyenes tanácsadói szolgáltatást, továbbá
a védjegyhez kapcsolódó képzéseket, tréningeket is nyújtanak.
Megyesi Rita, az EMER és EMER Bt. ügyvezetője a mentális egészségfejlesztés, egészségmegőrzés fontosságáról tartott tájékoztatót. Előadásában kiemelte a mentálhigiénés szakemberek
alkalmazásának szükségességét és nemcsak az
egészségügyi intézményekben, hanem a szociális és oktatási intézményekben is. A mentálhigi-

énés szakember feladata sokrétű, hiszen nagyon
sok szakterületet érintően tud segíteni. Ilyen például a függőségek kezelése, depresszió, szorongás,
stressz oldása, a krízishelyezetek, öngyilkossági
hajlam felismerése, kezelése, munkahelyi egészségfejlesztés, egyéni és csoportos tanácsadások.
Új elemként és kihívásként említette a covid járvány megjelenését és az azzal együtt járó stresszhelyzetek kialakulását, post-covid mentális kezelés bevezetését. Véleménye szerint nagyon fontos,
hogy a közösségben élő emberek ne csak hagyományos értelemben vett orvosi ellátást kapjanak
a háziorvostól, hanem igenis szükséges, hogy foglalkozzanak velük, a személyükkel, érezzék, hogy
egy közösséghez tartoznak. Példaként bemutatott néhány jó gyakorlatot. Ilyen az élményterápia, amely lehet egyénre szabott, de lehet közösségi szervezés is. Fontos egy olyan légkör megteremtése, ahol az emberek jól érzik magukat, kialakul egy kötődés, identitás tudat és akkor sokkal
könnyebben tud a szakember akár egy kérdőív
kitöltetésével, akár egy beszélgetéssel rávilágítani a problémákra. Ilyen élményterápia lehet egy
rendszeres, közös esti séta a településen. Konkrét példaként kiemelte Szentbékkálla települését,
ahol Özvegyasszonyok Klubja, illetve Asszonynap került bevezetésre. Nagyon sok egyéb más
lehetőség is a szakemberek rendelkezésére áll,
amelyeket alkalmazva segíteni tudnak. Kiemelte
és nagyon fontosnak tartja azt, hogy mindenki
próbálja megélni az érzelmeit, nem kell feltétlenül mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy azt
mondjuk, egészségesek vagyunk.
Az előadásokat követően került sor először egy
rövid séta keretében a kastély előtti közösségi tér,

Megyesi Rita ügyvezető

Pallavicini Kastély
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Sándorfalva Nádastó és Szabadidőpark

valamint a piactér megtekintésére. A Pallavicinikastélyt az 1879-et követő években építették, a
jószágigazgató lakhelyeként szolgált. Az 1919-es
Tanácsköztársaság idején a Vörös Őrség székhelye volt. A II. világháború után az államosítást követően óvodát helyeztek el az épületben,
majd iskolát. Ezt követően 2010-ben került sor a
hajdani őrgrófi család kastélyának felújítására.
A Pallavicini Emlékszobában állandó tárlaton
tekinthetik meg az érdeklődők az őrgrófi család
történetét és mindennapjait felidéző emléktárgyakat, bútorokat és dokumentumokat. Az önkormányzat a kastélyt körülvevő falakat lebonttatta,
a teret megnyitották, a lakosság számára elérhetővé, átjárhatóvá tették. A rövid séta után a részt-

vevők busszal megtekintették a települést, megismerkedtek utcaszerkezetével, egyes városrészeivel, látogatást tettek a helyi bölcsődében.
Ezt követően a Sándorfalva Nádastó és Szabadidőparkba látogathattak el. A több tóból álló
tórendszer a horgászat szerelmeseit egész évben
várja, a strandolni vágyók pedig a nyári hónapokban élvezhetik a táj szépségeit és a hűsítő vizet.
A park területén található egy konferenciaközpont, amely kiváló lehetőséget nyújt akár szakmai
programok lebonyolítására is. Kiépítésre került a
tó körül egy tanösvény is és található itt bivalyrezervátum is. A távolabbi tervek között szerepel a
településen lévő szálláshelyek bővítése, valamint
az esetleges parkbővítés is.

Sándorfalvai csoportkép
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City For The
Future
Szerző: Bial Tibor, Csehország Budapesti Nagykövete

Tisztelt Olvasók!
Tisztán emlékszem a kedd délelőtti megbeszélésünkre, amely során 2018 tavaszán megszületett
az ötlet, hogy új lendületet adjunk a cseh-magyar
testvérvárosi kapcsolatoknak. A célunk az volt,
hogy létrejöjjön egy platform, amely lehetőséget nyújt a cseh-magyar testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkező települések számára a nyitott
párbeszédre sikereikről, tapasztalataikról és a
közös kihívásokról; tájékoztatást nyújtsunk első
kézből pályázati- és diákcseréket érintő lehetőségekről, valamint hogy segédkezzünk új partneri kapcsolatok kiépítésében. Kísérő programként – és egyúttal inspirációként – olyan cseh és
magyar cégeket is meghívtunk a rendezvényre,
amelyek kifejezetten önkormányzatok számára
kínálnak termékeket, szolgáltatásokat. A Nagykövetség életében nagy eseménynek tekinthető rendezvény második évadát 2019-ben az akkori cseh
miniszterelnök, Andrej Babiš és helyettese, Alena
Schillerová is meglátogatta. A tapasztalatok és
kihívások alapján tovább építettük és formáltuk
a koncepciót, melynek eredményeként 2021-ben
megszületett a City For The Future. Egy sikeres
debüt után, melyre 2021 szeptemberében a Digitális Jólét Program által szervezett Civitas Sapiens Okosváros Konferencia és V4 Summit keretében, fő vendégországként nyílt lehetőségünk,
úgy vélem, hogy a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Éves Küldöttgyűlésével szö-
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vetkezve idén megtaláltuk azt a hosszú távon is
fenntartható formát, amelyben támogatni tudjuk a cseh-magyar testvérvárosi- és üzleti kapcsolatok fejlődését. Mindebben persze nagyon
fontos szerepet játszottak – és fognak játszani –
mind csehországi, mind magyarországi szakmai
és tudományos partnereink.
Engedjék meg, hogy ez úton is megköszönjem a
TÖOSZ vezetőségének a kiváló együttműködést,
valamint a TÖOSZ küldötteknek és az összes települési önkormányzati képviselőnek, üzleti látogatónak a kiemelkedő érdeklődést. A rendezvényre
végül több mint 350 vendég érkezett, mellyel a
résztvevők száma meghaladta az 500 főt. Ez a
szám felülmúlta minden várakozásunkat.
Mielőtt meghívnám Önöket a jövő évi közös
rendezvényünkre, szeretnék tenni még egy rövid
kitérőt. Először is nem véletlen, hogy a név összecseng Csehország hivatalos „Czech Republic –
The Country For The Future” mottójával, melynek
üzenete, hogy Csehország egy olyan ország szeretne lenni, ahol az emberek szívesen elképzelik a
jövőjüket. A City For The Future célja bemutatni a
világnak azon innovatív cseh megoldásokat, amelyek segítségül szolgálhatnak épített környezetünk
fenntartható és okos fejlesztésében és megtalálni
azon szinergiákat a helyi szereplőkkel, amelyek
útján a leghasznosabban tudják szolgálni céljukat.
Jómagam is olyan ember vagyok, aki a versengésnél
jobban szereti az együttműködést és szerencsére
ezt a gondolatiságot kollégáim és a cseh vállala-
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tok is osztják. Így ez fontos építő eleme minden
egyes kezdeményezésünknek. Az okosvárost és
fenntarthatóságot szolgáló megoldások implementációjában kulcsszerepe van a helyi szolgáltató és
integrátor cégeknek, akik jól ismerik a specifikus
igényeket, lehetőségeket. Különösen örülök ezért
annak, hogy számos magyar cég is bizalmat szavazott a rendezvénynek, hisz nem is tudnánk másképp elképzelni az együttműködést, mint kölcsönösen gyümölcsöző, win-win lehetőségre és érdekes szinergiákra épülő üzleti kapcsolatok révén.
A végső, közös cél az, hogy a városi területeinket olyan helyekké alakítsuk, ahol otthon érezzük
magunkat és szeretnénk eltölteni az életünket.

A jövő évi találkozásban bízva,

H.E.Bial Tibor
Csehország Budapesti Nagykövete

Képek a City For The Future szakkiállításról
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Az utolsó Várépítő:
megszűnik az építőanyagipar legrégebbi
jótékonysági összefogása
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

23 évig gyűjtötte építőipari cégek, szakszövetségek és médiacsatornák felajánlásait
az építőipar legrégebbi jótékonysági összefogása, az idei eredményhirdetés után
megszűnő Várépítő pályázat. A gyermekintézmények és műemlékek építési és
felújítási munkáihoz termék- és anyagi támogatásokat gyűjtő kezdeményezés utolsó
évében 16 támogatottnak jutott a több mint 17 millió forint felajánlásból. Idén is
voltak meglepetések.
A Várépítő pályázat 2022. évi, utolsó eredményhirdetésére hagyományosan ismét Budaörs
Önkormányzatának dísztermében került sor,
ahol Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere köszöntötte a 16 nyertes intézmény képviselőjét. A város vezetője beszédében elmondta,
hogy hiába tartják Budaörsöt az ország egyik leggazdagabb településének, nagyon hasonló problémákkal kell szembenézniük itt is a döntéshozóknak, mint akiknek a képviselőit ma, mint a
pályázat nyerteseit köszöntheti.

Wittinghoff Tamás
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A 23 év után megszűnő, az építőipar legrégebbi
jótékonysági összefogásának éppen az volt a legfőbb erénye, hogy olyan kisebb-nagyobb felújításokhoz lehetett építőanyaghoz és a kivitelezéshez
szükséges pénzhez jutni, amire korábban sem, de
főleg az elmúlt évtizedben nem lehetett támogatást kapni. Beleznay Éva zsűritag, a környezettudatos építéssel foglalkozó okleves várostervező és
építészmérnök, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) vezető fenntarthatósági
tanácsadója a cégek és a pályázók között a Várépítőnek köszönhetően létrejövő együttműködés
jelentőségét emelte ki. Tóth Balázs okleveles építész, az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit
Kft. szabványügyi és képzési témavezetője – aki
1999 óta a pályázat zsűrijének tagja – szerint a
pályázat abban a tekintetben is hiánypótló volt,
hogy a felajánlókat és a beruházásra készülő, forráshiányos intézményeket összehozta és egyúttal a jelenlévő cégek képviselőinek figyelmét arra
hívta fel, hogy ezt a hagyományt nem lenne szabad veszni hagyni, a körülmények ellenére meg
kell találni a módját a folytatásnak.
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége köszöni a zsűri többéves áldozatos munkáját és külön köszönetét fejezi ki a jótékonysági
összefogás főszervezője, Rajki Diána, a Várépítő
pályázatot működtető Build-Communication ügyvezető igazgatója részére.

1999 óta segítette a
gyermekintézményeket
2010 előtt évente nettó 55-65 millió forintnyi építőanyagot osztott szét a zsűri a jellemzően 200300 nyertes pályázó között. A 2010-ben újjáélesztett pályázaton pedig összesen 157 millió
forint támogatást kapott a 213 nyertes intézmény.
A pályázók száma több mint 770 volt.

Akik nélkül nem lett volna Várépítő
Ebben az évben a 15,6 millió forint építőanyagra és
az 1,65 millió forintnyi készpénzre 26 intézmény
pályázott, amelyek közül 16 intézmény támogatását ajánlotta a zsűri a felajánló cégeknek.

Mely cégeknek köszönhető az idei
pályázat:
Már a 2000-es évek eleje óta pályázhatók a Baumit
hőszigetelő- és vakolati rendszerei, illetve a BMI

csoport Bramac tetőcserepei és a Villas vízszigetelő
anyagai. A tetőfelújítás kategóriához néhány éve
csatlakozott a magyar tulajdonú Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. és a Colt Hungária Kft. lapostetőbe
való felülvilágítóival, idén pedig már a Leier beton
tetőcserepeire is lehetett pályázni. A jól működő
tetőhöz elengedhetetlen alumínium ereszcsatornát évek óta a PREFA Hungária Kft. biztosítja; a
tetőfelújításhoz szükséges tetőablakok a Roto és
a Fakro választékából kerülnek ki.
A beltéri felújításokhoz ragasztóit és fugázó
anyagait a Murexin kínálja, valamint a Ceresit
márkájú ragasztóit a Henkel Magyarország Kft.
ajánlotta fel.
A homlokzatok és a tetők hőszigeteléséhez a
Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. és a Ravago
Building Solutions Hungary Kft. évek óta ajánlják fel termékeiket.
A Leier a betoncserepeken túl előregyártott fal
és födémelemeivel, Durisol zajvédő falaival, kéményeivel és a nagyon népszerű térkővel a legszélesebb termékskálát kínálta.
2022-ben régen várt termékkategóriával, a szanitereivel új cégként csatlakozott a Wellis.

Az első sorban: Beleznay Éva, Tóth Balázs, Rajki Diána
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Nem pályázható, de elnyerhető további támo
gatások gyermekintézmények számára, ame
lyeknek odaítéléséről a zsűri dönt:

Készpénz felajánlások
A homeinfo.hu idén 50 000 Ft, a Colt Hungária Kft. a termékein túl további 600 000 Ft, a
MEVA Zsalurendszerek Zrt. pedig 400 000 Ft
összegű készpénzt adományozott, amelyet a
nyertesek a kivitelezésre vagy anyagvásárlásra
is fordíthatnak.

Közösségi tetőépítés, azaz önkéntes
szakmai segítségnyújtás
A Fakro Magyarország Kft. a pályázható 2 db
tetőablak és a beépítésükhöz szükséges kiegészítők mellé, a terméket elnyerő intézmény számára
a szakszerű beépítést is biztosítja.
Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok
Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) tetőfedő mesterei idén már hatodik alkalommal fogják térítésmentesen felújítani egy nyertes intézmény
tetőjét, illetve a Tető Építők Egyesülete (TEGY)
szakemberei és önkéntes segítői is ingyen fogják
vállalni egy nyertes intézmény tetőjének felújítását/teljes cseréjét.
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Jövőkuckó támogatás
Az iBuild.hu építési projekt- és cégadatbázis, a
Proidea.hu építési termékadatbázis és hírszolgáltatás munkatársai és Máté Klára szakújságíró egy nyertes gyerekintézménynek idén is felajánlották a Jövőkuckó támogatást. A Jövőkuckó
500 000 Ft készpénzzel járult hozzá a kiválasztott
nyertes építési, felújítási munkáihoz.

A Várépítő pályázaton 2022. évben
támogatást elnyert intézmények

Süttő Község Óvodásaiért, Bölcsődéseiért Köz
hasznú Egyesület, a Százszorszép Kéttannyelvű
Óvoda és Bölcsőde udvarának térkövezéséhez
202 848 Ft Leier térkövet nyert.
A Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály
Technikum és Szakképző Iskola az udvarának
felújításához 221 341 Ft Leier térkövet, és a Meva
jóvoltából 100 000 Ft a kivitelezésre fordítható
készpénzt kap.
A zalaegerszegi Mindszenty József Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium a tantermek
parketta burkolatának felújításához 502 264 Ft
Murexin anyagot, és a Meva jóvoltából 100 000 Ft
a kivitelezésre fordítható készpénzt nyert.
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A Székesfehérvári Waldorf Egyesület, a Fehér
Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimná
ziuma mellékhelyiségek felújításához 650 000 Ft
Wellis szanitereket vehet át.
A Hernádi Általános Iskola az udvar térkövezéséhez 580 000 Ft Leier térkövet, 100 000 Ft a
kivitelezésre fordítható készpénzt kap a Mevától,
és további 50 000 Ft-ot a homeinfo.hu jóvoltából.
Az Ászári Római Katolikus Templom külső
homlokzati felújításához 750 000 Ft Baumit termékek vehet át.
A Győrszentiváni Szent Benedek Általá
nos Iskola lapostetős részének szigeteléséhez
750 000 Ft értékű Villas szigetelőanyagot nyert.
A budapesti Bóbita Varázspalota Magán
óvoda számára a zsűri az épület homlokzati felújításához 500 000 Ft értékű Bachl és 340 000 Ft
Ravatherm hőszigetelést ítélt meg.
A Halmaji Kastély Óvoda és Konyha a csoportszobák melegburkolatának felújításához
608 670 Ft értékben kap Murexin anyagokat valamint 250 000 Ft-ot a Colt jóvoltából, amelyből a
kivitelezés finanszírozhatja.

A Jövő Bárkája Egyesület, a budapesti Szabad
Waldorf Gimnázium tornacsarnoka öltözőinek és
vizesblokkjának felújításához 500 000 Ft Henkel
burkolatragasztót, 350 200 Ft értékű Wellis szanitereket, és a Colt jóvoltából 100 000 Ft a kivitelezésre fordítható készpénzt kap.
A túrkevei Korda Vince Alapfokú Művészeti
Iskola, a homlokzat felújításához 750 000 Ft értékű
Baumit terméket, 107 352 Ft értékű Ravatherm
hőszigetelést nyert, és tovább a 100 000 Ft-ot kap
a Mevától a munkálatok elvégzésére.
A Boldogi Óvodáért Alapítvány, a Boldogi
Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődéje udvarának
kialakításához 1 000 000 Ft értékű Leier térkövet, és Colt jóvoltából 250 000 Ft, a kivitelezésre
fordítható készpénzt kap.
A csobánkai Csodaműhely Egyesület a környékbeli hátrányos helyzetű és roma családok számára szervezett oktatási és közösségi programok
helyszínéül szolgáló épület tetőfelújítási munkáihoz 1 500 000 Ft értékű Bramac tetőcserepet nyert.
A veszprémi Fehérlófia Waldorf Óvoda és
Iskola, a nemesvámosi, több épületből álló új

Halmaj
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intézményegyütteséhez idén a közösségi kültér,
műhelyépületek és természettudományos szaktanterem létrehozására 500 000 Ft értékű Prefa
ereszcsatornát és 550 000 Ft értékű Ravatherm
hőszigetelő anyagot, valamint 500 000 Ft értékű
Roto tetőablakokat nyert.
Galgaguta Község Önkormányzata BerceliSzéchenyi István Általános Iskolája tetőfelújításához 2 000 000 Ft Terrán tetőfedő anyagot
használhat fel.
A Tatai Kincseskert Óvoda az óvoda lapostető
felülvilágító ablakainak cseréje a Colt 2 266 000 Ft
értékű tetőbevilágítóivel készülhet el.

JÖVŐKUCKÓ TÁMOGATÁS
Az ibuild.info építési projekt- és cégadatbázis, a
ProIDEA építési termékadatbázis és hírszolgáltatás, valamint Máté Klára szakújságíró által alapított Jövőkuckó támogatást, amely 500 000 Ft
készpénz a Halmaji K

KÖZÖSSÉGI TETŐFELÚJÍTÁS, idén is akció
ban az ország legjobb tetőfedői!
Tető Építők Egyesülete (TEGY) a csobánkai
Csodaműhely Egyesület épületét fedi majd az
elnyert Bramac tetőcserepekkel.
Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok
Mag yarországi Szövetsége (ÉMSZ) Galgaguta
Község Önkormányzata Berceli-Széchenyi
István Általános Iskolája tetőfelújításán végzi
el a cserepezést az elnyert Terrán tetőcseréppel,
valamint a Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola,
nemesvámosi épületegyüttesének Roto tetőablakait és Prefa ereszcsatornáit építi be.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatta a Várépítő pályázatok megvalósulását és
küldte meg tagönkormányzatai részére az éves
pályázati felhívásokat. Külön öröm Szövetségünk
számára, hogy a 2022. évi nyertesek között is vannak tagönkormányzatunk intézményei.

Galgaguta
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Bécsi
érdekességek
Szerző: Hajós Anna

Terápiás sörfőzés a bécsi idősek
otthonában
2020 nyara óta hetente egyszer maláta és komlószag van a Haus Atzgersdorf folyosóin. A sörfőzde
kellemes időtöltést kínál az itt lakóknak, másrészt
jó hatású a feladat az idősek egészségi és mentális
állapotára is. Minden egyes lépést a cefrézéstől az
üvegek mosásán és lezárásán át a címkézésig kézzel végeznek. A résztvevőknek folyamatosan összpontosítani kell, és finommotorikus mozgásra is
szükségük van. Az illatok – főleg a demens lakóknál – emlékeket ébresztenek, és nem utolsó sorban javul a résztvevők önértékelése. Alkalmanként 6-8 lakó segít a sörfőzésben, amit természetesen szakember vezényel le.
Az otthonban Oma (nagymama) és Opa (nagypapa) névre keresztelt bécsi lágert, illetve Hellga
és Hellmut néven világos sört készítenek, heti
150 üveggel. A lakókkal közösen döntik el, hogy
melyik fajtát főzzék. A kész söröket nemcsak az

További sajtóinformáció:
Bauer Krisztina
WH Digital GmbH /
Bécs Város Külképviseleti Irodája
1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.
bauer@eurocommpr.hu
+36 1 467 5008, +36 1 467 5009
+36 30 925 0238
www.eurocommpr.hu
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otthon lakói kóstolhatják meg, hanem további
másik 30 idősek otthonába is szállítanak, ahol
2 euróért lehet megvásárolni egy 0,33-as Omát,
vagy Opát.
A bécsi idősotthonokat összefogó Hauser
zum Leben intézményeiben nemcsak sört főznek, hanem saját mézet, fűszernövény keverékeket és diópálinkát is előállítanak. Van cukrászatuk, ahol süteményeket és nassolni valókat készítenek az idősek bevonásával.

Nyalókás teszt a koronavírus hatodik
hullámára
Miután a hat évnél fiatalabb gyermekek számára
még nincs a koronavírusra hivatalosan engedélyezett védőoltás, az összes bécsi óvodában elérhetővé teszik a nyalókás PCR tesztet. Így kívánják megakadályozni a fertőzési gócok kialakulását.
Kerületről kerületre, minden városi és magánóvodában bevezetik ennek használatát, hogy ősszel
már egy kipróbált teszthálózattal felvértezve nézzenek szembe a lehetséges veszéllyel.
Az osztrák fővárosban eddig 46 helyszínen volt
lehetőség a nyalókás teszt elvégzésére. A program most tovább bővült, a végére 1629 helyszínen
lesz elérhető a nyalóka. A cél, hogy őszre tökéletesen működjön a tesztelési infrastruktura, egészen a minták értékeléséig. A „Mindenki gargarizál” keretében minden bécsi számára korlátlanul elérhető volt az ingyenes gargarizálós PCR
teszt. Április 1-je óta viszont személyenként már
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Bécsi nyugdíjasotthon lakói saját főzésű sört kóstolnak
Foto: KWP Andreas Hormarcher

csak öt PCR tesztet fizet az osztrák társadalombiztosítás. Egy esetleges fertőzés azonban kivételesnek számít.

Bulihelyből zöldterület lesz
A bécsi Duna-szigeten kialakított Sunken City
bárjai eddig főleg esténként teltek meg. A nyolcvanas évek óta árvízvédelmi célból létrehozott sziget középső részén bérelték a bárok és lokálok a
helyszínt. Idén lejár a bérleti szerződésük, és Bécs
városa úgy döntött, hogy nemzetközi pályázatot
írnak ki a terület hasznosításának újra gondolására. Úgy akarják, hogy kereskedelmi hasznosítás helyett természetközeli terület jöjjön létre sok
zölddel és fogyasztási kötelezettség nélkül. Bár
nem tiltják ki a vendéglátóhelyeket, de rekreációs rész létrehozása a cél, amelyet napközben is
szívesen használnak majd a bécsiek. A bírálóbizottság döntése alapján a 13 ezer négyzetméteres területen sportolásra, munkavégzésre, kul-
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túrára és fürdőzésre alkalmas részek is lesznek.
Mindez fogyasztási kötelezettség nélkül és akadálymentesen megközelíthető. A biciklisek és a
gyalogosok sem zavarják egymást. A kiviteli tervek őszre készülnek el, a munkálatok pedig 2023
őszén kezdődnek.

2030-ra felére csökkentik a
növényvédőszerek mennyiségét
A bécsi közgyűlés egyhangúlag elfogadta az osztrák főváros új stratégiáját a növényvédő szerek
mérsékléséről. Eszerint 2030-ra el kívánják érni,
hogy a város területén fele annyi vegyszert használjanak, mint jelenleg. A megvalósítás stratégiájának fontos eleme a lakosok érzékenyítése, képzése és a szabályok szigorítása.
Bár Bécs a saját területén már az 1980-as évektől
elkezdte csökkenteni a növényvédőszerek men�nyiségét, felhagyott a problémás vegyszerek, mint
a glifozát alkalmazásával, most azonban tovább
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kívánnak lépni ezen a területen, minimalizálva
a mennyiséget is. A stratégia kidolgozásában az
érintettek is részt vehettek, a környezetvédelmi
hatóságok és mezőgazdasági cégek mellett a kiskerttulajdonosok ugyancsak. Az így létrejött közös
döntést mind elfogadták, és lépésről lépésre megvalósítják. Fontos elem a bécsi mezőgazdaságban
a fenntartható termelési és növényvédelmi módszerekre való folyamatos átállás, illetve a regionális élelmiszerellátás ösztönzése. Ebben támogatja a mezőgazdasági vállalkozásokat Bécs és a
Bécsi Mezőgazdasági Kamara bio-akció terve.

Szerverek hulladékhője fűti majd Bécs
legmodernebb kórházát
A bécsi Klinik Floridsdorfot, Ausztria legmodernebb kórházát a szomszédjában található adatközpont hulladékhőjével fogják jövőre fűteni.
Ugyanis az utóbbi szervereinek a hőjét is felhasználják a klinika fűtésére. A terv az, hogy a
kórház hőigényének 50-70%-át tudják az újrahasznosított hulladékhővel fedezni. Az adatközpontban többezer négyzetméteren százhúszezer
szerver található, és ezek folyamatos hűtést igényelnek. A termek klimatizálásakor keletkező
26°C-os vizet átvezetik a közeli kórház energetikai központjába, ahol hőszivattyúk segítségével elvonják a víz hőenergiáját és 82°C-osra hevítik a kórház fűtéséhez használt vizet. A folyamat
során keletkező hidegvizet pedig újra a szervertermek hűtésére használják. A klímasemlegesség érdekében a tervek szerint a hőszivattyúkat
a tetőn elhelyezett szélkerékkel működtetnék.
Az innovatív rendszer várhatóan jövőre kezdhetné meg munkáját.
A kórház éves melegvízfogyasztása 73 ezer
köbméter, az épületben 90 ezer méternyi fűtés-
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cső kanyarog. Az épület tervezésekor tudatosan
bántak az energiával és az erőforrásokkal. Kerülték a pvc használatát, távfűtés biztosítja a nyári
klimatizálást, hasznosítják az esővizet és kiépítették a környéken a kerékpár-út-hálózatot is.
A garázs tetején napelemes rendszert helyeztek
el. A mostani újítás költségei 3,5 millió euróra
rúgnak, amelyet állami forrásból finanszíroznak.
A várható eredmény a számítások szerint az, hogy
évente mintegy négyezer tonnányi széndioxidtól
tudják megkímélni a környezetet.

Denevérlak a Bécs környéki
bőregereknek
Az osztrák főváros zöldjei, a Práter hosszan elnyúló
parkja, a bécsi erdő, a Duna-sziget pihenőövezete és
a folyómenti ligetes területek a vadvilág közkedvelt
élettereiként is szolgálnak. Egy tavaszi séta során
felbukkanhatnak mókusok, mezei nyulak, őzgida,
róka vagy éppen vaddisznó is. Bár ezek a találkozások többnyire veszélytelenek, érdemes tudni,
mi a teendő, ha egy sebesült, vagy bajba jutott
állattal találkozik az ember. Ilyenkor Bécs város
vadálatokért felelős ügyosztályának vadmentő állomása látja el a sérült, vagy elhagyott kicsinyeket.
Most új részleggel bővítették az állomás szolgáltatásait. Így, ha valaki sérült denevérre bukkan, vagy talál egy elhagyott fészket, a vadmentő
állomás munkatársai gondoskodnak a bajba jutott
állatról. A modern és jól felszerelt denevérlakban
több helyiség van erre a célra, ahol ápolják és nevelik őket. A hetven négyzetméteren kialakított részlegen belül fontos szerepet kapott a 30 négyzetméteres reptető, ahol a kicsinyek a szárnyaikat próbálgathatják. A gyógyult állatok pedig újra tanulhatják a repülést. A cél, hogy a vadállatok minél
előbb visszatérhessenek természetes élőhelyükre.
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Kitüntetés

FELHÍVÁS

a TÖOSZ kitüntetéseinek 2022. évi
adományozására vonatkozó javaslattételre
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve
állítsa példaként a jelen és utókor elé, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége által adományozható díjakat
és azok adományozási rendjét.
Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy
tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó
személyekre, szervezetekre.
Javaslatokat a következő díjak adományozására lehet tenni:
1. A KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ-at a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője,
önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja.
A díj alapja a díjazásban részesített személy által
az önkormányzatok érdekében a Szövetségben
15 éven vagy annál hosszabb időn keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerülhet kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj oklevélből és egyedi tárgyjutalomból áll.
2. A TÖOSZ EMLÉKPLAKETT díjat a TÖOSZtag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ
Titkárságának dolgozója kaphatja.
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A díj alapja a díjazásban részesített személy
által az önkormányzatok érdekében a Szövetségben több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emlékplakettből áll.
3. A TÖOSZ EMLÉKLAP díjat a Szövetség
munkáját segítő szervezet kaphatja.
A díj alapja a díjazásban részesített szervezet
által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emléklapból áll.
Az írásbeli javaslatokat 2022. július 31-ig lehet
eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan a toosz@toosz.hu e-mail címre, papíralapon a
TÖOSZ 1406 Budapest 76., Pf. 50. címre küldve).
Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot
tenni kívánó személy részére.
A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak
adományozásáról az Elnökség legkésőbb a szeptemberi elnökségi ülésén dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsora megtalálható a TÖOSZ
honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/
a-toosz/a-toosz-kituntetettjei-szabalyzatok/
kituntetettek/).
					
TÖOSZ Titkársága

www.toosz.hu

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL
AUTHORITIES
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1.
Levelezési cím: 1406 Budapest 76., Pf. 50.
Google Maps: TÖOSZ
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Telefon: +3613227407, +3613226673
Forró-Drót szolgálat: +3613212496 Jogi ügyek: +3613212497
Tájékoztatjuk, hogy TÖOSZ Titkárság 1071 Budapest, Damjanich u. 44. III/1. szám alatti
irodájában hétfő és pénteki napokon személyes ügyintézés nem lehetséges.
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egyeztetett időpontban online megbeszélésen állnak az Ön rendelkezésére.

