


Interjú Gémes László független polgármester-jelölttel

Kérem mutassa be magát!

Mezôgazdasági tevékenységet folytatok, amit még 1994-ben kezdtem egy igen kicsi gaz-
dasággal. Akkoriban a feleségem egyik rokona traktorral végzett szolgáltatást más gazdák-
nak. Egyszer elvitt magával dolgozni, ami annyira megtetszett, hogy úgy éreztem nekem 
is kell egy traktor. Ehhez az induláshoz azt hozzá kell tenni, hogy 3 éves koromban szüle-
immel Budapestre költöztünk, ott éltünk 14 évig és én vendéglátóipari szakközépiskolába 
jártam. Igaz, már ott is érdeklôdtem az agrárium iránt, mivel kertes házban laktunk, nyu-
lakat, galambokat tartottam, amikkel a gyáli piacon kereskedtem. Ebbôl volt annak idején 
a zsebpénzem. 1989-ben jött egy gondolat és mondtam szüleimnek, hogy mi lenne, ha 
visszaköltöznénk Szegvárra. Nem sokat kellett ôket gyôzködni, így visszaköltöztünk. 1994 
októberében vettem meg az elsô traktoromat egy MTZ 50-est, természetesen hitelbôl. Ez-
zel a géppel elôször másoknak dolgozgattam úgy, hogy a munkaeszközöket kölcsönkap-
tam. 1995-tôl kezdtem el saját birtokom kialakítását. Ekkor nagyapám kárpótlási árverésen 
vett 7 ha földet, amit kibéreltem tôle, édesanyám 0,7 ha földjét pedig ingyen használhat-
tam. Ezeken a földeken fôleg gabonát termesztettem, amit saját állatállományom etetésére 
használtam fel. Szarvasmarhát hizlaltam és körülbelül 25-30 darab sertést tartottam egy 

évben. Az évek során kb.18 ha-ra növeltem a birtok méretét és vásároltam teheneket tejtermelés céljából. Idôközben a 
gépparkomat bôvítettem használt munkaeszközökkel és az MTZ-t is kicseréltem egy Universal típusú traktorra. Ezekben 
az években a mezôgazdasági szolgáltatás is egyre nagyobb hangsúlyt kapott a gazdaságomban.
Azért, hogy az eredeti szakmámhoz is hû maradjak, 1997 augusztusától kibéreltem a Mega Club Sörözôt Szegváron, ahol 
disco is üzemelt. Ez a párhuzamosság 2001-ig mûködött. Ez idô alatt több vendéglátó egységet is üzemeltettem, de rájöt-
tem, hogy hosszú távon ez nem az én világom és 2002-tôl csak a mezôgazdasággal foglalkozom. 
Ezalatt megtörténtek az elsô komolyabb beruházásaim, ami egy új körbálázó és egy új gabonavetôgép beszerzésébôl 
állt. A birtokom ekkorra már 80 ha-ra nôtt. 2000-ben egy 1967-es évjáratú Class Co-
lombus 1,8 m-es vágóasztalú parcellakombájnnal kezdtem meg a betakarítást. Ezt 
a gépet csak egy évig tudtam használni, mert a bérmunkák mennyisége miatt már 
nagyobb gépre volt szükségem. 2001-ben vettem egy 1976-os évjáratú Epple mobil 
típusú kombájnt, ami már 3 m-es vágóasztalú volt, amivel annyi munkám lett, hogy 
2003-ban belevágtam egy új New Holland CS 540-es kombájn vásárlásába, ami már 
5,1 m-es vágóasztalú és 240 LE motor teljesítményû gép. Idôközben a bérmunka 
mennyisége és a földterületem annyira megszaporodott, hogy az állattenyésztéssel 
és a zöldségtermesztéssel felhagytam, azóta csak gabonatermesztéssel és szolgálta-
tással foglalkozom. Jelenleg már 200 ha-on gazdálkodom és közel 1000 ha-on vég-
zek szolgáltatást, ami aratást, bálázást és vetést jelent. A gépparkom mára szépen 
felfejlôdött és megfiatalodott.
Tagja vagyok a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének, 2005. februárjában 
országos alelnöknek választottak. Mint alelnök rendszeres résztvevôje vagyok a 

különbözô agrár szakmai fórumoknak, így 
a fiatal gazda támogatást elbíráló miniszté-
riumi bizottságnak, agrár érdekegyeztetô 
tanácsnak, állandó meghívottként részt veszek az Országgyûlés Mezôgazdasági 
Bizottságának ülésein is. Az elmúlt idôszakban több külföldi szakmai úton vet-
tem részt. Ezek tapasztalatait igyekszem átadni gazdatársaimnak, például a rend-
szeresen megrendezésre kerülô Fiatal Gazda Klub rendezvényeken. Egyébként a 
csongrád megyei rendezvények helyszíne, immáron hagyományosan, Szegvár.
2005 novemberében 14 szegvári társammal létrehoztuk a Kurca-Völgye Egyesüle-
tet, aminek elnökévé választottak. Rövid idô alatt sok mindent sikerült elérnünk. 
Így létrejött a Teleház, amelynek felszereléséhez, a helyiségek felújításához, be-
bútorozásához a korábban kialakult baráti és szakmai kapcsolataimat felhasz-
nálva több, mint 2 millió forint támogatást hoztam a faluba. A Teleház mellett a 
Kurca-sétány kialakítására 1,5 millió forintot nyert az Egyesület a „Zöld Forrás” 
pályázaton. Ennek hasznos elköltése remélem az ôsszel már látható lesz.
Idén februártól az IKR csongrád megyei gépértékesítési vezetôjeként is dolgo-
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zom. Két oka volt annak, hogy elvállaltam ezt a munkát. Egyrészrôl szakmai 
tapasztalatokhoz és ismeretségekhez lehet hozzájutni a napi munkán keresz-
tül. Másrészrôl ki akartam próbálni, hogy tud-e mûködni a gazdaságom úgy, 
hogy mellette mást is csinálok.
Az idén már egy állandó fôállású munkatársat foglalkoztatok és a szezonban 
több alkalmi segítôvel dolgoztam, mint a múlt évben. Most, a szezon vége felé 
azt látom, hogy nem érezte meg a gazdaság, hogy nem ültem annyit a gépe-
ken, inkább szerveztem, irányítottam a munkát. Természetesen polgármester-
ként feladnám az IKR-s állásomat és ezt már a cégnél is bejelentettem.
34 éves vagyok, 1996-ban házasságot kötöttem, azóta két fiunk született – La-
cika és Gergô –, akik már nagy érdeklôdést mutatnak a mezôgazdasági gépek 
iránt, igaz, ez még lehet, hogy kisfiúi érdeklôdés. Feleségem, Gabi, egészség-
ügyi dolgozó a Szentesi Városi Kórházban, diplomás ápoló. A múlt évben sike-
resen elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fôiskolai Karát.

Az egyértelmû agrár kötôdése ellenére miért vállalta a polgármester jelöltséget?
A négy év, amit helyi képviselôként töltöttem megerôsítette bennem, hogy Szegvár egy jobb sorsra érdemes település. 
Azt már korábban is tudtam, hogy nagyon jó adottságai vannak a falunak. Kellett azonban az elmúlt 4 év ahhoz, hogy 
megértsem, hogy milyen felelôssége van a helyi közösség választott képviselôinek, az önkormányzati képviselôknek és 
a polgármesternek. Ha az önkormányzat rendelkezik elképzeléssel a jövôrôl és elegendô ereje, elszántsága van azok 
megvalósításához, akkor biztosan sikeres lesz a település.

Az elmúlt években képviselô társaimmal azt láttuk, hogy lelassult a 
település fejlôdése, hiányzik a friss erô, lendület az önkormányzat 
mûködésébôl. Számtalan lehetôség mellett elmentünk, elôfordult, 
hogy „kiénekelték a sajtot a szánkból”. Szóval úgy érezzük, hogy le-
hetne ezt jobban is csinálni!
A gondolat és a tett két különbözô dolog. Barátaim és személy sze-
rint én is inkább a tettek embere vagyok. Nekiláttunk tehát, hogy az 
önkormányzattól függetlenül tegyünk valamit a település érdekében. 
Ezek közül a legnagyobb publicitást a Kurca-part rendbetételének, 
a sétány kialakításának elindítása és a Teleház megalapítása kapott. 
Megmondom ôszintén, magam se gondoltam, hogy ennyi támogatást 
és bíztatást kapunk a lakosoktól a munkánkhoz. A bíztatás mellett 

egyre többször kérdezték meg tôlem, hogy gondolkodok-e 
esetleg a polgármesterségben, mert ha igen, akkor támogatná-
nak. Az igazat megvallva ezek a jelzések erôsítették meg ben-
nem az elhatározást, hogy megméressem magam, mint polgár-
mester-jelölt.

Mennyire játszott szerepet a döntésében a havi polgár-
mesteri fizetés?
Semennyire. Már én is halottam, hogy egyesek ilyesmit beszél-
nek a hátam mögött a faluban, de tévednek. A gazdaság, amit 
az elmúlt több mint 10 évben felépítettem biztos és igen tisztes 
megélhetést biztosít nekem és családomnak. Ráadásul pont az 
idei év elején fizettem vissza az elsô nagy hiteleimet és emiatt 
jövôre már nagyságrendekkel – milliókkal – kevesebb törleszteni valóm lesz. Másrészrôl az EU csatlakozás után kiszá-
míthatóbb lett az agrár támogatási rendszer, évekre elôre, forintra pontosan ki tudom számolni, hogy milyen forrásaim, 
bevételeim lesznek. Emiatt a családom, a két fiam, feleségem anyagi biztonsága és a gazdaságom mûködése felôl teljesen 
nyugodt vagyok, függetlenül a polgármesterségtôl. Most ôsszel, ha lesz rá idô, elkezdünk egyébként építkezni, bôvítjük 
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a házat, beépítjük a tetôteret. Amit eddig a gazdaságom felépítésére, a hitelek visszafizeté-
sére költöttem, azt végre magunkra költhetjük.
Mindenkit szeretnék tehát megnyugtatni, hogy nem „megélhetési” polgármester leszek, ha 
megválasztanak.

Milyen elképzelései vannak, mint polgármesternek?
Elôször is az önkormányzatiság nem más, mint közös munka. Az önkormányzatiság nem 
a képviselô-testületrôl, vagy a polgármesterrôl szól. Az önkormányzatiság egy településrôl 
szól, egy település jelenérôl, jövôjérôl, az ott élôk mindennapjairól, boldogulásáról. Ebbôl 
a szempontból a polgármester és a képviselô-testület nem öncélúan, hanem a település 
érdekeinek alárendelten kell, hogy dolgozzon, együttmûködve települési közösségekkel 
és a lakossággal. Ezzel azt hiszem el is mondtam az elsô és talán legfontosabb dolgot, ami-
ért polgármesterként dolgozni akarok: legyen újra együttmûködés, összefogás a települé-
sen belül az önkormányzat és a helyi lakosság és közösségei között. Ez nagyon hiányzik 
Szegvárról, de könnyedén megteremthetô, jól mutatja ezt a Kurca érdekében elkezdôdött 

közös munka és az árvízi védekezés.
Akik együtt élünk Szegváron, természetes módon, tudunk másként gondolkodni ugyanazokról a dolgokról, legyen az 
politika, vallás, sport vagy bármi más. A település fejletlenségébôl adódó gondok azonban mindenkit egyformán érin-
tenek, az utak egyformán rosszak, a kamionok, traktorok egyformán hangosak, a közbiztonság hiányosságai mindenkit 
egyformán veszélyeztethetnek, stb. Ezek csak látszólag települési gondok, valójában az egyes lakosok problémái, minket 
zavarnak, nekünk okoznak bosszúságot. Együtt kell tehát a megoldáson is dolgoznunk, függetlenül attól, hogy vannak 
olyan dolgok, amiben nem értünk egyet. Ebben a munkában az önkormányzatnak karmesteri szerepe van, ami a szerve-
zettség és összefogás megteremtése. Soha ne feledjük el, hogy a közös otthonunkat Szegvár jelenti!

A másik dolog, ami hiányzik, az a település jövôképének meghatározása, hogy milyen fejlesztési irányban is induljon el 
a település.
Úgy gondolom, több fejlôdési irány is elképzelhetô Szegvárnak: a helyi értékeket kihasználó, idegenforgalomra, turiz-
musra épülô fejlôdési irány és a mezôgazdasági hagyományokra építkezô agrár települési karakter. Mindkét lehetôséggel 
foglalkozni kell.
A turizmushoz minden adott helyben. Csodálatos és ezzel együtt kihasználatlan természeti értékei vannak a falunak, hogy 
csak néhányat említsek: termál kutak, Kurca, Tisza holtág, Kórogy-tó, üresen álló Kastély.
A mezôgazdaság meghatározza a település mindennapjait, sok családnak ad megélhetést, nemcsak vállalkozóként, de 
alkalmazottként is, emiatt mindenképpen számolni kell vele.
Úgy gondolom, hogy Szegváron megteremthetô az idegenforgalom és a mezôgazdaság együttes fejlesztése. A falusi turiz-
musban pl. komoly lehetôségeink vannak. A turizmussal kapcsolatos fejlesztések többszörösen is jók lehetnek Szegvár-
nak. Pótlólagos jövedelmet jelenthetnek a mezôgazdasággal kimondottan kiegészítô tevékenységként foglalkozóknak, 
munkahelyeket teremthetnek a szolgáltatási szektorban. Emellett legalább ilyen fontos, hogy friss lendületet, pezsgést, 
mozgást hozna a falu életébe a megnövekedô vendégforgalom.
Ahhoz, hogy a helyi lehetôségeket ki tudjuk használni, két dolog szükséges. Egyrészrôl kész tervekké kell formálni a 
célokat, hogy adott esetben csak a fiókból kelljen kivenni azokat, ha a fejlesztési forrás rendelkezésre áll. A másik, hogy 
át kell gondolni, hogy mit tudunk helyben tenni azért, hogy a célok megvalósuljanak, pl. a turizmus fejlôdjön. Sokszor 
észre sem vesszük, hogy mennyi mindennel rendelkezünk a céljaink eléréséhez.
Az elôbbiekkel összhangban úgy gondolom, hogy bármit is tesszük, legyen az beruházás, felújítás vagy program-szerve-
zés, elôször Szegváron kell körülnézni és helyi embereket, vállalkozókat, egyesületeket kell támogatni, helyzetbe hozni. 
Ha már amúgy is pénzt kell költenünk valamire, akkor az maradjon legalább Szegváron.
Egy új összefogásra van szükség, amibôl kikopnak majd azok, akik csak az orrukig látnak, vagy telhetetlenek és megma-
radnak azok, akiknek fontos Szegvár és magukénak is érzik a települést.
Az elôbbieken túl nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megmutassuk Szegvár értékeit a külvilágnak. Egyre inkább azt 
tapasztalom, hogy a pozitív településkép, a nyilvánosság, az ismertség megteremtheti a bizalmat egy-egy elképzelés tá-
mogatásához, sikeréhez. Ezen a területen nagyon sok feladatunk van, de szerencsére van is mit megmutatnunk.

Záró gondolatként úgy látom, hogy senkinek sem annyira fontos Szegvár fejlôdése, mint nekünk szegváriaknak. Nekünk 
kell tehát érte tennünk, bevonva mindenkit, aki részt akar venni a munkában. Emiatt is választottam a választási mottóm-
nak: Összefogás a fejlôdésért – Szegvár 2010. Ha megkapom a bizalmat a választóktól, akkor reményeim szerint 2010-re 
látható fejlôdést tudunk együtt, közösen véghezvinni Szegváron.
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Összefogás a fejlôdésért – Szegvár 2010

Választási program

Célok és az oda vezetô út

A célt kitûzni nagyon egyszerû. A szegvári lakosok éljenek egy szebb, vonzóbb, élhetôbb, fejlettebb településen. 
A célokhoz vezetô utat meghatározni, az már jóval nehezebb egy olyan világban, ahol csak egy biztos: a bizonytalanság. 
Emiatt is gondolom úgy, hogy másra nem számíthat a település, csak saját magára. Nem fog senki Szegvár fejlô-
déséért tenni, csak mi. Ehhez azonban több dolog kell, ami közül kiemelném az összefogás szükségességét.
Szembe kell néznünk a tényekkel: a település az elmúlt évtizedben nem fejlôdött sokat, csak inkább vegetált. Nem ron-
tottunk el semmit, de nem is történt semmi lényeges. Nem használtuk ki a lehetôségeinket, csak úgy elvolt a falu. Pedig 
tennivaló lenne elég. A településen nagy gond a munkanélküliség, jellemzô a fiatalok elvándorlása, ezzel együtt az elöre-
gedés. Az önkormányzati intézményekre, közterületekre ráférne egy felújítás, a természeti adottságaink kihasználatlanok, 
a falu lakói közönyösek a közügyek iránt, elfordulnak a közösségtôl.
Az elmúlt idôszak azonban megmutatta, hogy milyen erô van a faluban. A spontán összefogás jó példáját mutatja az ár-
vízi védekezés és az, ami a Kurca parton történt, történik. Látszik, hogy a lakosság megmozgatható, ha jó, fontos 
célok eléréséhez kérjük a segítséget. 

Az értékek és hasznosításuk

Egy fejlesztési elképzelésnél az elsô 
és legfontosabb, hogy eldöntsük mer-
re is induljunk. Ehhez meg kell hatá-
rozni, hogy milyen erôforrásokra, ér-
tékekre, adottságokra támaszkodjon 
a település a jövôben, mi az, ami jól, 
vagy jobban hasznosítható. Egyálta-
lán mi a karaktere, önmeghatározása 
a településnek, mi az, amivel a falu, 
annak lakói boldogulni, megélni, fej-
lôdni tudnak. 

Szegvár legnagyobb értéke a tele-
pülés elhelyezkedésében, termé-
szeti környezetében és adottságai-
ban van. A falu alig 10 km-re található 
Szentestôl, az autópálya 50 km-re van, 
még Budapest is csak 2 óra, kényel-
mesen autóval. A település belterületén és külterületén egyaránt figyelemre érdemes természeti értékek vannak (Kórogy-
tó, Kurca, Tisza holtág, termál kutak, Kórogy-csatora, jó minôségû termôföld).
A településen van egy kihasználatlan, részben felújított kastély, két múzeum, állandó meleg konyhával mûködô étterem, 
valamint szálláshelyek.

A település életében, a helyi lakosok megélhetésében komoly szerepet játszik a mezôgazdaság, akár mint vál-
lalkozók, akár mint munkavállalók kapcsolódnak az agráriumhoz. 

A fenti értékek két, egymást ki nem záró település karakter felé mutatnak. Az egyik arca a településnek lehet a turizmus, 
idegenforgalom orientált település, amely befogadja nemcsak a turistákat, hanem a városból kiköltözôket is. 
A másik arca a településnek egyértelmûen a mezôgazdasági település lehet. 

5



A két település karakter részben erôsíti egymást, pl. falusi turizmus, öko-turizmus, helyi gasztronómiai értékek 
hasznosítása, Tellus Oktató Farmok, mind-mind a mezôgazdaságból élôk alternatív jövedelem forrását jelenthetik. Más-
részrôl megvannak a nyílt vagy lappangó ellentétek a mezôgazdasági tevékenységet végzôk és a turizmussal foglalkozók 
között (zaj, por, zavaró nehézgép, teherautó forgalom, az állattartás természetes velejárójaként jelentkezô szagok és 
bogarak). A két érdek egyeztetésében kiemelkedô szerepe van az önkormányzatnak és a helyi közösségeknek. Köz-
megegyezéssel, az érintettek maximális bevonásával meg kell teremteni, ki kell dolgozni azt a szabályozást és feltétel 
rendszert, megtalálni azt az optimum pontot, ahol a két fejlesztési irány összeegyeztethetô.

Mindkét település karakter hasonló elônyöket kínál. Ezek a helyi foglalkoztatottság növekedése, a vállalkozások 
fejôdése, a település vagyonának, elsôsorban az ingatlan vagyonnak a felértékelôdése, pozitív irányba vál-
tozó település kép és külsô megítélés, egy népszerûbbé váló település, amely magához hívja a további állami 
és magán fejlesztési forrásokat. Feltételezhetôen növekedésnek indul a település lakosságszáma, a helyi, elsôsorban 
fiatal réteg elvándorlása lassul vagy megáll.

Az idegenforgalom és turizmus magában hordoz azonban egy komoly veszélyt is: a faluközösség kinyílik, átalakul a 
lakosság összetétele, nagyobb számban lesznek jelen a nem szegvári kötôdésûek. Ez szélsôséges esetben a település 
önazonosságának elvesztését is jelentheti hosszú távon. Itt újra kiemelkedô szerepe van a település közösségeinek, hogy 
megôrizzék és erôsítsék a „szegvári öntudatot”, hogy az új lakók is magukénak érezzék a települést legalább an-
nyira, mint maguk a szegváriak.

A közösségek ereje

A település ereje a közösségeiben 
van. Legyenek ezek a közösségek 
nyilvántartásba vett egyesületek, vagy 
csak rendszeresen találkozó baráti 
társaságok. A település lakói részben 
ezen közösségeken keresztül kapcso-
lódnak a falu közéletéhez, a közössé-
geken keresztül kaphatnak informá-
ciót az ôket érintô ügyekrôl, illetve a 
közösségeken keresztül hallathatják 
hangjukat, mondhatják el véleményü-
ket ugyanerrôl.

Szegváron, más településekhez képest 
élénk közösségi élet zajlik, szép szám-
ban vannak nyilvántartott egyesületek, 
nem formalizált, de jól mûködô klu-

bok, csoportok. A közösségek élik a maguk életét, kialakult a tevékenységük. Ez az élénk közösségi élet két terüle-
ten jól hasznosítható lehet. Az egyik ilyen terület az önkormányzat mûködésének támogatása, az önkormányzati 
döntések elôkészítése, a döntések közvetítése a lakosság felé, a lakosság véleményének megjelenítése az önkormányzat 
mûködése kapcsán.

A másik terület ahol lehetôségei vannak a helyi közösségeknek, az a forrásteremtés. Ha megnézzük a különbözô 
pályázatokon elinduló, ott támogatást kapó szervezeteket, akkor alig találunk közöttük szegvárit. Pedig az egyesületek 
által végzett tevékenységek bizonyosan hordoznak magukban annyi értéket, hogy az támogatást jelentsen. 
Nem is beszélve arról, hogy minden forint, amelyet Szegváron, a szegváriak érdekében használnak fel, a település fejlô-
dését segíti.

A tenni akaró lakosok

Egy fejlesztési folyamat, legyen az akármilyen jól kidolgozott is, csak úgy lehet sikeres, ha annak végre-
hajtásába bevonják a lakosságot. Szegvárra is jellemzô, hogy az emberek távol maradnak a helyi közélettôl. Ennek 
okai lehetnek többek között a következôk. Az elmúlt évtizedekben megváltozott a világ, a korábbi hagyományos falukö-
zösségek felbomlottak, a szórakozásnak, idôtöltésnek olyan módjai honosodtak meg, amelyek nem igénylik a közösségi 
együttlétet (pl. tv nézés, Internet). Lehetnek rossz tapasztalatai az embereknek arról, hogy igazán senki nem kíváncsi 
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a véleményükre, maguknak okoznak 
gondot, ha hallatják a hangjukat. A te-
lepülési vezetôk akaratuk ellenére is 
eltávolodhattak a lakosságtól, a tájé-
koztatás hiányosságai miatt.
Az elôbbi példálódzó okok miatt is 
alacsony a lakosság bevonása a he-
lyi ügyekkel kapcsolatos döntésekbe, 
azok végrehajtásába. E nélkül azonban 
megmarad a távolság az önkormányzat 
és a lakosság között. 
Természetesen senkit nem lehet arra 
kötelezni, hogy foglalkozzon a tele-
pülés ügyeivel, ha nem akarja azt. A 
feladat abban van, hogy legyen 
lehetôsége minden szegvári lakos-
nak arra, hogy részt vegyen a falu 
közéletében, meg kell teremteni a 
rendszeres, szervezett és intézmé-

nyes találkozási lehetôségeket a települési döntéshozók és a lakosság között. Ez alatt nem a formális polgármes-
teri vagy képviselôi fogadóórák, vagy az évente egyszeri falugyûlés, vagy közmeghallgatás értendô. Olyan eseményekre 
van igazán szükség, ahol minden formalitástól mentesen van lehetôség a véleménycserére, vitákra és megegyezésekre. 
Ez egy hosszú és konfliktusokkal terhelt folyamat, hiszen a közönytôl a felelôsségvállalásig kell eljutnia a települési 
közösségnek. De ezeken az eseményeken keresztül tud csak kialakulni a közmegegyezés fontos helyi ügyekben, csak 
ezeken keresztül lehet megtanulni: meg kell hallgatnunk egymást.
A lakosság két rétege a fiatalok és az idôs korúak külön figyelmet érdemelnek. Az ô mozgósításuk, bevonásuk a 
falufejlesztési folyamatba komoly erôt, tartalékot jelenthet. A generációk közötti párbeszéd, együttmûködés megteremté-
sével a fiatalok lendületét összeköthetjük az idôsek tapasztalatával. Ebbôl igazán nagy dolgok születhetnek!
A lakosság intenzív bekapcsolódása a közügyek intézésébe jótékony hatással lehet a már mûködô közösségekre is. Meg-
ismertethetik tevékenységüket a szélesebb lakossággal, ezáltal növekedhet a tagságuk, erôsödhet a szervezetük.

Vállalkozók és vállalkozások

Sajátos helye és szerepe van a falufejlesztésben a vállalkozóknak, hiszen egy vállalkozó nem a közösségért dolgozik, ha-
nem azért, hogy munkájából megéljen, hasznot termeljen saját magának. A másik oldalról azonban a település, a lakosság 
az, amely részben a vállalkozások piacát adja. Így a vállalkozások számára sem lehet közömbös, hogy a település 
fejlôdik-e, a fejlôdésnek mi az iránya, a lakosság milyen anyagi helyzetben van.
A fejlesztési folyamatba mindenképpen be kell tehát vonni a vállalkozásokat. Kiemelten fontos, hogy támogatást, segít-
séget kapjanak az önkormányzattól azok a fejlesztések, amelyek a települési célokat erôsítik, kiegészítik. 
Természetesen a másik oldalról elvárható, hogy a vállalkozások maximálisan tiszteletben tartsák a közösségi 
célokat és annak megfelelôen mûködjenek, alakítsák át a tevékenységüket.

Közintézmények a falu életében

A településen mûködô közintézményeknek már a nevében is benne van, hogy a „köz” intézményei. Az intézmények-
nek maximálisan támogatni kell a falufejlesztés folyamatát. Minden intézménynek más és más szerepe lehet 
ebben. De mindenképpen elvárható, hogy az adott intézmény saját tevékenységét megvizsgálva, azt a kellô mértékben 
átalakítsa a települési célok megvalósítása érdekében.
Külön kérdés az önkormányzat mûködése, amely minden településen, így Szegváron is leginkább a kritikák közép-
pontjában van. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzati alkalmazottak fizetését a település költségvetése fedezi. 
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Emiatt a munkájukkal kapcsolatosan  elvárás az, hogy az maximálisan segítse, kiszolgálja a közösségi célok megvalósí-
tását, a település lakói számára magas színvonalú, költség hatékony közigazgatási és önkormányzati szolgáltatást nyújt-
sanak. Itt külön szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzat szolgál és szolgáltat, nem hatalmat gyakorol. 
Ez egy olyan elvárás, amit konfliktusok árán is keresztül kell vinni, változtatni kell a szemléleten és a hozzáálláson. Az 
önkormányzat van a faluért és nem a falu az önkormányzatért!

Nyilvánosság és tájékoztatás

Meg kell teremteni az önkormányzat és a közintézmények mûködésének nyilvánosságát. Ez nem merülhet ki 
abban, hogy a képviselô-testület üléseit megnézhetik a kábel tv-n az érdeklôdôk. A nyilvánosságot meg kell teremteni 
az önkormányzat gazdálkodásában és napi mûködésében is. Ehhez rendelkezésre áll helyben minden: van helyi újság, 
kábel tv és helyi internetes hírportál. Ezeket csak használni kell, az eddigieknél hatékonyabban.
A nyilvánosság nem öncélú dolog, hanem a fejlesztési folyamat egyik támogatója. A nyilvánosság lehet ugyanis 
az, amely megteremti a lakosság bizalmát és támogatását a fejlesztési folyamat sikeres végig viteléhez. 

Egyes programok

Ebben a dokumentumban szándékoltan nincsenek olyan fejlesztési javaslatok, amelyek finanszírozása meghaladja a helyi 
önkormányzat és a közösségek lehetôségeit. Ennek oka az, hogy olyan javaslatot akartam készíteni, amelyet rövid 
idôn belül, a helyi források mozgósításával meg lehet valósítani. A vélelmezett sikerek és eredmények lehetnek 
azok, amelyek a fejlôdési folyamatot tovább viszik, a nagyobb, komolyabb pénzt igénylô programok felé. Az üres, általá-
nosságokat tartalmazó ígéretek helyett kézzel fogható tervekre van szükség.

Ezen túl azt az elvet követtem, hogy elsôsorban olyasmire költsön a saját forrásaiból a falu, ami már rövid távon bevételt 
hozhat vagy az önkormányzatnak, vagy a település lakóinak. A fennmaradó, kimondottan közösségi célú beruházásoknál 
azok elôkészítése az elsôdleges, majd ezt követheti külsô pályázati források megtalálása.

Olyan anyagot kívántam készíteni, ami a település minden-
napjairól szól és emberi léptékben, nem milliárdos be-
ruházásokban gondolkodik. Így remélhetôen minden helyi 
lakosnak lesz valamilyen véleménye a tervekrôl, hiszen remé-
nyeim szerint azok rólunk szólnak. 

Civil és turisztikai referens
Mind a turisztikai, természeti adottságokban, mind a helyi civil 
szervezetekben komoly fejlesztési lehetôség van. Ahhoz, hogy 
a két területet dinamizálni lehessen, szükséges, hogy legyen 
gazdája a területnek, kezdje meg a mûködését egy ci-
vil és turisztikai referens. Az elsô idôszakban egy személy 
összevontan el tudja látni a feladatot. További munkaerô be-
vonása, vagy önálló turisztikai iroda létrehozása csak akkor 
lehetséges, ha már látszanak a kézzel fogható eredmények, ha 
az új pozíció láthatóan kitermeli a saját költségeit és még hasz-
not is hoz a településnek. 

A civil és turisztikai referens feladatai:
Pályázatírás, közremûködés a pályázati programok megvaló-
sításában.
Program- és képzés szervezés.
A civil szervezetek mûködtetéséhez szükséges szolgáltatások 
megszervezése.
Kapcsolattartás a témában érintett megyei, regionális szerve-
zettekkel.
Civil regiszter készítése, karbantartása.
A helyi civil élet és a települési programok dokumentálása.
Turisztikai regiszter elkészítése, amely tartalmazza a helyi lát-
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nivalókat, programokat, szál-
láshelyeket, egyéb fontos in-
formációkat.

Civil Tanács
A helyi egyesületeket és 
közösségeket az eddigieknél 
jobban be kell vonni az önkor-
mányzat mûködésébe. Lehetô-
vé kell tenni, hogy a döntések 
során, az elôkészítéskor a véle-
ményüket el tudják mondani. 
Ahol ez lehetséges az önkor-
mányzati elôterjesztések 
és tervek elkészítésének és 
azok végrehajtásának ré-
szesévé kell tenni az adott 
területen dolgozó közössé-
get (pl. infrastruktúra fejlesz-
tés – faluszépítôk, Kurca part 
rehabilitáció – horgászok).
Az elôbbieknek a szervezeti keretet a Civil Tanács adja, amelyben biztosítani kell a kissebségi és vallási közösségek rész-
vételét is. Az Önkormányzat és a Civil Tanács együttmûködését az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában 
kell rögzíteni.

Lakossági tájékoztatás 
Ahhoz, hogy a lakosság részesévé váljon a döntéseknek, az elsô lépés, hogy megfelelô tájékoztatást kapjon, illetve 
lehetôséget arra, hogy a véleményét is elmondja. Ennek érdekében rendszeressé kell tenni azokat az eseménye-
ket, amelyeken személyesen mondhatja el bármelyik helyi lakos a véleményét egy-egy fontos helyi ügyrôl. Ezek az 
események csak akkor lehetnek eredményesek, ha egy-egy szûkebb területre koncentrálnak. Ilyenek lehetnek például 
a közbiztonság, közintézmények mûködése, kultúra és sport, mezôgazdasági tevékenység és a falu élete, infrastruktúra 
fejlesztés, stb. Ezek a tematikus találkozók lehetôséget adnak arra, hogy egyrészrôl bemutassák az adott témához kapcso-
lódó eredményeket, sikereket, önkormányzati elképzeléseket és felszínre hozzák a problémákat, érdekellentéteket. Ez 
utóbbiak ugyanis csak akkor kezelhetôk, ha szembe néz velük a faluközösség.
A lakossági tájékoztatás elôbb leírt személyes formája közelebb hozza egymáshoz a lakosságot és az önkormány-
zat mûködését. Nem mellékesen ezek az események segíthetik a vitakultúra fejlôdését, a konfliktus kezelési módszerek 
elsajátítását is.

A hagyományosan meglevô tájékoztatási csatornák bevonása továbbra is szükséges. A velük meglevô kapcsolatot még 
szorosabbá kell tenni. A helyi újságnak, tévének és internetes hírportálnak egymást erôsítve, együttmûködve kell részt 
vennie a helyi tájékoztatásban. Az önkormányzat nem preferálhatja egyiket sem a másik kárára, mindháromnak egyfor-
mán fontosnak kell lennie, hiszen más-más kommunikációs eszközöket használnak. 

Turizmus, falu reklám, marketing
A fejlesztési folyamat sikeréhez elengedhetetlen, hogy a települést, annak értékeit minél szélesebb körben megis-
merjék. Különösen igaz ez a turizmus esetén, hiszen hiába vannak helyben szálláshelyek, programok, ha a vendég nem 
találja meg ôket. 
A reklám-marketing tevékenységnek több iránya van. Így egyrészrôl a település arculatát, megjelenését kell megter-
vezni. Az ennek eredményeként létrehozott arculati és grafikai elemeket, pl. falu logót (nem a hivatalos címer), színvilá-
got kell minden, a településsel kapcsolatos hivatalos és reklám kiadványban (névjegykártyák, weblap, kiadványok, szó-
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ró anyagok) használni. Az igényes, 
profi „csomagolás”, amivel elôször 
találkozik az, aki egy anyagot a kezé-
be vesz, rögtön felhívja a figyelmet a 
tartalomra is. 
A településeknek csak kisebb része, 
elsôsorban a nagyobb települések 
költenek ilyen célokra pénzt. Minden 
ellenkezô hiedelemmel szemben az 
ilyen munka elvégeztetése nem ke-
rül sokba, ráadásul a település meg-
ítélését  is jó irányba mozdíthatja el. 
A közösségi arculat egyes elemeinek 
használatát lehetôvé kell tenni a he-
lyi intézményeknek, közösségeknek. 
A külvilág felé ez is az összefogást, az 
együttmûködést mutathatja. Hason-
latos ez az ország reklámoknál alkal-
mazott ország logókhoz, amelyekkel 

bárhol találkozunk, rögtön az adott országra utalnak. 
A reklám-marketing másik iránya a település értékeinek bemutatására kell, hogy irányuljon. Ennek az alapjai már 
megvannak, pl. a jelenlegi hivatalos szegvári weblapon is nagyon sok hasznos információ van a településrôl.
A most elérhetô információkat ki kell egészíteni részletesebb információkkal. Kiadványokat kell készíteni, amiben pl. a 
települési szálláshelyek, látnivalók és események kerülnek bemutatásra. Ezeket minél szélesebb körben el kell terjeszte-
ni, illetve ezeket az információkat el kell helyezni különbözô internetes weblapokon, olyan irodákban, szervezeteknél, 
akik turizmus-szervezéssel foglalkoznak. 
A turizmushoz azonban nemcsak kulturált szálláshelyek, hanem programok is kellenek, amelyek vonzzák a rövidebb-
hosszabb idôre érkezô vendégeket. A nyári szezonban lényegében egyetlen hagyományos rendezvény van, az augusztu-
si falunap. Pedig érték, érdekesség lehetne Szegváron bôven, csak rá kellene szervezni ezekre. 
Az elsô idôszakban feltehetôen a nyári és hétvégi vendégforgalom növekedhet meg. Így ebben az idôszakban a jelenle-
ginél több helyi kulturális és szabadidôs programot kell szervezni. A „Szegvári Nyár” rendezvény sorozat az iskolaév 
végétôl a falunapig tarthatna. Programjában olyan eseményeket kell szerepeltetni, amelyek mind a vendégeket, mind a 
helyi lakosságot érdekelhetik (színi elôadások, nótaest, koncert, néptánc bemutató stb.). Egy 7-8 hétvégébôl álló rendez-
vény sorozatot meg lehet szervezni csak külsô elôadókkal drágán, vagy részben a helyi kulturális élet szereplôire építve 
jóval olcsóbban. Hiszen helyben is mûködik színjátszó csoport, van Dobbantó Néptáncegyüttesünk, Rozmaring Népdal-
körünk, vannak képzômûvészettel, népmûvészettel foglalkozó csoportok, bábcsoport, karate csoport, break tánccsoport, 
biciklis csoport, stb. Legyünk 
büszkék a Szegváron élôk 
tehetségére, szorgalmára, 
eredményeire, mutassuk 
meg azt másoknak is!
Egy-egy hétvégén nem kell 
több, mint 2-3 kisebb-nagyobb 
program, esemény. A lényeg, 
hogy történjen valami, legyen 
hova elmenni, leülni egy pohár 
ital mellé, beszélgetni, talál-
kozni másokkal. A vendégek 
számára is ez a fontos, legyen 
esemény, legyen alkalom arra, 
hogy megismerkedjen a falu-
val, a lakóival.
A kulturális programokon túl 
össze kell gyûjteni azokat az 
egyéb programokat, amit aján-
lani lehet a turistáknak. Ez bár-
mi lehet, ami érdekes. A népi 
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mesterségek bemutatóitól, a lekvár fôzésen keresztül a lovagoltatásig bármi érdekes lehet egy városi ember számára. 
Külön végig kell gondolni, hogy milyen gyermek programokra van lehetôség, hiszen feltehetôen kisgyerekes családok 
is érkeznek majd.

Képzési programok
Ahhoz, hogy céljainkat, terveinket el tudjuk érni, felkészültnek kell lennünk, folyamatosan tanulnunk kell. Emiatt 
kiemelten fontosnak látom, hogy a települési célok megvalósítását segítô képzési programok induljanak el a falu-
ban. Több olyan terület van, ahol a képzések nagy segítséget jelenthetnek, ezek a következôk a teljesség igénye nélkül. 
Pályázatírás, program menedzsment képzés a civil szervezetek munkatársainak, falusi turizmus képzés az ezzel foglal-
kozóknak, vagy akik ezzel szeretnének foglalkozni, az agrártámogatásokkal, pályázati rendszerrel, agrárpolitikával, kör-
nyezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos képzés a gazdálkodóknak, informatikai képzések fiatalabbaknak 
és idôseknek egyaránt.
A képzési programok finanszírozása nem az önkormányzat feladata, ahhoz komoly állami és EU források állnak a ren-
delkezésre. Az azonban az önkormányzat dolga, hogy segítse a szükséges pályázatok elkészítését, a progra-

mok lebonyolítását, megadja azt, 
az elsôsorban erkölcsi támogatást, 
ami adott esetben szükséges egy 
képzési pályázat sikeréhez.
Egy jól végiggondolt, a helyi kö-
zösségek bevonásával megterve-
zett integrált képzési stratégia nagy 
segítség lehet abban, hogy jöve-
delem-kiegészítéshez, vagy adott 
esetben végre munkához, megél-
hetéshez jussanak a helyiek.
Külön kérdés a helyi munkanél-
külieknek szervezett képzések 
ügye. Itt lehetnek önkormányzati 
feladatok, együttmûködve a mun-
kaügyi és a helyi civil szervezetek-
kel, egy igényfelmérés után. Ennek 
azonban több feltétele van. Egy-
részrôl az érintettek részérôl kell a 
megfelelô hozzáállás. Másrészrôl a 

határozott önkormányzati támogatásnak csak egyetlen célja és oka lehet: az érintettek kerüljenek ki az önkormányzat 
szociális ellátottjai körébôl, legyen önálló jövedelmük. A képzésekbe befektetett források akár rövid távon is részben 
mentesíthetik az önkormányzati költségvetést a szociális kiadások egy részétôl.

Közösségek Háza
A falufejlesztési folyamatban, amint azt már írtam, meg kell, hogy változzon a közintézmények szerepe. Különösen 
igaz ez a Mûvelôdési Házra, amelynek egyértelmû átalakuláson kell keresztül mennie mind külsôleg, mind a mûködését 
tekintve.
A falufejlesztés egyik lényeges pontja, hogy abba be kell vonni a település lakóit és azok közösségeit. Meg kell azonban 
teremteni azt a befogadó intézményt, amely kiszolgálja a vélhetôen megnövekedett aktivitással dolgozó helyi 
közösségeket, helyet ad a különbözô programoknak, eseményeknek. A Mûvelôdési Ház jelenlegi formájában 
nem alkalmas arra, hogy ezt a szerepét betöltse, hogy befogadja a közösségeket és programokat. 
A mûszaki állapota katasztrofális, idôutazás-szerû végigmenni a különbözô helyiségeken, ahol a 70-es években megállt 
az idô, a fûtôtesttôl a bútorokig jóformán minden abból az idôbôl maradt vissza. A tetô beázik, a téli fûtés alacsony hatás-
fokú és nagyon drága. Ahhoz, hogy a megváltozott funkcióit be tudja tölteni, mindenképpen fel kell újítani. Hogy 
ez mennyibe kerül, az persze nagyban múlik azon, hogy ki készíti a felújítás költségvetését és hogy helyi vagy idegen 
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szakemberek csinálják azt meg. Úgy gondolom, hogy egy több szakaszból álló, elsôsorban helyi szakemberekre alapozó 
felújítás megoldható, finanszírozható. Remélhetôen újra lesz az a kamatmentes kölcsön jellegû támogatás, amelyet az idei 
évben nem vett igénybe az önkormányzat. Ez 20 év alatt, évente 1-1 millió forint visszafizetésével, 20 millió forint forrást 
biztosíthat a felújításhoz. 
A felújítási tervek elkészítése után, a legfontosabb az állagmegôrzô (beázás elhárítása) munkálatok elvégzését követôen, 
azonnal el kell, hogy kezdôdjön a nagyterem és az elôtér felújítása. Nincs ugyanis olyan hely a faluban, ahol egy na-
gyobb, hivatalos önkormányzati rendezvényt, konferenciát meg lehetne tartani, szép és kulturált körülmé-
nyek között. Erre a nagyterem alkalmas, kisebb javítások elvégzésével, székek beszerzésével, az elôtér burkolatának 
kicserélésével és festéssel látványos eredményeket lehet elérni. A felújított nagyterem még akár pénzt is termelhet, hiszen 
ha szép, akkor jobban bérbe lehet adni külsô rendezvényekhez. Nem is beszélve arról, hogy normális környezetben job-
ban érzi magát az, aki egy rendezvényen részt vesz és szívesebben jön legközelebb is.
A mûszaki állapot mellett a tartalmi mûködés is felújításra szorul. Az elképzeléseim szerint a Mûvelôdési Ház, új nevén 
a Közösségek Háza befogadja és otthont ad minden helyi közösségnek, szolgáltatásaival segíti, támogat-
ja a tevékenységüket. Így adja a helyet a rendezvényekhez, biztosítja a hozzáférést az informatikai szolgáltatásokhoz 
(számítógép használat, Internet), fénymásoláshoz, faxhoz, pályázatfigyelést végez, pályázatok megírásában és lebonyolí-
tásában közremûködik. Lényegében egyfajta civil szervezeti inkubátorházként mûködik, amelynek feladata, hogy segítse 
a szervezetek fejlôdését, megerôsödését, megteremtse a szükséges irodai, adminisztratív hátteret a mûködésükhöz. A 
közösségeknek nyújtott szolgáltatásokat feltehetôen a kisebb, gyengébb szervezetek veszik majd igénybe. Talán itt van 
a legnagyobb esély arra, hogy újabb forrásokat kutassanak fel, hogy friss lendületet vigyenek a Közösségek Háza támo-
gatásával a munkájukba.
A Közösségek Háza kell, hogy helyt adjon a turizmussal kapcsolatos feladatoknak, a turisztikai információs pontnak is, a 
turisztikai és civil referensnek.
Az elôbbiekben leírtak mellett természetesen folytatni kell azt a munkát, amit jelenleg is végez az intézmény. Az ott dol-
gozókat ismerve meg tudnak felelni az új feladatoknak is, mi több, egyezik a személyes elképzeléseikkel, eddigi mun-
kájukkal.

Közszolgáltatások
Az elmúlt idôszakban több olyan közszolgáltatás ke-
rült el Szegvárról, ami egy ekkora település esetén 
nem feltétlenül helyes. Így meg kell tenni mindent 
annak érdekében, hogy pl. az építési hatóság 
vagy az orvosi ügyelet újra helyben legyen. 
Ez nem lesz egyszerû, hiszen a mai politikai szán-
dékoknak ez pontosan az ellentéte. Úgy gondolom 
azonban, hogy határozott fellépéssel, szándékkal 
esély van a sikerre. 

Számítógép használat és internet
Napjainkban számítógépes ismeret nélkül az élet szá-
mos területén nehéz boldogulni, vannak olyan dol-
gok, amit számítógéppel, internettel egyszerûbben 
el lehet intézni, mint anélkül. Más oldalról a számí-
tógép használat és az internet kinyitja világot, új le-
hetôségeket jelent az egyes embereknek és a közös-
ségeknek egyaránt. Emiatt fontosnak tartom, hogy a 
számítógép és Internet használat még jobban 
jelen legyen a falu mindennapjaiban, hiszen az 
erôsítheti a falufejlesztéssel kapcsolatos tervek sike-
rét.
Ehhez természetesen szükséges, hogy megfelelô szá-
mítógépes ismeretekkel rendelkezzenek az érdek-
lôdôk. Ezen a specializált képzések (pl. ECDL) 
könnyen segíthetnek.
A másik feltétel az, hogy elérhetô is legyen a internet 
az érintetteknek. A Teleház mellett mindenképpen 
kell olyan lehetôség is, ami otthonra biztosít ol-
csón Internet elérést. Van olyan közösségi Inter-
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net mûködtetési-használati modell, amely jelenleg 2.000-2.500 Ft/hó költség mellett teszi lehetôvé a korlátlan Internet 
használatot. A rendszer, amelyrôl személyes ismereteim is vannak, már több mint két éve mûködik, lényegében önfinan-
szírozó, az önkormányzattól semmiféle forrást nem igényel, eltartják azok, akik használják. A kiépítéséhez volt szükséges 
az önkormányzat egyszeri fejlesztési támogatása, amelynek mértéke 2-3 milló forint közé tehetô. Az említett modellben, 
egy dunántúli kis faluban a 340 házból már 130-ban ott van az Internet és használják is a lakosok. 
Úgy gondolom megérhet a településnek néhány millió forintot, hogy segítse a lakosság egy részét abban, hogy hasz-
nálja a modern technológiákat. Különösen fontos lehet pl. az általános iskola 8. osztályában, középiskolában, 
felsôfokú oktatási intézményben tanuló és Szegváron lakó gyerekeknek, hogy használni tudják az Interne-
tet, hogy emiatt ne legyenek 
hátrányban a városi társa-
ikhoz képest. Ha megvan a 
közösségi Internet használat 
lehetôsége, akkor azon ke-
resztül távoktatási, munkanél-
küliekkel kapcsolatos képzési 
programok, távmunka is lebo-
nyolítható.
A közösségi Internet haszná-
lathoz kapcsolódó beruházás 
közvetlenül nem hoz ugyan 
hasznot az önkormányzatnak, 
de a lakosokon keresztül min-
denképpen megtérül a beruhá-
zás.

Terv készítése a Kastély 
hasznosítására
A szegvári épített környezet leg-
értékesebbje a Kastély, amely 
mintegy 10 esztendeje üresen áll. A Kastélyt mindenképpen a falu érdekében kell hasznosítani, ebben az önkormány-
zatnak kezdeményezô szerepet kell vállalnia. A hasznosítási terv elkészítése elôtt egyeztetések szükségesek a 
mûemlékvédelem és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet képviselôivel. Ezek ismeretében már látható lesz, 
hogy milyen feltételekkel kerülhet a Kastély a falu használatába vagy tulajdonába, mennyibe kerül az esetleges felújítás, 
mennyiben lehet átalakítani a belsô tereket. Ez után a lakosság és a közösségek bevonásával meg kell határozni, hogy 
milyen funkciója legyen a Kastélynak. Az adottságai alkalmassá teszik mind idegenforgalmi, mind kulturális célú 
hasznosításra. Egyben biztos vagyok azonban, elképzelhetetlen az önkormányzat napi mûködéséhez kapcsolódó hasz-
nosítása, pl. nem költözhet bele a polgármesteri hivatal vagy bármelyik közintézmény. Ennél nagyobb érték a Kastély, 
mindenképpen olyan funkciót kell neki találni, ami a falu fejlôdését messzemenôkig szolgálja, és akár még hasznot is hoz 
és semmiképpen ne kerüljön idegen kézbe.

Kurca-part rehabilitáció folytatása
A kulturált faluképhez hozzátartozik, hogy a Kurca-part rendben van. A vár alatt elkezdôdött kotrást, rehabilitációs 
munkát a teljes belterületi szakaszon végig kell vinni. Ez után fenn kell tartani a rendezett állapotot. A Kurcával 
kapcsolatosan együtt kell mûködni a vízügyi szervekkel, amely a tapasztalatok szerint nem jelent problémát.
A Kurca a falu közös ügye, így az ott folyó munkálatokba a lakosság minél szélesebb rétegét be kell vonni.

Kórogy-tó és környezetének rehabilitációja
A falu belterületén található Kórogy-tó funkcióját érdemes újra gondolni. A mellette kialakított szabadidô park koncepció 
továbbvitelével idegenforgalmi szempontból jól hasznosítható helye lehet a falunak. Ehhez azonban szükséges 
magának a tónak a rehabilitációja. Az iszap kikotrása után meg kell vizsgálni, hogy a vízminôség alkalmas-e fürdésre. Ha 
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igen, akkor a horgászatot nem zavaró, kicsi strand és sportpá-
lyák kiépítésével vonzó idôtöltést lehet kínálni a vendégek-
nek.

A közintézmények energiaellátásának felülvizsgálata
A falu költségvetésében jelentôs tételt jelentenek az intézmé-
nyi fûtési költségek. A jelenlegi fûtési és épület szigetelési 
megoldások felülvizsgálatával komoly megtakarítás 
érhetô el.
Érdekes lehet az alternatív energia használata a fûtésnél. A 
falu mezôgazdasági jellegébôl adódóan nagy mennyiségben 
áll rendelkezésre pl. az olcsó szalma. Ez feldolgozva igen jól 
hasznosítható fûtésre, nagyságrendekkel csökkentve annak 
költségeit.

Falu üzemeltetési cég létrehozása
Szegváron vannak jó szakemberek és csak az önkormányzati 
intézmények, mûködtetésük, felújításuk, karbantartásuk ele-
gendô munkát adhat számukra. A jelenlegi ellátó szervezetbôl 
a település tulajdonában álló céget érdemes szervezni. 
Ez ugyanis munkát végezhet, számlát adhat ki a tulajdonos 
önkormányzatnak is. Terveim szerint az önkormányzati cég 
és a helyi iparosok végeznék el azokat a felújítási, kivitelezési 
munkákat, amiket jópár esetben eddig külsô cégeknek adott 
ki az önkormányzat. Ezáltal a nyereség az önkormány-
zatnál maradna, a cég alkalmazottainak biztosított lenne a 
megélhetése. A cég által kibocsátott számlák elszámolhatóak 
a különbözô pályázatoknál, így az önkormányzati önrész biz-
tosítása is egyszerûbben megoldható, a cég tisztes nyeresége 
erre fedezetet jelenthet. 
A közintézmények felújításánál, pl. kômûves munkák, nyílászárók gyártása, cseréje, fûtés korszerûsítés jóval költség-
hatékonyabb egy saját építô csapat folyamatos alkalmazása, mint külsô vállalkozók megfizetése. A saját céggel, helyi 
vállalkozókkal elvégeztetett munkák jobban ütemezhetôk és meggyôzôdésem szerint jobb minôségûek is. A 
közintézmények jelenlegi állapotában sajnos jó ideig adhatnak munkát a saját cégnek és a helyi vállalkozóknak. 

A település környéki földutak rendbetétele
Az idegenforgalmi fejlesztéseknél lényeges kérdés, hogy a falu életét úgy kell megszervezni, hogy az minél kisebb mér-
tékben zavarja a pihenni, kikapcsolódni érkezô vendégeket. 
Az egyik zavaró tényezô lehet a mezôgazdasági gépek falun belüli közlekedése, az általuk keltett, por, forgalmi aka-

dály. A helyi gazdák elsôsorban azért hasz-
nálják a belterületi utakat, mert a falu kör-
nyéki földutak rossz állapotban vannak. 
A település környékén levô földutak 
rendbetételével lényegében egy mezô-
gazdasági elkerülô út alakítható ki. A 
mezôgazdasági gépekkel ezeket kell hasz-
nálni és nem a belsô utakat, hiszen a legrit-
kább esetben van dolga a falu belsô részén 
egy kombájnnak. A földutak használatával 
csökkenthetô a belsô utak terhelése is, ami 
a mûszaki állapotukra jó hatással lehet.

Mezôgazdasági létesítmények kiköl-
töztetése
A mezôgazdasági gépek mellett a falu bel-
sô részén mûködô mezôgazdasági telephe-
lyek azok, amelyek jelentôs környezeti ter-
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helést, zajt, teherautó forgalmat 
generálnak. Az idegenforgalmi 
fejlesztéseken túl a lakosságot 
is zavarhatják ezek a jelensé-
gek. Ha ezek a mezôgazdasági 
telephelyek a településen kívül 
mûködnének, akkor nem zavar-
nának igazán senkit. Az önkor-
mányzatnak meg kell tennie 
mindent annak érdekében, 
hogy ezek a telephelyek rö-
vid idôn belül kiköltözzenek 
a faluból. Ez jelenti azt is, hogy 
a lakosság érdekében az önkor-
mányzatnak támogatást, segít-
séget kell nyújtani a kiköltözés-
hez. 

Forgalom szabályozás, gya-
logátkelôk
A településen belüli gépjármû 

forgalmat, különösen a tehergépjármû forgalmat felül kell vizsgálni. Ennek eredményeként forgalom-szervezéssel 
csökkenteni kell a gépjármû forgalom okozta környezeti terhelést, meg kell szüntetni a balesetveszélyes 
helyzetek kialakulását, újabb gyalogátkelôhelyeket kell kijelölni.

Belsô kerékpárút
A balesetmentes településen belüli közlekedéshez nagyon hiányzik a kerékpárút. Meg kell vizsgálni, hogy milyen költ-
séggel járna ennek kiépítése, illetve milyen források szerezhetôk meg ahhoz. Ettôl függetlenül a kerékpárút részletes 
terveit el kell készíttetni, hogy adott esetben pályázati források megnyílása esetén rögtön lehessen pályázatot beadni.
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