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e-mail: szerkesztoseg@localinfo.hu

Tanárverés egyenes adásban. Ilyen
korban élünk – két szempontból is.
Egyrészt hogy ez megtörténhet, másrészt hogy a gyerekek mobiltelefonjuk
kamerájával rögzíthetnek egy ilyen jelenetet.
Televízión szocializálódott világunkban a kép az, ami igazán hat.
Nem véletlen hát, hogy ez hír, a képes,
mi több, mozgóképes „verte ki a biztosítékot“. Ezeknek a felvételeknek a
láttán hördült fel egy ország, hogy most már azért elég! Megmozdult a politika is, és bizottságot hoztak létre, amelynek feladata megvizsgálni az oktatási intézményeken belüli helyzetet,
a tanár–diák–szülõ viszony alakulását, majd javaslatokat tenni,
hogyan teremthetõ meg az iskola biztonsága.
Persze nincs itt semmiféle újdonságról szó: hosszú évek
óta tudja mindenki, hogy valami nagyon nincsen rendben az
iskolák háza táján. A tanárok túlterheltek, alulfizetettek, pszichológiai szempontból képzetlenek, jogilag eszköztelenek. A
diákok fáradtak, tompák, agresszívek, s évrõl-évre romlik a teljesítményük. Magyarország már régen nincsen a nemzetközi
élmezõnyben, sõt például a szövegértelmezés területén mármár tragikus a helyzet épp nálunk. Többen kongatják a vészharangot, hogy az iskolákból funkcionális (fél)analfabéták kerülnek ki. Az állam, az önkormányzatok jajveszékelnek, hogy
képtelenek finanszírozni az oktatási rendszert. A szülõk pedig
mindeközben még többet várnának el az iskolától – leginkább
azt szeretnék, hogy mindazt, amit õk nem tudtak megadni
csemetéiknek, pótolja az iskola. S ez csak néhány a feszültséggócok közül, amelyek szétfeszítik oktatási rendszerünket.
Egy biztos: egyszerû megoldás nem létezik, és olyan sem,
amelynél csak egyik szereplõnek lennének teendõi.
Elõször is a szemléletet kellene helyretenni. Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy ha keményebb szabályozást léptetnénk életbe, ha könnyebb lenne kirúgni a diákokat, ha több
lenne a büntetési eszköz, akkor minden úgy lenne, mint ahogyan régen volt. Úgy már soha nem lehet. És ha õszintén magunkba nézünk, bizony az a vasfegyelem sem volt jó.
A titok abban rejlik, azt kéne megtalálnunk, képesek vagyunk-e úgy és olyasmit tanítani, ami leköti, lelkesíti a gyerekeket. Át tudjuk-e alakítani az oktatást olyan módon, hogy a lehetséges kibontakoztatható képességek, tehetségek közül ne
csak a lexikális tudást erõltessük. Lesz-e elegendõ forrás arra,
hogy a tanárokat továbbképezzük, és megismertessük velük
azokat az új és sikeres módszereket, amelyek bizonyítottan
mûködnek.
S még ha ezt megoldottuk, akkor is nehéz dolgunk lesz,
mert egy egész világ áll szemben az iskolával; egy olyan világ,
amely értelmetlen fogyasztásra sarkall, teljesíthetetlen vágyakat ébreszt, és agresszióval bombázza gyermekeinket nap mint
nap.
D bármennyire nehéz lesz, így nem maradhat, mert azért
abban egyetértünk, hogy se az asszony, se a gyerek, se a szülõ, se a diák – de a tanár sem jó verve.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
2008 április
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Hogyan parancsoljunk megálljt az iskolai erõszaknak?
Léteznek sikeres megelõzõ programok

Április végéig teszi le javaslatait az oktatási miniszter elé az
a szakmai munkabizottság,
amelyet az országos felháborodást kiváltó tanárverés után
hívott össze Hiller István. Az
eset élesen rávilágít arra a
szakmai körökben már évek
óta hangoztatott tényre, hogy
a pedagógiai módszereknek
választ kellene adniuk a megváltozott viszonyokra, s hogy
az alternatív módszerek alkalmazása nem csupán úri szeszély, hanem a felelõs fenntartóknak is érdekük lenne.
Az utóbbi években többször álltunk
már döbbenten az elõtt, hogy szülõk
mennek be az iskolákba, és vélt vagy
valós sérelmeik megtorlása céljából rátámadnak a tanárra. Talán még az is
elõfordul hébe-hóba, hogy egy alkalmatlan pedagógus testi fenyítéssel
próbál fegyelmezni. De olyan esetre
eddig nem nagyon derült fény Magyarországon, hogy egy tanárt a tanítványa bántalmazna, ráadásul nyílt színen, tanítás közben, az egész osztály
szeme láttára. Ez az eset sem került
volna napvilágra, ha az osztálytársak
nem veszik fel kamerás mobiltelefonjukkal a történteket…

Á LTA L Á N O S

FELHÁBORODÁS

SÖPÖRT VÉGIG AZ ORSZÁGON
Az atrocitás az egész országot felháborította a pedagógus-szakszervezetektõl a családos és szülõi szervezeteken át az önkormányzati szövetségekig, és természetesen a kormányzati
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illetékesekig mindenki megszólalt az
ügyben. A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége jogszabály-módosítást követel, hogy jóval szigorúbb, egyértelmû szabályozás váltsa fel a mostanit.
Az országgyûlés oktatási bizottságának elnöke is vizsgálja, hogy megfelelõek-e a jogszabályok, miután Szili Katalin házelnök az eset kapcsán felkérte
erre.
Az Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács szülõ tagjai a pedagógus felelõsége felõl közelítve meg a problémát egy országos pedagóguskamara
létrehozását vetették fel, amely többek
között pályaalkalmassági engedélyeket
adna ki a pedagógusok számára.
Hiller István oktatási miniszter
szakértõi munkabizottságot hozott létre az iskola biztonságával kapcsolatos
javaslatok kidolgozására. A testület feladatköre kiterjed a pedagógusok zavartalan és magas színvonalú oktatónevelõ munkájának biztosítására, a tanár–diák viszony javítására, az iskolai
agresszivitás okainak feltárására, illetve
az iskolát érõ külsõ negatív hatások kiszûrésére, kezelésére. A szakértõi munkabizottságot felkérték a szükséges
törvényi-jogi környezet, a pedagógiai,
a gyermek- és ifjúságpszichológiai
problémák áttekintésére is.

A

KONKRÉTNAK

TEKINTETT ÜGY
Az interneten márciusban jelent meg
egy felvétel arról, hogy a budapesti Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázi-

umban egy diák megrúgta és fenyegette a tanárát. A diák ellen fegyelmi
eljárás indult, amely után eltanácsolták
az iskolából, és az iskola arra kérte a
szülõket, hogy amíg nem találnak új iskolát a gyereknek, addig legyen magántanuló. A nyugdíjas fizikatanár távozott az intézménybõl.
A rendõrség gyanúsítottként hallgatta ki a fiút és két osztálytársát az
ügyben, majd a Fõvárosi Fõügyészség
állásfoglalása alapján közfeladatot ellátó személy elleni erõszak kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt rendelt el nyomozást. Az erõszakoskodó fiú panasszal élt a gyanúsítás
ellen. Két gyanúsított társa a józsefvárosi rendõrök eljárása ellen nem élt panasszal

AZ

ESET MEGÍTÉLÉSE

MÉGSEM EGYÉRTELMÛ
Legnagyobb meglepetésre az iskola
igazgatója nem állt ki beosztottja mellett, s arról nyilatkozott az újságoknak,
hogy a megvert és megalázott tanár
nem megfelelõ módszert alkalmazott
a fegyelmezésre. Az igazgatónõ a
Stop.hu internetes hírportálnak kijelentette, hogy „a tanár száján néha
olyan dolgok csúsztak, amiknek nem
lett volna szabad. Egy hatvan százalékban roma osztályban valakit lecigányozni a legnagyobb butaság, ezt ennek ellenére megtette a tanár úr“.
Hozzátette, akkora gondolkodásmódbeli és generációs szakadék volt az
idõs nevelõ és a diákok között, hogy
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esély sem volt arra, hogy megtalálja a
közös hangot velük. Az igazgatónõ
szerint „a gyerekek részérõl megrendezett jelenet“ volt az erõszakoskodás,
amellyel csupán „a szereplési vágyát
akarta kielégíteni“.
Ezt az álláspontot képviseli Mohácsi Erzsébet, a fiút védõ Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány vezetõje is. „A gyerek beszámolója alapján az a kép rajzolódott ki, hogy
az egyébként nyugdíjas tanár gyakran
ittasan ment be órára, tehetetlenségében szidalmazta az osztályt, cigányozott. A diákok pedig – gyengeségét kihasználva – gyakran szemtelenkedtek
vele“ – mondta a jogvédõ a Népszabadságnak. Az ominózus órán is a
„szokásos“ szemtelenkedés történt: a
fiú azért, hogy a többieknek tetsszen,
heccelõdni akart az idõs tanárral. Az
alapítvány jogi képviselõje szerint ez jól
látszik a felvételeken is, azaz a gyerek a
szó szoros értelmében nem verte meg
a tanárát.

AHOVA

NEM KELLENE
ELJUTNI

Hogy valójában ki a felelõs a történtekért, a „heccelõdõ“ diák, a fegyelmezni nem tudó tanár, az ilyen állapotokat
fenntartó iskolavezetés, vagy – amint
az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány vélekedik – a szeg-

regált oktatásszervezési gyakorlatot
folytató iskolafenntartó, ennek eldöntésére nem vállalkozhatunk. Két dolog
azonban biztos: az ilyen és hasonló
helyzeteket kezelni, még inkább megelõzni kell, az erre szolgáló programokat mielõbb adaptálni szükséges.
Másrészt nem veheti kezdetét
semmilyen önbíráskodás, „vendetta“.
A fiú fotója ugyanis felkerült az egyik
internetes szélsõjobboldali hírportálra,
ami után fenyegetõ levelek százait
kapta családjával egyetemben, és már
nem mernek kimenni az utcára.

AZ

ISKOL A KITERMELI AZ
ERÕSZAKOT

Az iskolák mai gyakorlata sajnos nem
csökkenti, hanem inkább növeli a gyermeki agressziót – állapítja meg Ve-kerdy Tamás gyermekpszichológus is,
aki tagja az oktatási miniszter által öszszehívott szakmai munkacsoportnak.
A pszichológus szerint az iskola tízféle
különbözõ intelligencia-összetevõ közül csupán kettõt, a lexikális memóriát
és a matematikai logikát méltányolja.
Az intelligenciafaktorok közül valamelyikben – de fõként a vizuális-téri, a zenei-hallásos és a testi-kinetikus képességek területén – szinte minden gyermek tehetséges. Az iskola által nem
méltányolt területeken jó képességû,
ám iskolai sikerélményekben nem ré-

Erõszakcsökkentõ program a legkisebbeknek
A munkaügyi tárca keretében mûködõ
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
(SZMI) szakemberei szerint volna megoldás
a fiatalkori erõszak elkerülésére. Mint Szilvási Léna, az intézet Gyerekesély projektjének szakmai vezetõje egy sajtóbeszélgetésben kiemelte, a magatartási problémák kialakulásának tünetei már kora gyerekkorban láthatóak. Egy jól felkészült szakember
már a három-ötéves korú gyermeknél észreveszi azokat, például a – már akkor is túlzott – agresszivitásáról, vagy épp ellenkezõleg, a zárkózottságáról, visszahúzódásáról. Ranschburg Jenõ a FigyelõNetnek korábban e tünetek között említette még az
ingerlékenységet és az empátia hiányát is.
Ezek orvoslásával jó eséllyel megelõzhetõ, hogy a gyerekek antiszociális attitûdjei felerõsödjenek. E felismerésen alapul az
SZMI Biztos kezdet programja, amelynek
lényege, hogy a szakemberek a szülõkkel
együttmûködve alakítják ki a gyerek fejlõ-

déséhez szükséges értõ, befogadó, pozitív
nevelési légkört, a kölcsönösen élvezhetõ
szülõ-gyerek kapcsolatot. Ennek igénye
minden szülõben és gyerekben megvan,
tehát a korai életévekben mindez különösen jól feléleszthetõ, fejleszthetõ.
A helyi Biztos kezdet program esélyteremtõ kezdeményezés, mert a lehetõ legkorábban nyújt segítséget az eltérõ élethelyzetbõl induló gyerekek számára. A Biztos kezdet program nem teremt új, párhuzamos ellátórendszert, hanem a helyi ellátások új típusú összekapcsolódásával valósítja meg szakmai céljait. Nem önálló ellátás, hanem ellátási, együttmûködési filozófia, amely a 0–6, de kiemelten a 0–4 éves
korosztály és szüleik hatékonyabb segítését
biztosító szolgáltatás. Helyi program indításának feltétele a Biztos kezdet programba történõ bejelentkezés, és regisztráció,
amelyrõl a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján lehet érdeklõdni.

szesülõ gyerekeket ez frusztrálja: dacba, renitenciába szorulhatnak, s hazulról hozott agressziós szintjük is megnõ
még jelentõs mértékben – elemezte a
helyzetet Vekerdy. Ehhez járulnak a kudarcélmények, melyeket a mai magyar
közoktatás „ítélkezési dühe“okoz, valamint az a sajátossága, hogy mindig
arra kíváncsi, mit nem tud a gyerek,
nem pedig arra, hogy esetleg mit tud – összegzi a jelenséget a pszichológus.
Eleve szorongást okoz jegyre felelni, a
szorongás pedig könnyen fordul át agresszióba, különösen a kamaszkor felé
haladva. Tovább nehezítik a helyzetet a
gyorsan váltakozó témájú 45 perces
órák, pláne ha jelentõs részük a számonkéréssel telik el. Mivel az egész oktatás kompetitív – vagyis az egymást
lenyomó versengésre alapoz – ahelyett, hogy kooperatív lenne, eleve „el
is várja“ az agresszió bizonyos, többnyire lefojtott, sunyi formáinak kinyilvánítását.
Vekerdy szerint fel kell mérni az
agressziót már ma is sikeresen oldó
megelõzõ módszereket, és ezeket referenciahelyek hálózataként mûködtetni.
A pszichológus szerint olyanok jöhetnének szóba, mint reggeli beszélgetõ
kör; kooperatív technikák; projektmódszertan; szakszerû differenciálás –
melynél a gyerek választ a lehetõségek
között, tehát õ differenciálja saját magát – ; szakszerû integráció (mely a
szociális érzéket hihetetlen mértékben
erõsíti); drámapedagógia bevezetése
és alkalmazása a különbözõ tantárgyaknál; az iskolai színjátszó tevékenység egyes órákba is belenyúló támogatása; valamint minden mûvészet fokozott támogatása, úgymint zene, kórus,
képzõmûvészetek... ám nem osztályozva, és nem akadémikus módon,
hanem a gyermeki improvizációból kiindulva, élvezetesen, örömszerzõen,
élményszerûen. A szakember szerint
az osztályzást fel illetve ki kellene váltania a komplex szöveges értékelésnek,
ami azt jelenti, hogy az értékelés megbeszélés tárgya, amely során a gyerekek megtanulják értékelni önmagukat,
egymást, sõt, horribile dictu a tanárokat is.
Emellett vannak viszonylag új,
rendkívüli eredményeket hozó úgynevezett resztoratív eljárások, ahol az elkövetõt és õt egyébként támogató barátait és rokonait szembesítik az áldozattal, az áldozat élményeivel és az áldozatot támogató rokonokkal és baráÖnkormányzati havilap
2008 április
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tokkal, megfelelõ elõkészítés után,
megfelelõ technikával. Kanadában a
módszer bevezetésének területén elsõ
évben a megszokott 47–49 százalékról
öt körülire, a másodikban két-háromra
csökkent a visszaesõ fiatalkorú elkövetõk száma – mutat rá írásában Ve-kerdy Tamás.

SE

BÛNÖS,

SE ÁLDOZAT
Az elmúlt tíz évben minden harmadik
rablás elkövetõje fiatalkorú volt – hívja
fel a figyelmet a Bûnmegelõzõk Országos Szakmai Szövetsége. Ráadásul a kutatási tapasztalatok szerint minél fiatalabb életkorban fordul elõ a bûnelkövetés, annál nagyobb az esély a bûnismétlésre, vagy a bûnözõi életmód kialakulására. A szervezet arra is rámutat, hogy a
fiatalok nemcsak elkövetõi, de áldozatként elszenvedõi is a bûnözésnek: évente több mint tízezer kiskorú személy válik bûncselekmény áldozatává. Ezért a
szervezet kidolgozott és több iskolában
évek óta sikerrel mûködtet egy iskolai
programot, Biztonságos Iskola Mozgalom címmel.
– Az önkormányzatok még nem
éreznek kellõ felelõsséget a helyi biztonságért. Az iskolában történõ atrocitásokhoz, bûnesetekhez többnyire úgy
állnak, hogy az a rendõrség hatásköré-

be tartozik – nyilatkozott lapunknak Dr.
Nyári Katalin, pedagógus, kriminológus, a Bûnmegelõzõk Országos Szakmai Szövetségének elnöke.
– Alapvetõ szemléletváltásra van
szükség mindenki részérõl ezen a téren.
Jelenleg ugyanis – többek között - „teniszlabda effektus" mûködik – magyarázta az elnökasszony –: a szülõk az is-
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kolát, az iskola a szülõket teszi felelõssé
a gyerek magaviseleti problémái miatt;
egymásra hárítják a felelõsséget. Ennek
vetünk véget azzal a tudatos gyakorlattal, hogy az iskolában minden egyes pedagógus, szaktanár úgy végezze a saját
munkáját, hogy a gyermekbõl felelõs,
jogkövetõ állampolgár váljék.
Az iskolának ez az egyik fõ feladata, ezért tartják fent. Nem mutogathat
a szülõre. Az a kérdés, hogy mit tesz az
iskola azért, hogy a mai gyerekek akkor
is jó szülõk, jó nevelõk legyenek majd,
ha adott esetben otthon erre nem tanítják meg õket – húzta alá a szakember.

HATÉKONY

ERÕSZAKELLENES

MÓDSZEREK
A Biztonságos Iskola Mozgalom gyakorlati programjai három évvel ezelõtt kezdõdtek el a Fõvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizottsága támogatásával. Jelenleg hat fõvárosi iskolában mûködik,
nagyon is kézzelfogható eredménnyel:
az egyik kõbányai általános iskolában
például, ahol korábban mindennapos
vendég volt a rendõrség, két éve nem
történt atrocitás.
A Biztonságos Iskola Mozgalom a
mindennapi pedagógiai gyakorlatba építi be a proszocialitásra, biztonságra való
nevelést. Hogy mi az a proszocialitás? Az
antiszocialitás ellentettje: tiszteld a mási-

kat, fogadd el, legyél felelõs érte, mûködj
együtt vele, a döntéseidért vállald a felelõsséget! A Biztonságos Iskola Mozgalom az aszociális és antiszociális magatartás felszámolására nevel, a proszociális jellem kialakítását segíti elõ, ami a
rajzórától a matematika óráig beépíthetõ a foglalkozásokba.
– Ne csodálkozzunk, ha a gyerekek

a korláton csúszkálnak és egymást püfölik szünetben, ha a tanár torkaszakadtából üvöltve próbálja rendre utasítani
õket. Agresszív kommunikációja ugyanis
csak újabb agressziót szül – fogalmazott.
A tanár személyes példamutatása, magatartása a legjobb minta, ezért erre külön figyelmet kell fordítani.
Az elnökasszony szerint igen nagy
ellenállással találkoznak az önkormányzatok és az iskolák részérõl is a program
bevezetésével kapcsolatban. Mindenki
igyekszik ugyanis védeni a mundér becsületét, hogy „itt minálunk ilyenre nincs
szükség", „itt minden rendben van", és
egyébként is „csak egy újabb feladatot
akarunk ezzel a pedagógus nyakába
varrni". – A fenntartóktól sokszor halljuk,
hogy az a fontos, hogy a gyerek jól megtanulja a szaktárgyat, és inkább a pedagógusok szakmódszertani továbbképzéseire áldoznak, mint kommunikációs-,
konfliktusmegoldó készségük fejlesztésére, az agressziókezeléssel kapcsolatos
akkreditált képzésre.
A Biztonságos Iskola Mozgalom
egymásra épülõ gyakorlat-orientált projectje (pl. kommunikációs tréning, konfliktuskezelõ tréning, mediáció, jóvátételi
eljárások, szülökkel való együttmûködés,
stb.) egyfelõl a pedagógust vértezik fel
szükséges és speciális tudással, a felsõoktatási intézményben nem tanult ismeretekkel; másfelõl a gyermekeknek segíte-

nek a helyes viselkedésmódok, magatartásformák kialakításában (pl. kortársképzés, szexuális abúzus megelõzése, stb.),
hogy a jóindulat és a kompromisszumkészség váljék a mérvadó magatartási
formává a gyerekek között.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
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A kisiskolákért futottak
Az Élõlánc mozgalom javaslatai az oktatási infrastruktúra megõrzéséért

Az Élõlánc Magyarországért
Mozgalom 2008. március 27.
és 31. között rendezte meg a
Futólánc a kisiskolákért elnevezésû programját, ami
során az ország keleti végébõl (Telkibánya) a csatlakozott iskolák csapatai egymást váltva öt nap alatt Budapestre futottak, hogy a
Parlament elõtt átadják petíciójukat a Ház elnökének. A
demonstratív eseményt azzal a céllal szervezték, hogy
felhívják a kormány figyelmét a kistelepülési iskolák
szükségességére, és arra,
hogy a tervezett intézményösszevonások, kényszertársulások, átcsoportosítások
milyen súlyos társadalmi károkat generálnak – mondta
lapunknak Ujj Zoltán, a Zöld
Gomb Sport Klub elnöke, a
futólánc fõszervezõje.

A Futólánc napi ötven-nyolcvan kilométert tett meg. Az egyes iskolák „futóláncszemei“ a saját településüktõl a következõ kisiskolás településig futottak, a
távolság függvényében egymást váltva.
Valamennyi – mind az ötven – csatlakozó iskola maga döntötte el, milyen létszámmal csatlakozik a Futólánchoz. A
rendezvény sikerét mutatja, hogy a futás
útvonalán egyetlen kivétellel minden iskola csatlakozott a lánchoz, közel kétezer volt a résztvevõk száma. A napi szakaszokon szükség volt kísérõ autóra, és
a tíz km-nél hosszabb távot vállalók számára frissítésre (víz, üdítõ, keksz, banán,
szõlõcukor, stb.) amit az érintett intézmények kézséggel biztosítottak.
Ujj Zoltán véleménye szerint a kistelepülések tanintézményeit 2003 óta sújtó normatíva-megvonás gyakorlatilag ellenhetetlenítette õket. A kényszertársulásokba, összevonásokba kényszerített
iskolák – amit az Oktatási Minisztérium
javasolt – képtelenek magas színvonalon
oktatni, ráadásul a kistelepülésekrõl el-

tûnõ iskolák miatt romlik a falvak morálja, kopik az együvé tartozás érzése.
Magyarországon közel ezer iskolát
érint ez a probléma – nagyjából ennyi
százhatvan fõsnél kisebb tanintézmény
mûködik az országban – ahol több ezer
tanár, illetve családja kerül közvetlen egzisztenciális veszélybe. A minisztérium a
finanszírozás oldaláról közelíti meg a
problémát, ami Ujj Zoltán szerint súlyos
tévedés, mert az oktatást nem lehet és
nem is szabad a pénz oldaláról megközelíteni. Az összevonásokba kényszerített iskolák diákjai órákat utaznak, rengeteg többletköltséget vállalva, ami
mindenképpen nehezíti a tanulást, korlátoz az életre való felkészülésben.
A mozgalom szervezõi nemcsak ellenkezni, figyelmet felhívni akarnak, hanem alternatívát is kidolgoztak a helyzet
megoldására.
Az Élõlánc a kisiskolákért kezdeményezés által szervezett helyi és országos
fórumokon széles körû egyetértés alakult ki az elmúlt években hozott, a kisiskolák mûködését ellehetetlenítõ intézkedések megítélésére. A résztvevõk szerint
a megszorítások egyedül a költségvetési
források kivonását, illetve átcsoportosítását szolgálják, ugyanakkor jóvátehetetlen károkat okoznak a településeknek, melyek az iskolával elveszítik az
utolsó közösségformáló, kultúraközvetítõ intézményt.
Az intézkedések hatékonyságjavító
hatásával kapcsolatos vélekedések szerintük megalapozatlanok, a kistelepülések iskoláinak teljes megszüntetése is
legfeljebb egyszázalékos megtakarítást
jelentene az oktatási költségvetésben. A
gyerekek utaztatása ezzel szemben jelentõs többletköltséggel jár. Ha pedig a
közvetett hatásokat is figyelembe veszszük – elvándorlás, települések, munkahelyek megszûnése –, össztársadalmi
szinten az intézkedések pénzügyi mérlege is veszteséget mutat.
A csoportlétszámhoz kötött finanszírozás alapvetõen igazságtalan, hiszen
a városi iskolákban a nyilvánvaló pedagógiai elõnyök miatt alkalmazott csoportbontás nem jár a normatíva csökkentésével.

A felmérések arról tanúskodnak,
hogy a kistelepülések iskoláiban folyó
oktató-nevelõ munka színvonala (ha kiszûrjük a szülõk átlagosan alacsonyabb
iskolai végzettségébõl származó hátrányok hatását) nem marad el az átlagostól. Annál nagyobb hátrányt jelent az
ott tanulóknak, ha tanulmányaikat
ezentúl lakóhelyüktõl távol, idegen környezetben, nagyobb tanulócsoportokban kell folytatniuk. A kötelezõ tanórán
kívüli idõbeosztásuk megszervezését is
rendkívül megnehezíti az utazási kényszer, illetve az iskola és a szülõi ház közötti megnövekedett távolság.
Az önkormányzatok túlnyomó
többsége nem a maga jószántából, hanem súlyos gazdasági kényszerhelyzetben mond le az iskola önálló mûködtetésérõl. A társulások sajnálatos módon
rendszerint nem a feladatok jobb megszervezéséhez, a terhek megosztásához
nyújtanak kereteket, hanem arra ösztönzik a súlyos forráshiánnyal küzdõ településeket, hogy az így elérhetõ pótlólagos források megszerzése érdekében
fokozatosan felszámolják a tagintézményeket. A központi helyzetû (gesztor)
településnek nem áll érdekében a helyi
oktatás fenntartása a társult községekben.
Az országnak falvakra, a falvaknak
iskolára van szükségük. Ismerünk olyan
agrárpolitikát, amely a vidéki Magyarországnak tisztes megélhetést biztosítana. A politikai akarat ehhez elõbbutóbb elérhetõ lesz, a tényleges akadályok pedig elsõsorban nem gazdasági,
hanem kulturális természetûek.
Az EU által is szorgalmazott munkahelyteremtõ, a falvak népességmegtartó képességét javító törekvéseknek
ellene mond az aprófalvak iskoláinak
felszámolása. Méltányosnak és kívánatosnak a hátrányos helyzetûek pozitív
diszkriminációját tartanánk, az adottságaikat figyelembe vevõ megkülönböztetett támogatást. Ezért azt kívánjuk,
hogy az átgondolatlan kormányzati intézkedéseket vonják vissza, s a vidék felemelkedését segítõ intézkedéseket hozzanak – fogalmaznak az Élõlánc szervezõi.
Önkormányzati havilap
2008 április
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A Futólánc szervezõi:
Barlai Róbertné (Független Pedagógus Fórum), Dobos Krisztina (Magyar Iskolaszék Egyesület), Kerpen
Gábor (Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete), Lányi András (Élõlánc Magyarországért), Pálinkó
Gyuláné (Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közmûvelõdési Egyesülete),
Szabó Gellért (Magyar Faluszövetség), Varga Attila (Körlánc Környezeti Nevelési Egyesület)
A kormány alkotmányos kötelessége, hogy biztosítsa a kistelepülésen élõ
gyermekek valóságos esélyegyenlõségét,
valamint az önrendelkezés eszközeit a
helyi közösségek számára. Ezért az alábbi javaslatokat teszik a falusi iskolák helyzetének rendezésére.

iskolaszékek képviselõi. Az elkészült
tervrõl a megyei közgyûlés szavazzon, s az abban foglaltaktól eltérni a
jövõben csak nyomós indokkal, közgyûlési határozattal lehessen.
1.4. Erõsítsék meg a szakmai felügyeletet ellátó szervezetek segítõ tevékenységét, többek között a társult
intézmények közötti együttmûködés kialakításában, a kisiskolák számára kidolgozott speciális pedagógiai módszerek átadásában, valamint a legjobb gyakorlatok terjesztésében.
2.Finanszírozás
2.1.A normatív finanszírozás mértéke
2009-ben érje el legalább a 2005 évi
támogatás inflációval korrigált színvonalát. A támogatási rendszer ne
ösztönözze nagy létszámú tanulócsoportok kialakítását. A kisebb gyerekszám kedvezõtlen következményeit a támogatási rendszer inkább
ellensúlyozza, és ne tetézze.
2.2.A kötelezõ minimális csoportlétszámhoz kapcsolt diszkriminatív intézkedéseket töröljék el: a tanulói létszám alapján se fejlesztési pályázatokból, se az ÖNHIKI-bõl ne lehessen
településeket illetve iskolákat kizárni.
2.3.A költségvetés ne tegyen különbséget az önállóan, illetve társulás keretében mûködõ iskolák finanszírozási
szabályai között.

vagy egyes évfolyamok megszüntetésének kérdésében.
3.2.A társulás nem egyesülés! Az egyes
iskolák szakmai önállósága, a felelõs
helyi vezetés biztosítása érdekében a
tagintézményeknek legyen önálló vezetõje. Kinevezése a munkáltatói jog
megosztásával, az érintett település
képviselõ-testületének egyetértésével
történjék. A társult intézmények pedagógiai programjának elfogadása
körül is kapjon nagyobb szerepet a
helyi önkormányzat, valamint a szülõk közössége.
3.3.A társult intézmények pedagógusai
vállalják, hogy szükség esetén a társulás több iskolájában is ellátják feladatukat. A szaktanárellátás megszervezése a társulások elsõrendû feladata: a diákok utaztatása helyett
adott esetben a pedagógusok utaztatásáról gondoskodjanak (biztosítva
annak költségfedezetét).
3.4.A kisiskolák számára biztos jövõt sok
esetben csak a fenntartó települések
együttmûködése jelent. Ezért az itt
javasolt elvek jegyében, a már megkötött társulási szerzõdéseket újra
kell tárgyalni. A szerzõdések garantálják a társult községek tényleges
egyenrangúságát a döntéshozatalban.

1.Helyzetfelmérés, döntéshozatal, kiszámíthatóság
1.1.Alapelvként mondassék ki, hogy az
állam és az önkormányzatok iskolafenntartó kötelezettségüknek akkor
tesznek eleget, ha gondoskodnak róla, hogy az általános iskola 8 évfolyamát lehetõleg minden gyermek a saját lakóhelyén végezhesse el. Minden
A Futólánc legfõbb célját, hogy a
más megoldás, amit a gyereklétszám
közfigyelmet ráirányítsa a kisiskolák ellecsökkenése vagy az anyagi ellehetethetetlenülésére, a futás végén, a petíció
lenülés az önkormányzatokra rákény3.Társulás
átadásakor teljesítette. Szili Katalin házszerít, szükségmegoldásnak minõsül.
3.1.Az iskola fenntartására létrehozott
elnök a petíció átvételekor kijelentette:
1.2.Miniszteri rendelet szabályozza az
társulás keretei között minden tele„Nem lehet pénzügyi kényszert alkalOM-számmal rendelkezõ oktatási inpülés rendelkezzék vétójoggal a saját
mazni az iskolák ellen“, vagyis a házeltézmények megszûnésének feltéteterületén mûködõ tagintézmény
nök egyértelmûen kiállt az Élõlánc melleit. Jusson így kifejezésre a szaktárca
lett. A tárgyalások megkezalkotmányos felelõssége.
dõdtek a minisztériummal,
1.3.Minden megyében kerüljön
Információ
melynek eredménye várhatósor a közoktatást érintõ inan a következõ tanév kezdetetézkedési tervek felülvizsgákor már érzékelhetõ lesz. A fulatára, különös tekintettel a
Az adományokat a Kós Károly Közhasznú Alapítvány
tólánc másik célját – a kisiskokisiskolák sorsára. Dolgozzák
fogadja a K & H Bank 10402166 – 21629530lák részére kiírt pályázat díjaki az iskolai szakmai munka
00000000 számlaszámon, „kisiskolákért“ jelzéssel.
zására fordítandó adományok
színvonalát mérõ értékelés elIBAN szám: HU08 1040 2166 2162 9530 0000 0000
gyûjtését – szintén elérte, a
veit, ennek alapján az egyes
gyûjtés elkezdõdött. A szerveintézmények összehasonlító
Sárga befizetési csekket szívesen adnak az Alapítványzõk ezért arra kérnek minden
értékelését végezzék függetnál vagy postán is küldünk. Kérjük, keresse Andorkáné
Haáb Katalint vagy Farkas Gabriellát.
csatlakozó iskolát és települen szakértõk. A tervkészítéslést, hogy a látókörükben lévõ
ben vegyenek részt a pedavállalkozók, vállalkozások, cégógiai szakmai szervezetek,
Andorkáné Haáb Katalin: 1065 Budapest, Nagymezõ
gek tájékoztatásával és adoaz oktatási feltételek biztosíu. 4. I.132. T/Fax: 06-1-322-0677
mányozásra történõ ösztöntásáért felelõs önkormányzaE-mail: haabk@freestart.hu
zésével segítsenek növelni a
tok, a tényleges iskolafennpályázaton szétosztható pénz
tartók (társulások, alapítváFarkas Gabriella: 30/5979-059
mennyiségét.
nyok, egyházak, egyesülefarkasgabbi@gmail.com
Munkatársunktól
tek), valamint a szülõk és az
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P a r l a m e n t b e n

t ö r t é n t

Szociális csapda-e a panelprogram?
Az Országgyûlésben elhangzott, önkormányzatokat érintõ interpellációkból

László Tamás, a Fidesz képviselõje interpellációt nyújtott be
az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez Önkormányzati válság után szociális
válság? címmel. A kérdésre Ujhelyi István államtitkár válaszolt. A választ az interpelláló
nem, a képviselõk többsége
azonban elfogadta.

„2008. február 1-tõl óriási médiacsinnadrattával indították újra a panelprogramot, csak azt felejtették elmondani az embereknek, hogy a pénz háromnegyed részét már elõre elköltötték, vagyis új pályázatokra már csak
két és fél milliárd maradt – kezdte interpellációját László Tamás. – Kibõvült
a program, csillogó jövõképet fest a lakótelepen élõ emberek elé, ráadásul
nem panellakásban, tehát téglaépítésû
házban élõk is igényelhetik. Nõtt az
egy lakásra esõ állami támogatás lehetõsége, de tudjuk, hogy ez is szemfényvesztés, mert a panelban élõ családok ennek a felét sem képesek igénybe
venni. Azt állítják, hogy a lakóközösségek könnyebben pályázhatnak, mert
az önkormányzatokat terhelõ egyharmad részt is fizethetik a lakástulajdonosok. Azt persze elhallgatják a lakótelepiek elõtt, hogy miért vehetik át úgymond az önkormányzatok hozzájárulási részét. Azért, mert az önkormányzatok végzetesen eladósodtak, válságba kerültek, ráadásul a kormány hozzá
nem értése miatt a legelemibb hatósági, ellenõrzési funkcióikat sem gyakorolták.
A korábban végrehajtott program
rendkívül alacsony energiahatékonysággal, gyakran épületkárokat okozva
ért végére. Most fokozott ellenõrzést
építettek be – persze építési engedélyt
még mindig nem kell kérni. Lehet,
hogy új fejezetet kezdtek, de az eddig
végrehajtott épületfelújításokat már
senki sem fogja lellenõrizni?
A XV. kerületben, ahol élek, az ön-
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kormányzat háromszázmilliós hitelt
vett fel eddig a panelprogramban, de
most már eladósodása miatt kénytelen
kiszállni a további támogatásból. A házak tényleges szigetelése fele a szabványban elõírtnak, így a programban
részt vevõ államot, önkormányzatot,
lakókat becsapták, akiknek a mindennapi kiszolgáltatottsága a távfûtõmûvektõl alig enyhült, és a felvett hitelek
törlesztõrészletei jócskán meghaladják
a rezsicsökkenést. Ez aztán a biznisz!
Tény viszont, hogy ebben a kerületben
a díjhátralékosok száma drámai módon növekedett, a több mint kétezer
önkormányzati bérlakásban élõ közül
csaknem ötszázat akár a kilakoltatás
réme fenyeget.
Tisztelt államtitkár úr! Az önkormányzati válságot most követi a szociális válság, a lakótelepek szegregációja, mert eddig is a jobb szociális és
anyagi körülmények között élõ lakóközösségek pályázhattak a lakóprogramra. Az, hogy most a lakóközösségek a
terhek kétharmad részét vállalják, nem
könnyítést jelent, hanem a mélyülõ
szociális válságra mutat rá.
Kérdéseim a következõk: Valóban
úgy gondolják, hogy a szociális válságba sodródott lakótelepi emberek tényleg képesek kifizetni a felújítási program kétharmad részét? Nem félnek attól, hogy egy még súlyosabb szociális
válságba taszítják a panelprogramba
kényszerített lakótelepi embereket?“
„Az elmúlt idõszakban közel
százkilencvenezer lakás harmincötmilliárd forint értékben tudott részt venni
az energiatakarékossági programban,
épületek, lakások energiafelhasználásának csökkentésében – mutatott rá
válaszában Ujhelyi István. – Nyolc és
ötven százalék közötti energiamegtakarítás érhetõ el egy olyan lakás esetében, amely komplex felújítást megél.

Ez a nyolc és ötven százalékos energiamegtakarítás különösen úgy, hogy
most már négyszázezer forintról
ötszázezer forintra emeltük vissza a lakásonkénti vissza nem térítendõ támogatás összegét, és úgy, hogy a Magyar
Fejlesztési Bank kormányzati hátszéllel
államilag támogatott hitelkonstrukciót
nyitott, és úgy, hogy egyre több önkormányzat úgynevezett harmadik feles
finanszírozót hív be a programba,
igenis alkalmassá teszi a programot arra, hogy megemelt kerettel, évi tízmilliárd forintos folyamatos cash flow-finanszírozás mellett újabb és újabb tízezrek számára nyissuk meg az energiakorszerûsítés lehetõségét.
Éppen ezért tisztelettel jelzem,
hogy a program február 1-tõl újra nyitva áll. Éppen a lakóközösségek és az
önkormányzatok kérésének megfelelõen alakítottuk át, nem tettük kötelezõvé
sem a pályázást, sem azt, hogy hagyják
ki az önkormányzatokat. Újabb lehetõségeket nyitottunk ahhoz, hogy olyanok is pályázzanak, akik eddig ezzel a
lehetõséggel nem tudtak élni. S ami különösen fontos – ebben egyet kell értsek
önnel –: a program, mint eddig is, igazodni fog az épületek mûszaki állapotához, és sokkal hatékonyabb, szigorúbb
kivitelezési folyamat-ellenõrzést folytatunk.
Nem vagyunk egyszerû helyzetben, mert bár mi támogatjuk ezeket a
lakókat, nem mi rendeljük meg a kivitelezési munkálatokat. De mégiscsak
mind tûzvédelmi, mind pedig a minõségellenõrzés szempontjából be kellett
építeni a pályázatba olyan elemeket,
amelyekkel hatékonyabban tudjuk
szolgálni azokat, akiket a közösség forrásából támogatunk, hogy korszerûbb,
energiatakarékosabb lakásokban élhessenek.“
Munkatársunktól
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A közlekedés és az agrárpolitika felülvizsgálata
Az Európai Parlament márciusi ülésérõl

Az Európai Parlament márciusi plenáris ülése ünnepséggel vette kezdetét: ötvenéves
fennállását ünnepelte a szervezet. Az ülésszakon az EP
szavazott a légi utasok biztonságát növelõ jogszabálytervezetrõl, valamint az Európai Technológiai és Innovációs Intézet felállításáról.

Az EP ünnepi mûsorral és az uniós intézmények vezetõinek felszólalásával ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját.
Az EP-sajtószolgálat szerint a képviselõk jogszabályt fogadtak el a légi közlekedés biztonságának fokozásáról, az
Európai Innovációs és Technológiai Intézet felállításáról, és az idõsek életminõségének javításáról.
Megszavazta az EP az ólommentes
benzin és a gázolaj minimális adószintjének harmonizálásáról szóló szöveget.
A parlament elfogadta Tabajdi Csaba jelentését a biogáztermelésrõl.
A képviselõk támogatták a tejkvóták kétszázalékos emelését javasoló bizottsági tervet, és a közös agrárpolitika
„egészségügyi felülvizsgálatáról“ szavaztak meg jelentést.
További jelentéseket fogadtak el a
fenntartható közlekedéspolitikáról, a vidéken élõ nõk helyzetérõl, az EU Irakban
betöltendõ, valamint az új EU-tagállamoknak a fejlesztéstámogatásban játszott szerepérõl, továbbá a börtönben
lévõ nõk helyzetérõl.
KÖZLEKEDÉS: MOBILITÁS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
A fenntartható közlekedésrõl szóló jelentés szerint a képviselõk többek között
adó- és díjfizetési kedvezményekkel ösztönöznék a kevesebb károsanyag-kibocsátással járó technológiák kifejlesztését,
általában a vasút, továbbá a környezethez barátságosabb repülõk használatát.
Az EP közlekedési szakbizottsága
számára készített saját kezdeményezésû
jelentést Gabriele Albertini néppárti,

olasz képviselõ. A szöveget március 11én, 539–78 arányban fogadta el az EP.
A jelentés megállapítja, hogy az EUban a teljes energiafogyasztás egyharmadáért a közlekedési ágazat, ennek 83
százalékáért pedig a közúti közlekedés a
felelõs. Az ágazat 97 százalékban fosszilis tüzelõanyagokra támaszkodik, az
energiaigény 2030-ig pedig legalább 30
százalékkal nõ. A jármûvekbõl eredõ
szén-dioxid-, illetve egyéb szennyezõanyag-kibocsátás 40, illetve 70 százalékát a városi közlekedés produkálja – áll a
dokumentumban.
A képviselõk különösen a következõ
elemekbõl gyúrnák össze a követendõ
politikát:
• technológiai fejlesztés (az energiahatékonyságot növelõ intézkedések; a
motorokra és üzemanyagokra vonatkozó új szabványok és szabályozás; új
technológiák és alternatív üzemanyagok használata)
• piac alapú eszközök (a környezeti hatáson vagy a forgalmi torlódáson alapuló díjak, viteldíjak, adóösztönzõk, a
különbözõ közlekedési módok egyedi
jellemzõit figyelembe vevõ kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS))
• kísérõ intézkedések, hogy lehetõvé tegyék a közlekedési eszközök és infrastruktúrák lehetõ leghatékonyabb
kihasználását, és hogy a vállalatokat
és a polgárokat a szokásaik megváltoztatására ösztönözzék

A

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA
F E L Ü LV I Z S G Á L AT Á R Ó L

Az EP alapvetõen támogatja a Bizottság
agrárpolitikai reformterveit, azonban elutasítja, hogy 2013-ig csökkentsék a kiadásokat. A támogatásokat a képviselõk
csak az aktív termelõknek adnák, és felszólítják a tagállamokat: ne késlekedjenek a kifizetésekkel. Elutasítják az agrártámogatások újraállamosítását, a Bizottságtól a tejtermelés megõrzését támogató tervet várnak, és leépítenék az
energianövények támogatását.
Az EP Lutz Goepel néppárti német
képviselõ
saját
kezdeményezésû,
510–88–80 arányban elfogadott jelen-

tésében mondott véleményt az Európai
Bizottságnak a közös agrárpolitikaterületén tervezett reformintézkedéseirõl,
ennek „egészségügyi vizsgálatáról“. Késõbb a Bizottság jogszabálytervezetet is
készít, amelyhez az EP konzultációs eljárásban fûz majd véleményt.
A jelentéstevõ bevezetése szerint az
európai közös agrárpolitikát 1992 óta
háromszor reformálták meg alapjaiban.
Fokozatosan az úgynevezett közvetlen
kifizetések rendszere váltotta fel a korábbi ártámogatási rendszert, amely
nem volt képes megoldani a mezõgazdasági termelõk alacsony jövedelmének
problémáját, emellett pedig olyan jelentõs többlettermelést eredményezett,
amelyet csak további támogatásokkal lehetett értékesíteni a világpiacon.
A jelentéstevõ hozzátette, hogy a
közös agrárpolitika kiadásai az idén jóval
az eredeti költségvetési elõirányzat alatt
maradnak, mivel a mezõgazdasági árak
alakulása miatt nem kell alkalmazni
olyan piactámogatási intézkedéseket,
mint az intervenció vagy a fennmaradt
exporttámogatások. Ezzel a közösség
megalapítása óta elõször fordul elõ,
hogy az agrárköltségvetés már nem az
EU-költségvetés legnagyobb tétele.

A BIZOTTSÁG

J AVA S L ATA I

Az Európai Bizottság az EU-agrárpolitika
2003-as reformjának „egészségügyi felmérése“ keretében a következõket javasolta:
• a termeléstõl való további függetlenítés
• a közvetlen kifizetések esetében a terület alapú átalánytámogatás gyorsabb bevezetése
• a termeléstõl függõ kisebb intézkedések megszüntetése, illetve ezek integrálása a függetlenített közvetlen kifizetések rendszerébe
• további moduláció
• a közvetlen támogatások degresszivitása és a kifizetések minimumküszöbének megemelése
• határozat a tejkvóták megszüntetésérõl, és a zökkenõmentes átállás elõkészítése
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
2008 április
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A tételes árazott költségvetés jelentõsége
a közbeszerzési eljárásokban

Az építési beruházások többségében a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ fix egyöszszegû átalányáras ajánlatot kér
az ajánlattevõktõl. A minap
egy szakmai konferencián elhangzott közbeszerzési szakértõi vélemény szerint az ilyen
esetekben nem kell (sõt talán
nem is lehetne) az ajánlattevõktõl tételes részletes költségvetést kérni. A hallgatóságon végignézve úgy tûnt, ezzel
a nézettel többen egyetértenek. Építési beruházás tételes
árazott költségvetés nélkül?

A fix egyösszegû átalányáras ajánlatok
esetében az ajánlattevõ a befejezés idõpontjára prognosztizált árat ad meg azzal, hogy abba minden járulékos és
egyéb költséget bekalkulál. Ennek nem
mond ellent az, hogy az ajánlattevõ az
ajánlatát beárazott tételes költségvetésben részletezi.
Építési beruházás esetén az ajánlat
mûszaki tartalma a tételes árazott költségvetés. Ennek hiányában nem lehetne
megállapítani, hogy az ajánlattevõ pontosan arra ad-e ajánlatot, amire az ajánlatkérõ az ajánlatot kérte, tehát az ajánlattevõ által benyújtott tételes költségvetést össze kell vetni az ajánlatkérõ által
megadott mûszaki dokumentáció részét
képezõ árazatlan költségvetéssel (méghozzá alaposan, mivel praxisunkban elõfordult már, hogy az ajánlattevõ az ácsmunkákat teljesen kifelejtette az ajánlatából, de találkoztunk olyannal is, hogy
egy korábbi ajánlat részét képezõ költségvetés elemei keveredtek a tárgybani
ajánlat egyes részeivel, így az iskolafelújítás költségvetésében ravatalozó alapjának kialakítása is szerepelt).
A másik szempont, amely miatt a
tételes költségvetés nélkülözhetetlen, az
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ajánlatok mûszaki tartalmának összehasonlíthatósága. Az egyes ajánlatok mûszaki tartalma csak a tételes költségvetés
alapján hasonlítható össze.
Ugyancsak az ajánlattevõi tételes
költségvetés nélkülözhetetlenségét támasztja alá az, hogy az egyes tételekre
megadott ár alapján látható, hogy mely
tételeknél merülhet fel az irreálisan alacsony ár esete.
Amennyiben nem állna az ajánlatkérõ,megrendelõ rendelkezésére az ajánlattevõ vállalkozó által készített részletes
tételes költségvetés, a szerzõdés teljesítését, a teljesítés mûszaki tartalmát nem
tudná számon kérni a vállalkozón a kivitelezés során, vagy a mûszaki átadás-átvételkor. A szerzõdésszerû teljesítés „bizonyítéka“ a tételes árazott költségvetés.
Esztétikailag is igen furcsa lenne
egy ajánlat , amelynek tartalma arra korlátozódik például, hogy „ár: 350 millió
forint plusz áfa“. Ez valahogy kevésnek
tûnik egy ilyen összeg kifizetéséhez.
Végezetül képzeljünk el egy támogatásból megvalósult beruházást, ahol a
támogatás felhasználást fogja ellenõrizni a hatóság úgy, hogy a teljesítést nem
tudja összevetni a tételes ajánlati költségvetéssel.
A támogatásból megvalósuló beruházások esetében gyakori probléma az,
hogy a pályázatban megadott költségvetés elkészítésének idõpontja és a közbeszerzési eljárás lefolytatása között
több hónap, de akár egy évnyi idõtartam is eltelik. A pályázati rendszer nem
ad lehetõséget arra, hogy a pályázók erSDR KÖZBESZERZÉSI IRODA
• közbeszerzési, tervpályázati és
koncessziós eljárások teljes körû
bonyolítása
Tel: 06 20 9270-910
littmann@sdrkozbesz.hu

re az esetre keretösszeget vagy tartalékot állítsanak be a pályázati költségvetésbe. Tehát elõfordulhat, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor már látszik, hogy a tervezett költség (pl. az építõipari anyagár-emelkedés miatt) nem
lesz elegendõ a beruházás megvalósítására. Mivel a közbeszerzési eljárás megindítása elõtt a becsült értéket meg kell
állapítani, ennek keretében az eljárás
alapjául szolgáló költségvetést is felül
kell vizsgálni, hiszen a becsült érték a
közbeszerzés tárgyáért kért vagy kínált
legmagasabb összegû nettó ellenszolgáltatás. Elõfordulhat, hogy erre tekintettel más közbeszerzés eljárási rend
szerint kell az eljárást lefolytatni, mint a
pályázatban tervezett. Az ilyen esetekben a támogatott ajánlatkérõnek kell a
támogatási összeg és a nyertes ár közötti különbözetet kipótolni.
A pályázati viszonyokra azonban
jellemzõ ennek az esetnek az ellenkezõje is, azaz túlméretezett tervezõi költségvetéseket nyújtanak be a pályázatokban,
a beruházás költségeit túlkalkulálják, a
megvalósítás során pedig mindent elkövetnek a teljes támogatási összeg igénybe vétele érdekében. A támogatások felhasználását nagyon szigorúan ellenõrzik. Ennek során elõfordulhat, hogy
olyan tételek tekintetében vonják meg a
támogatást, amelyek összegszerûségüket tekintve „beleférnek“ a támogatási
összegbe, de nem szerepeltek eredetileg
a pályázatban megadott mûszaki tartalomban.
A közbeszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatása során tehát a megvalósulás ellenõrzésével is számolni kell, és
a közbeszerzési szakértõnek az eljárás
során figyelemmel kell lenni a pályázatban és a támogatási szerzõdésben, valamint az elszámolási rendelkezésekben
foglaltakra.
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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Digitális nagyhatalom lesz Százhalombatta
Ingyenes otthoni internetet kapnának a rászorulók

Minden jel szerint Százhalombatta lesz az elsõ magyarországi város, amelyet méltán
illethetünk a digitális egyenlõség megvalósítója címmel.
A település vezetése ugyanis
az utóbbi idõben több lépést
is tett annak érdekében, hogy
minden lakót bekapcsoljon az
információs társadalom világába. Digitális esélyteremtés
nemzetközi központja, infokommunikációs szolidaritási
program, saját internetes
szolgáltató; csak néhány példa a város ilyen irányú fejlesztései közül.
A százhalombattai képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta azt a határozatot, amely lehetõvé teszi, hogy a településen a Teleház Világszövetséggel
(Global Telecentre Alliance, GTA) és a
Teleház Szövetségek Európai Uniójával
(European Union of Telecottage Associations, EUTA) közösen létrejöjjön a digitális esélyteremtés nemzetközi központja (International Centre of Digital
Opportunity, ICDO). Az önkormányzat
2008-ban tízmillió forinttal támogatja
az új szervezet létrejöttét, valamint a
GTA nemzetközi mûködésének és szakmai központjának elindítását.
A GTA többek között fejlesztési
programjai segítségével lehetõséget
nyújt a helyi gazdasági és társadalmi
szervezetek számára új megoldások kifejlesztésében, valamint modellkísérletekben való részvételre. A jelenleg több
ezer európai és tengerentúli teleházat
tömörítõ Teleház Világszövetség bõvítõ
közgyûlését és digitális szolidaritási szakmai világkonferenciáját májusban rendezik meg Százhalombattán. A tanácskozáson harmincöt-negyven ország vesz
részt.
Ugyanezen testületi ülésen döntöttek a képviselõk arról, hogy egy digitális
esélyegyenlõségi programot dolgoznak

ki a település hátrányos helyzetû lakóinak infokommunikációs támogatására.
Az errõl szóló együttmûködési megállapodást január 24-én írta alá Vezér Mihály polgármester, és Gáspár Mátyás, a
Teleház Világszövetség elnöke a százhalombattai városházán.

Légy te is a részese! címmel meghirdetett programba.
A település a saját akcióin kívül a
nemzetközi központ mûködése keretében, lehetõséget kíván biztosítani a hazai és határon túli eredmények folyamatos népszerûsítésére.

A nemrégiben jóváhagyott informatikai stratégia jó alapot biztosít a digitális esélyteremtési kezdeményezésekhez, mert lehetõvé teszi a város rászoruló polgárai számára az ingyenes szélessávú internet használatát. Százhalombatta önkormányzatának saját internetes szolgáltatója van, emiatt közfeladatként képes biztosítani a hozzáférést
az emberek számára.
Az eredeti elképzelés szerint a településen mindenkinek járt volna a térítésmentes szörfözés lehetõsége. Azóta némileg változott a program: úgy döntöttek, hogy azokat igyekeznek majd támogatni, akik valóban rá is szorulnak a segítségre. A rászorultság, valamint az
alapszolgáltatás szintjének megállapítására több alternatívát is kidolgoztak, a
konkrét döntés azonban csak május környékére várható. A cél azonban változatlan maradt: minden százhalombattai
lakos hozzáférhessen a világhálóhoz.
Weller János, a szocialista frakció
vezetõje mindenesetre napirend elõtt
azt kérte, hogy az ingyenes internet lehetõségérõl mihamarabb kapjanak részletes tájékoztatást a városlakók, még akkor is, ha csak elõkészítés alatt van az
terv. Fontos volna ugyanis, hogy tudják,
érdemes-e várniuk a térítésmentes lehetõségre, vagy esetleg kössenek egy-két
éves hûségnyilatkozattal szerzõdést egy
másik szolgáltatóval.
Százhalombatta azt is vállalta, hogy
a hazai digitális esélyegyenlõségi mozgalom példaértékû kezdeményezéseinek
támogatójaként a várost bekapcsolják
az EU által a 2008 az e-befogadás éve:

László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
Digitális szolidaritási
szakkönyvtár
Február elseje óta használható kutatási és
tanulmányi célokra Százhalombattán a
Teleház Szövetségek Európai Uniója
(EUTA) és a város önkormányzatának
együttmûködése révén létrejött Nemzetközi Digitális Szolidaritási Tudásközpont
szakkönyvtára.
A források (könyvek, füzetek, CD-k)
egyelõre csak két nyelven – angolul és
magyarul – állnak rendelkezésre. Az EUTA
azonban folyamatosan gyarapítja a meglévõ állományt, és a katalógust hamarosan az interneten is hozzáférhetõvé teszi.
A papír alapú (offline) anyagok mellett
következõ lépésként online tudástárat is
szeretnének kialakítani, amelyet bárki térítésmentesen használhat majd.
A tudásközpont nyitott minden, a
témával foglalkozó hazai és külföldi partnerszervezetekkel, magánszemélyekkel
való együttmûködésre. Örömmel fogadja
és teszi hozzáférhetõvé az együttmûködõ
szervezetek, szakemberek anyagait.
A szakkönyvtár csak az elsõ lépés a
nemzetközi tudásközpont további szolgáltatásainak kifejlesztésében. Nemzetközi szakértõi és referenciahálózat, mûhelytalálkozók, konferenciák, speciális
képzések, szemináriumok, neves szakértõk és gyakorlati szakemberek elõadásai
és bemutatói – s hasonló magyarországi
és nemzetközi akciókkal, programokkal
kívánják elõsegíteni a digitális szolidaritás
erõsítését, eredményeinek széles körû terjesztését, intézményesítését.
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A teleházak világtalálkozója
Magyarországon alkotnák meg a nemzetközi szövetség stratégiáját
2008. május 22. és 25. között
Százhalombatta ad helyet a
Teleház Szövetségek Európai
Uniója (EUTA) és a Teleházak
Amerikai Partnersége (Telecentre of the Americas Parnership, TAP) által kezdeményezett konferenciának. A
szervezõk az érdekelt teleházak és hasonló hálózatok
képviselõit várják annak érdekében, hogy létrehozzák a
teleházak világstratégiáját, és
elindítsák a Teleházak Világszövetségének (GTA) mûködését. A GTA közremûködésével
a globális teleházmozgalom
az infokommunikációs technológiákat a lehetõ legszélesebb körben terjeszti el, s ezzel támogatja a közösségek
nagyobb önállóságát és intenzívebb fejlõdését.
A találkozó egyik célja az, hogy felhívja a kormányok, az üzleti szféra
és a közvélemény figyelmét a teleházak szerepére és mûködésére, a
társadalmi befogadáshoz, gazdasági
és társadalmi fejlõdéshez történõ jelenlegi és potenciális hozzájárulásukra.
A rendezvény gazdái korábban
megállapodást kötöttek Százhalombatta önkormányzatával a digitális
szolidaritás nemzetközi szakmai
központjának kialakításáról – olvasható a város hivatalos honlapján. E
közös terv része a teleházasok világtalálkozója is. A közvetlen cél Európa teleházas jövõjének kutatása,
más teleházas régiók tapasztalatainak megismerése. Ha a tervek a
szándékok szerint alakulnak, akkor
Európa lesz az elsõ kontinens, ahol a
legszervezettebb regionális teleház
mozgalom bontakozik ki, s aminek
központja várhatóan Magyarország
lesz. A feltétel az, hogy a közösségi
hozzáférésben olyan értéket mutassunk fel Európának, ami eddigi jó
hírnevünket megalapozta – fogalmaz a hírrel kapcsolatban a www.
battanet.hu.
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A Teleház Világstratégia Tervezési Konferencia tervezett programja
1. NAP – 2008. MÁJUS 22.
EURÓPAI TELEHÁZ HÁLÓZAT NAP
9.00–12.00 EUTA-kközgyûlés
• Beszámoló az eddig elért eredményekrõl
• Új tagok csatlakozása
10.15–10.45 kávészünet
• Új Alapszabály megfogalmazása és elfogadása
• Tisztségviselõk megválasztása
14.00–15.00 Megnyitó ünnepség és a nemzeti
közösségi hozzáférési hálózat mellett elkötele zett kormányzatok képviselõinek közös nyilatkozat és felhívása
• Viviane Reding
• Kiss Péter miniszter, Miniszterelnöki Hivatal
• Vezér Mihály polgármester, Százhalombatta
15.00–16.00 Vitaindító elõadások –
eBefogadás Magyarországon
• Kákosy Csaba miniszter, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
• Simon Gábor államtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
• Baja Ferenc kormánybiztos, Elektronikus kormányzati központ
16.30–18.00 Európai teleházhálózat kerekasztal-b
beszélgetés – az európai teleházstratégia ki alakítása
A kerekasztal témája: az európai teleházhálózati együttmûködés fejlesztésének fõ célja, stratégiai irányvonalai, programjai, az EUTA-közlemény megfogalmazása és elfogadása
A kerekasztal vezetõje: Pálvölgyi Péter (Teleház
Kht. ügyvezetõ igazgató)
A kerekasztal résztvevõi: az európai teleház hálózatok képviselõi és a konferencia európai teleház mozgalom iránt érdeklõdõ, abban közremûködni kívánó vendégek.
2. NAP – 2008. MÁJUS 23.
TELEHÁZ VILÁGKONFERENCIA NAP
09.00–10.00 Plenáris ülés – A globális tele házstratégia alapvetõ kérdései
• Michael Gurstein: Miért van szükség globális
teleházstratégiára és -politikára?
• Klaus Stoll: Fenntartható teleházak a globális
üzleti szféra részeként
• Gáspár Mátyás: A teleházak világméretû,
multiszektoriális együttmûködése
10.00–17.00 Tematikus szekciók, rövid elõadá sok és panelbeszélgetések – a globális teleházstratégiai terv kialakítása
• Globális teleházstratégia és -p
politika
Központi téma: a teleházak a valós és lehetséges szerepe a helyi, nemzeti és globális problémák megoldásában (mint a millenniumi fejlesztési célok). A világ teleházmozgalma hogyan
vesz részt a különbözõ segélyezési stratégiákban?
Várt elõadók: Roger Harris, John Tarawe
(eBario, Sarawak), Ann-Kristin Hakannson
(Indigenous People’s ICT Task Force), John Villamil (Aspira), Mark Lloyd (Centre for American
Progress, Washington DC), Z. Karvalics László
(Szegedi Tudományegyetem, Magyarország)

Molnár Szilárd (ITTK, Magyarország)
• Globális Teleházüzlet
Központi téma: teleházak szolgáltatásai, üzleti
modellek, pénzügyi források, hogyan kapcsolódik a BOP gazdaság a teleház hálózatokhoz?
Várt elõadók: Polgárné Májer Ildikó (CHIC, Magyarország), Ronald Scheman, Doug Carnes,
Francisco Proenza (FAO), Peter Benjamin (Open
Knowledge Network), Alma Abbasi (The Worldwide Group), Fejes István (Magyar Teleház Szövetség), Élõ András (D-link, Magyarország),
Gogge Péter (IVSZ, Magyarország)
• Teleházak globális együttmûködése
Központi téma: Hogyan mûködhetnek együtt a
különbözõ teleház szervezetek és partnerek?
Hogyan hangolhatják össze érdekeiket? Hogyan
kapcsolódhatnak az eltérõ teleház szerepek és
szereplõk a különbözõ szervezeti keretekben,
egyezségekben?
Várt elõadók: Thomas Vietorisz (USA, Cornell
University), Andrew Gaspar (USA, Cinergi),
Subiah Arunachalam (India, MSSRF), John Dada
(Nigéria), John Fung (Hong Kong), Jesse Fiddler
(USA, K-Net)
17.00–17.45 Záróelõadás – a globális tele házstratégia vázlata
• A prezentációk és panelbeszélgetések összefoglalása
• GTA Világ Teleházainak Nyilatkozata, a globális teleházstratégia körvonalazása
18.00–18.30 Sajtókonferencia:
• Globális Teleház Partnerség Kezdeményezés
• EUTA-közlemény
• GTA-közlemény
• Világ Teleház Nyilatkozat
3. NAP – 2008. MÁJUS 24.
GTA-KÖZGYÛLÉS
8.30 Indulás Budaörsre
9.30–16.30 A Teleház Világszövetség (GTA) el sõ közgyûlése
• Az eddig elért eredmények bemutatása
• A GTA tagságának bõvítése
• Plenáris ülés a GTA mûködésérõl, céljairól és
szervezeti felépítésérõl
12.30–13.15: szendvicsebéd
• A GTA stratégiájának kialakítása (mûhelymunka) a konferencia eredményein alapulva
• Az elnökségi és a bizottsági tagok megválasztása
16.30–17.30 CHIC Közép-m
magyarországi Inno vációs Központ Kht. – Teleházak és az üzleti in kubáció
• Beszélgetés arról, hogyan erõsíthetik a teleházak a helyi gazdaságot és vállalkozásokat
(Polgárné Májer Ildikó, CHIC Kht. ügyvezetõ
igazgató)
4. NAP – 2008. MÁJUS 25.
E-BEFOGADÁS A GYAKORLATBAN
08.30–13.00 Néhány magyar teleház megláto gatása, részvétel az eBefogadás 2008 program
más eseményein
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Mi a Teleház Világszövetség (Global Telecentre Alliance, GTA)?
Az információs társadalomba való átmenet
támogatásának részeként a kormányzati
szervek, nemzetközi fejlesztési ügynökségek és nem-kormányzati szervezetek (ngo-

nyítást biztosít ezeken a területeken. Visszatekintve az elmúlt húsz év sikeres kezdeményezéseire elmondható, hogy a világ teleházmozgalma képes irányítani az átmene-

k) kiemelt figyelmet fordítanak a digitális
befogadási programokra. Azonban ezen
erõfeszítéseknek általában a leginkább érintettebb közösségek – különösen az
infokommunikációs technológiákkal foglalkozók és a közösségi teleházak – nem részesei.
Az IKT elfogadásán, a szakértelem fejlesztésén és a közösségi innováció támogatásán keresztül a közösségi IKT-szektor serkenti és erõsíti a helyi gazdasági fejlõdést, a
társadalmi jólétet és a jó kormányzást, ideértve az elvándorló népességek összekapcsolását a világ különbözõ részein. A GTA a
teleházak és más közösségi, IKT-n alapuló
fejlesztési kezdeményezések globális hálózatainak együttmûködéseként szakértõ irá-

tet az egyes teleházak és a helyi és nemzeti
hálózatok, ma a regionális és földrészeket
átfogó hálózatok között. Ezáltal az együttmûködés láthatóvá, egyesített hangjuk hallhatóvá válik, és a kezdeményezõ szervezetek képesek méretgazdaságosság elérésére
a tapasztalatok megosztása és a know-how
területein.
A GTA lesz a világ teleházainak hangja, képviseli érdekeiket, és megmutatja a
világnak munkájuk és képességeik eredményeit. A teleházak munkáját globális
kérdésekkel kapcsolja össze, globális válaszokat ad ezekre a kérdésekre, és összeköti a teleházakat világméretû mozgalmakkal, forrásokkal, üzleti és kormányközi hálózatokkal.

Csatlakozás az e-ii ntegrációra vonatkozó európai
2010 kezdeményezéshez
Az Európai Unió több ízben felhívta a
figyelmet arra, hogy a digitális szakadék(ok) csökkentése nem lehetõség,
hanem kötelezõ feladat.
2006-ban a Rigai Miniszteri Deklarációt követõen Magyarországon
nem indultak programok a hátrányos
helyzetû rétegek felzárkóztatása érdekében. Rigában 32 ország vezetõi foglaltak állást a digitális szakadék csökkentésének szükségessége mellett.
Eszerint meg kell felezni azt a szakadékot, amely a leszakadással fenyegetett
csoportok (idõsek, munkanélküliek, fogyatékkal élõk) és a többségi társadalom között feszül. A további célok a
szélessávú lefedettség növelése – alapvetõ cél a hátrányos helyzetû régiók-

ban élõ emberek információs társadalommal kapcsolatos esélyegyenlõségének megteremtéséhez – és a kormányzati weboldalak W3C által elfogadott
teljes mértékû akadálymentesítésének
elérése.
E deklaráció 2008-ig adott határidõt a tagállamoknak, hogy a digitális
írástudás és társadalmi befogadás érdekében akciókat indítsanak. Ezen túl
meghirdette az ún. társadalmi befogadási kezdeményezést 2008-ra. 2008ig kell (ett) a tagállamoknak biztosítania azt, hogy a nemzeti e-Inclusion
stratégiák illeszkedjenek az európai
társadalmi befogadási stratégiákhoz,
és létezniük kell nemzeti, regionális és
helyi kezdeményezéseknek is.

2008 az e-B
B efogadás éve
e-II ntegráció – Te is légy benne!
2008. január 23-án alakul meg az
eBefogadás Tanácsa az Inforum kezdeményezése és ötpárti megállapdást követõen.
Feladata az információs társadalom fejlõdésének
társadalmi
kontrollja
az
eBefogadás követelményei szerint. AzUnió
célkitûzése 2010-ig a jelenleg hatmillió digitálisan írástudatlan magyar állampolgár
számának hárommillióra csökkentése.
Az eBefogadási Tanács megszervezésére háromfõs titkárságot kért fel az aAlbizottság, tagjai Csepeli György (GKM),
Dombi Gábor (INFORUM) és Kalmár István,
a FIDESZ informatikai tanácsadója. A pártok informatikai szakterületi felelõsei egyetértenek a helyzet (a lemaradás) megítélésében. Csepeli György az együttmûködést, a
mozgalmi jelleget és a hálózatiság fontosságát hangsúlyozta, és elismerte, hogy az
IHM számos hibát követett mindezekben.
A GKM szerinte szakít a korábbi rossz gyakorlattal és a társadalommal együtt, a hálózatokat erõsítve kíván a jövõben dolgozni. A Fidesztõl Nyitrai Zsolt a gyakorlati cselekvést és a kisközösségek szerepét hangsúlyozta. Az MSZP részérõl Baráth Etele a
demokrácia erõsítését, Szanyi Tibor a néhány nagyon hatékony, kulcsfontosságú
fejlesztés (pl. állampolgári kártya, egészségügyi információellátás) szükségességét,
ill. lehetõségét vetettwe fel, illetve a téma
kapcsolódását az életminõséghez és a
fenntartható fejlõdéshez. Pettkó András
(MDF) kifejezte egyetértését a az autonóm
civil közösségek erõsítésével és fontos szerepével az eBefogadásban. Többen utaltak
a teleházakra és az IT-mentorok tevékenységére, mint a közösségi hozzáférésben
közel másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezõ társadalmi szervezetre és végrehajtóikra. Az eBefogadási Tanács mûködése
esélyt jelenthet arra, hogy az abban érintettek legszélesebb körei is közremûködhessenek az új lehetõségek megteremtésében és
kihasználásában. (Forrás : www.ivsz.net)

A rendezvényt Viviane Reding, az
EU információs társadalom és média
biztosa nyitja meg az e-Befogadás hete
eseményeinek sorában, aki az Internethajóval fog érkezni Százhalombattára.
A GTA-konferencia színhelye a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban található Közép-magyarországi Innovációs
Központ (CHIC) Kht., amely az esemény
társszervezõje és egyúttal a regisztrációért felelõs intézmény is (www.chic.hu).
Összeállította:
Májer Beáta
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Marketing az önkormányzati munkában
Politikai csatározások helyett emberi hangot

Érdekérvényesítés a települési
önkormányzatoknál a marketing eszközeinek segítségével
– e címmel írt tanulmányt Bálint Edgárd, aki korábban a
diósdi polgármesteri hivatal
mûszaki irodáján dolgozott,
jelenleg pedig a törökbálinti
hivatal köztisztviselõje. Az
írás az önkormányzatok hatékonyságának növelésére kínál
egy lehetõséget.
Még a jobb körülmények között mûködõ településeken is nagyon gyakran
ádáz harc folyik a különbözõ helyi csoportosulások között források, hatalmi
pozíció, vagy befolyásolási lehetõség
birtoklásáért, függetlenül attól, hogy
civil szervezetrõl vagy politikai pártról
van szó. Alkotóképes energiák feszülnek ilyenkor egymásnak, melyek – legyenek bármilyen nagyok, bármilyen
irányultságúak, bármilyen tartalommal
töltöttek –, kioltják egymást, s ennek
következtében hatalmas anyagi és
szellemi ráfordítás után vagy ellenére
már az egy helyben topogás is „eredmény“, de valószínûbb a lemaradás, a
visszafejlõdés.
Ugyanakkor vannak szerényebb
költségvetéssel mûködõ települések,
ahol a kisebb önerõ ellenére néha kifejezetten látványos fejlõdést tudnak elérni. Biztosan nem konfliktusmentesen, minden bizonnyal nehéz érdekérvényesítési folyamat lezárásaként, de
kompromisszum, eredmény születik.
Miért történik az egyik esetben így, a
másikban úgy? Mi az oka a különbségeknek?
A tanulmány szerzõjének véleménye szerint elsõsorban a kommunikáció kezelésében van a titok nyitja. Azokon a településeken, ahol felvetõdik
egy probléma, de megoldása helyett
kezelhetetlen konfliktussá dagad, nem
a probléma a probléma, hanem a
problémakezelés. Azokon a településeken viszont, ahol a probléma jelentke-
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zését higgadt értékelés, majd kooperatív kiútkeresés követi, többnyire mindig
megtalálják a megoldást – szinte törvényszerûen hatékony költségráfordítással. Hogy milyen módszerrel? Ez
nem más, mint a „vox humana“. Emberi hang, abban az értelemben, hogy
a kommunikáló higgadtan, a közjót
szem elõtt tartva, indulatok nélkül, tárgyilagosan közelít meg egy kérdést,
pontosan artikulálja érveit, ezzel mintegy kiemelkedve az acsarkodó, vádaskodó, kisstílû fellépések tömegébõl.
Mindezt pedig nem lehet mással elérni, mint a kommunikáció magas szintû
mûvelésével. Mint igen sok példa mutatja, maradandó értékteremtésre azok
az emberek képesek, akik a kommunikáció mûvészetét ily módon gyakorolják.
Ebbõl adódik a megoldás is. Olyan
kommunikációs stílus meghonosítása
a cél, amely gyakorlata mellett az erõk
nem egymást oltják ki, hanem egy
irányba mutatva segítik a települések
döntéshozatalában szerepet vállalókat
a szükséges érdemi lépések megtételében. A tanulmány a települési kommunikáció fejlesztésének olyan mankója kíván lenni, amelyre bárki
támaszkodhat, akár a saját szája íze
szerint átalakítva, – az eredeti célokat
nem felejtve – hasznosíthatja.
Hogy egy település milyen tempóban halad a fejlõdés útján, elsõsorban
attól függ, hogy akik felelõsek érte, milyen mértékben képesek és hajlandók
az innovációra, milyen fokban értik
meg és gyakorolják a korszerû marketing adta lehetõségeket céljaik elérése
érdekében. Konkrétan kitûzhetõ cél a
kommunikáció minõségének javítása,
településmarketing-terv készítése, ennek idõbeli behatárolása.
Akármilyen terv is születik, mindig
az elérendõ cél pozitív hozadéka az,
amely a terv megszületésének oka.
Minden lépésnél meg kell tudni fogalmazni a remélhetõ elõny mibenlétét. A
korszerû marketingszemléletû kommunikációs stratégiák bevezetésének
hátráltatása nem ját semmilyen has-

zonnal, ebbõl következik, hogy kerülendõ az elutasító magatartás.
Az önkormányzatiság szereplõinek, legyenek döntéshozók, döntésvégrehajtók, vagy döntésbefolyásolók,
célszerû végiggondolni a törvényszerûen bekövetkezõ hátrányok és a remélhetõ elõnyök viszonyát.
A települési kommunikáció minõsége, a résztvevõk egymáshoz viszonyulása hû képét mutatja egy település
közéletének, az ott uralkodó hangnemnek. Elárulja az erõviszonyokat, a
közhangulat érdességét vagy simaságát. Az együttmûködési kényszer, a
„vox humana“, a korszerû módszerek
alkalmazása együttesen szükségesek a
lemaradások felszámolásához, a települési közélet eredményorientált pályára helyezéséhez.
Vannak olyan települések hazánkban, ahol ezt már felismerték. Tudják,
hogy nincs mire várni, pozitív hozadéka az azonnali cselekvésnek lehet. Számos város készített településmarketing-tervet, mely átfogó képet nyújt a
város teendõirõl. Felismerték, hogy
ezeket a fontos lépéseket meg kell tenniük, nem holnap, már ma!
Fiatal demokráciánkban sok a teendõ. Nem érünk rá kisstílû vitákra pazarolni a drága idõt. Nem érünk rá, alkotó energiákat felemésztõ csatározásokra. Az önkormányzatiság szereplõinek külön-külön és együtt is fel kell ismerniük, hogy csak együttmûködve,
kölcsönös elõnyökre törekedve lehet
közös dolgainkat – megfelelõ mederben tartott vitakultúrával – kezelni. Ehhez szükség van a megfelelõ stílusra,
mert a higgadt szakmai érvekkel alátámasztott érdekérvényesítés hatása a
települési fórumok együttmûködõ
készségére, konstruktivitására, hangnemére, az ellenségkép helyére állított
problémakép a fölösleges indulatoktól
mentes (köz)hangulat lehetõségét vetíti elénk – írja Bálint Edgárd.
(A tanulmány teljes szövege a
www.localinfo.hu honlap Reflektor rovatában olvasható)
Munkatársunktól
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Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni

Dr. Lırincz SÆndor
ügyvezetõ igazgató
K+F Tanácsadó Központ

„Célunk, cégünk minden erõforrásával, munkatársainak
szaktudásával és tapasztalataival elõsegíteni ügyfeleink
számára, hogy elérjék célkitûzéseiket”

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a
támogatások elnyerésében a pályázati tanácsadó cégeknek nagy szerepe
van, hiszen a pályázati dokumentációk összeállítása és az ezzel kapcsolatos hosszadalmas adminisztrációs
ügyintézés professzionális ismereteket igényel. A megfelelõ tanácsadó
segítségével jól kidolgozott pályázatok készíthetõk, ezáltal magasabb
összegû támogatás elnyerésére is nagyobb az esély. A tanácsadói közremûködés a magas támogatás intenzitású nagy projektek esetében különösen fontos lehet.
A budapesti székhelyû, de regionális háttérrel rendelkezõ K+F Tanácsadó Központ Kft komplex tervezõ, szervezõ, elemzõi munkában jelentõs segítséget nyújthat az önkormányzatoknak és a hozzájuk tartozó
vállalkozásoknak.
A pályázati tanácsadás terén piacvezetõ cég az elmúlt években több,
mint 600 nyertes pályázatot dolgozott ki ügyfeleinek , mintegy 200 milliárd elnyert támogatási összeggel,
köztük számos önkormányzatnak.

Miben tud segíteni a K+F Tanácsadó
Központ?
• A pályázati lehetõségekrõl és a legkedvezõbb banki finanszírozási forrásokról folyamatos, ingyenes tájékoztatás
• Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, pályázati dokumentációk
kidolgozása a fejlesztések finanszírozásához
• Az EU-s és hazai pályázatokhoz, valamint az önerõpótló banki hitelekhez
szükséges
adminisztratív feladatok elvégzése
• Teljes körû szakértõi segítségnyújtása
fejlesztési koncepciótól a zárójelentések elfogadásáig.
Miért válassza a K+F Tanácsadó Központot?
• Az EU-s és hazai támogatások és a
banki finanszírozási lehetõségek naprakész ismerete
• Állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, kereskedelmi bankokkal és más pénzintézetekkel
• Igényes, magas színvonalú pályázati és
banki dokumentációk készítése, gyors
szerzõdés-elõkészítés
• ISO 9001 és Kamarai minõsítõ akred-

itáció, sokéves gyakorlati tapasztalatok, széleskörû szakértõi háttér, informatikával segített üzleti terv és fejlesztési stratégiakészítés
• A Budapest Business Journal Listák
Könyve 2007 kiadvány szerint a pályázatíró cégek rangsorában piacvezetõ
• Elsõre jó pályázat, kisebb elutasítási
kockázat, idõmegtakarítás,
• Forráshiány elkerülése, optimális finanszírozási megoldás az önkormányzatok számára.
A K+F Tanácsadó Központ ingyenes
személyes konzultációt ajánl fel a
Localinfo valamennyi olvasója számára
A tanácsadó iroda szakértõivel folytatott megbeszélés során tisztázhatok
mindazon feltételek és lehetõségek melyek segítségével az önkormányzatok és
vállalatok sikeresen pályázhatnak és közelebb kerülhetnek terveik megvalósításához.
Szolgáltatásainkról valamint a megjelent pályázatokról bõvebben olvashatnak a www.consultingcenter.hu honlapunkon. Ingyenes szakmai konzultáció
és referencialista a palyazat@consultincenter.hu e-mail címen kérhetõ.
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„K+F“ Tanácsadó Központ Kft.
Vidékfejlesztési és Önkormányzati Pályázati Iroda
Székhely: 1055. Budapest, Alkotmány utca 12.
Pályázati Iroda: 8000. Székesfehérvár, Kadocsa út 3/A
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V Á L A S Z L A P

az aktuális önkormányzati fejlesztési feladatok tervezéséhez
Önkormányzat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polgármester neve, elérhetõsége (tel., fax, e-mail):
....................................................
A település lakossága: . . . . . . fõ Munkaképes korúak száma kb . . . . .
fõ Munkanélküliek aránya kb. . . .%
Önkormányzatunknál 2007-2008 között az alábbi fejlesztési feladatok
megvalósítását tervezzük, amennyiben a feltételek kedvezõen alakulnak
számunkra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
....................................................
(zárójelben kérjük megadni azok becsült pénzigényét is, amennyiben lehetséges)

A fejlesztések elkezdésének hiányzó feltételei:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
....................................................
....................................................
A pályázati úton az elmúlt három évben pályázati úton elnyert támogatások összege, témakörönként:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
A fejlesztési témakörben önkormányzatunk részérõl illetékes vezetõ
(név, beosztás, tel. és fax szám):
....................................................
....................................................
....................................................
A válaszlapot kitöltötte (név, beosztás, tel. és fax szám):
....................................................
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az elmúlt három évben sikeresen megvalósult ill. folyamatban lévõ fejlesztések (zárójelben kérjük megadni azok finanszírozási forrásait is, pl.
saját erõ, címzett támogatás, valamilyen nyertes pályázat) . . . . . . . . . .

...................
aláírás

Kérjük a VÁLASZLAP-ot az alábbi címre faxon vagy Interneten visszaküldeni:
K+f Tanácsadó Központ Kft. Vidékfejlesztési-Önkormányzati Üzletág, 1055 Budapest, Alkotmány utca 12.
E-mail: info@consultingcenter.hu Tel: 06-1-354-2250 FAX: 06-1-354-2259

Telefon: 36-1/354-2250 Fax:36-1/354-2259
E-mail:palyazat@consultingcenter.hu
Honlap: www.consultingcenter.hu
Ingyenes zöld szám: 80/204-327
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Márciusban történt
Hajrá a nagyprojekteknél
Magyarország az idén tizenöt-húsz
nagyprojekt támogatási kérelmének
brüsszeli benyújtására készül, ezek közül tíz-tizenöt 2008 elsõ felében eljuthat az Európai Bizottság illetékeseihez
– jelentette be Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter.
Az európai uniós források menedzseléséért felelõs tárcavezetõ pozíciójánál
fogva idealista; a kormány az elmúlt
másfél évben gyakorlatilag „megfeledkezett“ a nagyprojektekrõl rendelkezõ
kormányhatározat végrehajtásáról –
kommentálták a bejelentést a Világgazdaságnak nyilatkozó szakértõk.
2008. 03. 05

Százötven négyzetméter
tömény energia
Környezetvédelmi és anyagi szempontból is rendkívül elõnyös beruházás valósult meg az újbudai önkormányzat
egyik épületében. A Zsombolyai utca
5. szám alatti ingatlan tetejére napelemeket szereltettek, melyek nemcsak
fedezik az épület nagy részének energiaszükségletét, de plusz áramot is
elõállítanak. A korszerû fûtési és a hozzá kapcsolódó szigetelési rendszernek
köszönhetõen a körülbelül kétezerötszáz négyzetméteres irodaház fûtési
és melegvízköltsége nagyjából tizenöt
hatvan négyzetméteres panellakásénak megfelelõ mindössze, és nem
utolsósorban évi huszonhét tonna
szén-dioxid kibocsátásától menti meg
környezetünket.
2008. 03 05

Négycsillagos wellnesshotel
Siklóson
A siklósi önkormányzat tavaly év végén
saját kezébe vette fürdõ- és szállodaépítési programját, a 3,2 milliárd forint
értékû kötvénykibocsátással finanszírozott program elsõ lépése egy négycsillagos szálloda kialakítása a kiváló minõségû termálvízzel rendelkezõ város-
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ban. Az önkormányzat a város elsõ
négycsillagos szállodáknak építésére és
üzemeltetésére írt ki pályázatot, melyet
a vár és a leendõ termálfürdõ mellett
kívánnak kialakítani egy régi malomépület átépítésével. A helyhatóság fejlesztési programjában többek között
szerepel egy török kori hangulatot idézõ fürdõ, és egy további négyszáz személyes fürdõ megvalósítása.
2008. 03. 05

Duna-parti sétányt akar
Nagytétény
Egykor Zsófia-liget lett volna a Dunaparti sétány és park neve Nagytétényben, ha megépül. Az önkormányzat
most beruházót keres, aki – ha változtatásokkal is – megvalósítaná a százéves álmot.
2008. 03. 05

Babakötvénnyel támogat
a fideszes önkormányzat
Hét év alatt közel nyolcszáz gyermek
számára utal át rendszeresen négyezer forintot a hódmezõvásárhelyi
önkormányzat. A babakötvények tulajdonosai számára 18 éven keresztül folyósítják az inflációkövetõ
támogatást. A pénzt az elsõ lakás
megvásárlására lehet majd fordítani.
2008. 03. 06

Csáki fenntartja magának
a szakmai döntés jogát
A szakmai érdekeket többen megpróbálják politikai ruhába felöltöztetni, ám az egészségügy tekintetében nem lehet országosan egységes
álláspontot kialakítani – mondta a
Klubrádióban Heves polgármestere,
akit várhatóan kizárnak a Fideszbõl.
mégpedig azért,mert a helyi önkormányzat magánvállalkozásnak adta
át a hevesi rendelõintézet mûködtetését.
2008. 03. 06

Fel kellene oszlatni
a pécsi közgyûlést?
De Blasio Antonio fideszes néppárti
képviselõ üdvözölte a Legfelsõbb Bíróság azon állásfoglalását, amelyben kimondta, hogy a töredékszavazatok visszaosztásának nem feltétele
a közös lista, így a 2006-os évi pécsi
önkormányzati választásokon a
jobboldali pártok jogtalanul estek el
két mandátumtól. Az Európai Parlament néppárti képviselõje hangsúlyozta, hogy egy ilyen legitimációs
válság esetében – annak ellenére,
hogy a Legfelsõbb Bíróság állásfoglalása nem kötelezi az érintetteket
arra, hogy a jelenlegi jogtalan állapoton változtassanak – egy európai
jogállamban elvárható, hogy a demokratikus elvek tiszteletben tartása
mellett Pécs város közgyûlése feloszlassa magát.
2008. 03. 07

Módosították az áfatörvényt
A parlament döntése nyomán elhárult
az a veszély, hogy az önkormányzatok
az áfa miatt megemelik a lakbéreket,
mert dönthetnek úgy is, hogy a lakbérbevétel maradjon áfamentes, míg más
ingatlanjaikat forgalmi adóval terhelve
adhatják bérbe, s így visszaigényelhetik
a beszerzéseikért kifizetett adót.
2008. 03. 11

Polgármesterekkel
tárgyalt Gyurcsány
Munkaalapú és egyben szociálisan
felelõs társadalmat és gazdaságot
szorgalmazott a miniszterelnök
azon a polgármesterekkel folytatott
keddi budapesti konzultáción, amelyen a szociális segélyezéssel kapcsolatos szabályozás tervezett megváltoztatása volt napirenden. A tanácskozás apropóját két polgármester
kezdeményezése adta. Csige Tamás,
Hajdúdorog és Éles András, Hajdúnánás polgármestere március 3-án a
miniszterelnökhöz intézett levélben
javasolta, hogy módosítsák a szociális segélyezéssel kapcsolatos szabályozást. A levélben – amelyet eddig
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közel negyven polgármester írt alá –
indokoltnak tartják növelni és gyakoribbá tenni a rendszeres szociális
segélyezettek által teljesítendõ munkavégzést.
2008. 03. 12

Külsõ cégekhez kerülnek
a kisposták
A közeljövõben több száz postai
dolgozó veszítheti el az állását amiatt, mert a Magyar Posta külsõ cégekre vagy önkormányzatokra bízza
a kisposták mûködtetését. Az állástalanná váló dolgozók számára, valamint az õket foglalkoztató cégek
támogatására országos munkaerõpiaci program indul.
2008. 03. 13

Eltörölné a képviselõi
fizetést a TÖOSZ
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöksége
azt javasolja, hogy ne kapjanak tiszteletdíjat az önkormányzati képviselõk, csak a jogos és igazolt költségeiket térítsék meg – jelentette be a
szövetség fõtitkára Salgótarjánban
egy fórumon.
2008. 03. 13

Egymilliárdos termálkútberuházás Makón
Az önkormányzat nem szemléli tétlenül az országosan is magas makói
távhõdíjakat, a termálenergia rendszerbe állításával igyekszik gátat vetni a növekvõ energiaáraknak – jelentette be március 11-i városházi sajtótájékoztatóján Buzás Péter, Makó
polgármestere, országgyûlési képviselõ. A város a Brunnen Hõtechnika
Kft.-vel közös céget alapított az egymilliárdos beruházás megvalósítására. Makó önkormányzatának honlapja szerint a következõ fûtési szezonban már csökkenek az árak –
függetlenül attól, hogy a beruházónak sikerül-e uniós támogatásra pályáznia.
2008. 03. 13

Elavult az önkormányzati
rendszer
Az önkormányzatok szerkezete és mûködése mára elavult, s az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény is
megérett arra, hogy új lépjen a helyébe – állapította meg egy három évig
tartó, a ROP 3.1.1. Központi Program
keretében megvalósult felmérés. Horváth M. Tamás, a projekt egyik témavezetõje elmondta: négyszáz önkormányzatra kiterjedõ empirikus vizsgálatot végeztek, melynek célja annak
megállapítása volt, hogy miben változtak az önkormányzatok funkciói a
rendszerváltás óta. A kutatás végére elkészült egy kötet, amely tartalmazza
az összefoglaló tanulmányokat. A tervek szerint olyan szabályozási javaslatot tesznek majd le a kormány elé,
amely elindítaná a kor követelményeinek megfelelõ, új önkormányzati törvény elõkészítõ folyamatát.
2008. 03. 14

Horribilis távhõszámlák
Fehérváron
Székesfehérváron annyira drága a
távfûtés, hogy jelenleg olcsóbb egy
családi ház fûtése, mint egy panellakásé. A lakók tiltakozásul aláírásokat gyûjtenek, sõt nemrég polgári engedetlenség is indult, sokan megtagadták a fizetést. A társasházak azt
szeretnék, hogy az önkormányzat bírálja felül a hõerõmûvel között szerzõdést. Ez alapján Fejér megye székhelyén januártól harminc százalékkal
drágult a távfûtés.
2008. 03. 19

Új Magyarország Pont
Tiszavasváriban
Megnyitották az ország elsõ Új Magyarország Pont ügyfélszolgálati irodáját Tiszavasváriban csütörtökön.A kistérségi koordinációs hálózat létesítményét Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelõs
biztosa, és Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter avatta fel.
2008. 03. 28

Miskolc szükség esetén pert
indít az MVM ellen
Miskolc városa etikátlannak tartja a
Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt.
üzleti magatartását, amellyel megpróbálja megakadályozni, hogy a borsodi
megyeszékhely megvásárolhassa az
MVM-nek a városi fûtõerõmûvet üzemeltetõ társaságban lévõ tulajdonrészét, és szükség esetén választott bírósághoz fordul – mondta Halmai Gyula,
a miskolci önkormányzati cégeket tömörítõ Miskolc Holding Zrt. elnökigazgatója rendkívüli sajtótájékoztatón
csütörtökön.
2008. 03. 28

Messzebb vinnék a településektõl a szélerõmûveket
Településtõl szélerõmûvet a magassága
tízszeresének megfelelõ távolságra lehet csak építeni, változott a gyorsforgalmi utak felsorolása – egyebek mellett
ezt tartalmazza a Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter
által a parlament elé terjesztett Országos Területrendezési Tervrõl szóló törvény módosítása. Beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki több felsorolt területen, így például kiváló termõhelyi
adottságú szántó- illetve erdõterületen,
vagy szõlõterületen. A kiskapu: területrendezési hatósági eljárással mégis átminõsíthetõ az adott terület. Új elem a
javaslatban az együttervezhetõ térségek
övezete: ez azt fedi, hogy több település – egyszerûsített – településszerkezeti tervet készít. Külön építési szabályzatot kell készíteni a történeti települési
övezetre. Ebben ki kell jelölni a védendõ
területet, és meg kell határozni a védelmi szabályokat. A javaslat egyik melléklete sorolja fel a gyorsforgalmi utakat. A
listából kimaradt – az öt évvel ezelõttihez képest – például az M76 (Zalaegerszeg–Balaton), és az M81 (Székesfehérvár–Komárom). Ugyanakkor új gyorsforgalmi útként bekerült az M11 (Ercsi–Komárom) és az M31 (Nagytarcsa –
Gödöllõ). Új kikötõ épül a javaslat szerint a Dunán Mohácsnál, a Tiszán pedig
a következõ településeknél: Szolnok,
Tiszaújváros, Tiszabecs, Záhony. A Dráván Drávaszabolcsnál lesz új kikötõ.
2008. 03. 31
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Ebben nagyhatalom vagyunk – 2008 a Vizek éve

Európa legnevezetesebb gyógyfürdõi, legnagyobb természetes termáltava, és számtalan
termálvizes barlang található
az országban. Ez Magyarország
különleges természeti adottsága: gyakorlatilag bárhol lefúrhatunk a mélybe, szinte biztosra vehetõ, hogy találunk termálvizet.

A XV. században ide érkezõ török helytartók kezdték felfedezni és kiaknázni az
ország termálvízkincsét. Az akkor épített
török fürdõk döntõ többsége még ma is
eredeti formájában várja a felüdülni,
gyógyulni vágyó vendégeket, mert a kultúrák keveredésekor a fürdõzés szokását
meghonosítottuk.
Hévízen (a fõvárostól 193 kilométerre, nyugatra a Balaton csücskében)
található Európa legnagyobb, 4,4 hektáros melegvizes gyógyító tava, amely a
téli hónapokban is 24–26°C-os, de nyáron hõmérséklete 33–35°C körülire melegszik. A tavat a különleges indiai vörös
tündérrózsák, és a vizet körbeölelõ fenyõerdõ egymásra gyakorolt hatása (a
helyi mikroklíma) teszik különlegessé.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen Európa legnagyobb fürdõi
Magyarországon találhatók. A nyugati
országrészben a büki és a zalakarosi, ke-
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leten, Debrecen mellett a hajdúszoboszlói gyógyfürdõ és aquapark szolgálja a
családok kikapcsolódását.
Sárvárt (Budapesttõl nyugatra, 212
kilométerre) kétféle gyógyvize teszi különlegessé – az 1200 méteres mélységbõl nyert 43°C-os víz a klasszikus ízületi
kezelésekre, míg a különlegesen magas
sótartalmú 83°C-os gyógyvíz nõgyógyászati és bõrgyógyászati megbetegedések kezelésére ajánlott.
A kontinensen egyedülálló kínálatot
jelent Magyarországi különleges gyógyhatású barlangja és barlangfürdõje is.
Tapolcán (a Balatontól északra, Budapesttõl 167 kilométerre) a Pelion Hotel
egyedülálló kombinációját kínálja a kezeléseknek: a termálvizes medencék
mellett a szálloda alatt található gyógybarlangban a légúti megbetegedéseket
kezelik, szakavatott orvosi felügyelet
mellett. Magyarországon találunk olyan
természetes barlangot is (az ország
északkeleti részében, mintegy kétszáz kilométerre a fõvárostól, Miskolc-Tapolcán), amelyben termál- illetve gyógyvíz
kering, így téve felejthetetlen természeti
élménnyé a gyógyulást, fürdõzést.
A mátrederecskei Mofetta Gyógygázfürdõben (Budapesttõl északkeletre, 116 kilométerre található) egyedülálló összetételû szárazgõzfürdõben szén-

dioxid és radon keverékével gyógyítják
kúraszerûen a magas vérnyomást, az érszûkületet, a cukorbetegség miatt kialakuló érproblémákat, de a kezelés alkalmas a potenciazavarok, és krónikus bõrbetegségek gyógyítására is.
Az ezredfordulótól kezdve mind
több régi fürdõ újult meg, és bõvült új
szolgáltatásokkal. Ilyen például Egerszalók, ahol 2007. nyarán avatták fel a legújabb gyógy- és wellnesskomplexumot.
A zöld domboldalak gyûrûjében gõzölgõ, kalciumkristályokból épült hófehér
teraszoknak már a látványa is egyedülálló élményt nyújt.
Április 1-jétõl a közép-dunántúli régió várja mindazokat, akik élvezni szeretnék a Vizek évében nyújtott kedvezményeket. A Királyi régióban kezdõdõ
három-négy akció keretében huszonnégy szálláshelyen a negyedik éjszakát
ajándékba kapják az akcióban meghatározott idõszak alatt (hétfõtõl csütörtökig) szállást foglaló vendégek.
További információ a közép-dunántúli és az éves programkínálatról, az akcióhoz csatlakozott szolgáltatókról, valamint a régió adottságairól és turisztikai
vonzerõirõl a www.vizekeve.hu, illetve a
www.kd-regio.hu weboldalakon érhetõ
el.
Munkatársunktól

A lapot ingyenesen kapja Magyarország valamennyi polgármestere, országgyûlési képviselõje, megyei önkormányzati vezetõje,
kistérségi megbízottja, régióvezetõje, minisztériuma, valamint a jelentõsebb közszolgáltatók, bankok, biztosítók vezetõi.
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