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A MAGYAR FALUSZÖVETSÉG ÉS A HÉTFA HÍRLEVELE
A Magyar Faluszövetség felmérése
községi önkormányzatok 2013. évi költségvetési helyzetéről
A Magyar Faluszövetség és a HÉTFA Kutatóintézet 2013 februárjában felmérést készített községi
önkormányzatok körében 2013. évi költségvetésük várható alakulásáról. A Faluszövetség vezetésének felkérésére
36 településről érkeztek be részletes adatok. Noha a válaszadó települések nem tekinthetők a községi jogállású
települések reprezentatív mintájának, az eredmények alkalmasak a főbb tendenciák megjelenítésére. A gyors
adatgyűjtésnek és kiértékelésnek az volt a célja, hogy feltárjuk, milyen nehézségekkel szembesülnek a falusi
önkormányzatok költségvetésük megalkotásakor, s a felmerülő problémák milyen eszközökkel oldhatók meg.
A „0-s” ill. szufficites költségvetést tervezők/elfogadók a válaszadók felét teszik ki, míg másik felük úgy
nyilatkozott, hogy a helyi adóbevételek és a működéshez járó feladatfinanszírozás nagysága nem áll összhangban
az elvégzendő feladatokkal, így várhatóan deficites lesz a 2013. évi költségvetés.

A válaszadó polgármesterek, jegyzők, pénzügyi vezetők egy része jelezte, hogy noha sikerült „0-s” költségvetést
összeállítani, ezt többlépcsős leépítésekkel, az illetmény-kiegészítések és a cafeteria megszüntetésével tudták
csak elérni. A „0-s” működés ára sok helyütt a korábban felhalmozott tartalékok „felélése”, az állagmegóvások
és felújítások elhalasztása. E jelek arra utalnak, hogy az önkormányzati rendszerben – jelentős
kapacitáscsökkentés megvalósításával nem számolva – sokkal szerényebbek a tartalékok annál, amit a
döntéshozó a feladatfinanszírozás rendjének kialakításakor feltételezett.
A deficites költségvetéssel tervező 16 település összesen 269 millió Ft működési hiánnyal számol 2013-ban,
ami a teljes tervezett működési kiadás 12 %-át teszi ki. Egy főre vetítve ez átlagosan 14 ezer forint/lakos
hiányt jelent, ám vannak olyan községek, ahol ez a szám eléri a 60 ezer Ft-ot.

M á s o di k o l da l

A

MAGYAR FALUSZÖVETSÉG ÉS A HÉTFA HÍRLEVELE

Amikor a deficit okait keressük, akkor leginkább az „általánostól” eltérő települési önkormányzatok problémáival
találkozunk, melyek közt két csoportot lehet elkülöníteni: a korábbi években költségvetési egyensúlyukat az
ÖNHIKI segítségével biztosító településeket, és a 2012. évi állami adósság-átvállalásból kimaradt
településeket. 2012-ben a felmérésben szereplő települések közül 21 kapott ÖNHIKI támogatást, közülük 13
(62%) 2013-ban deficites költségvetést tervez.
A 2013-ra szufficites költségvetést tervező önkormányzatok jellemzően a jelentős egy lélekre jutó helyi
adóbevételekkel rendelkező települések. Ez az ÖNHIKI-s összefüggés mellett szintén arra utal, hogy a helyi
jövedelemtermelő-képességben mutatkozó különbségek erős befolyással vannak a 2013. évi
önkormányzati költségvetési helyzetre.

A felmérési eredmények azt jelzik, hogy a hazai falvak jelentős része számára komoly kihívást jelent az
„egyensúlyi” költségvetés kialakítása. A települések gazdasági ereje, a kötelező és önként vállalt feladatok nagysága
ill. a feladatfinanszírozás keretében biztosított központi költségvetési források mértéke számos esetben nincs
összhangban egymással. Az önkormányzatok 2013. évi működőképességének biztosítása érdekében javasolt ezért:
- A feladatfinanszírozás alapjául szolgáló közszolgáltatások további pontosítása, a jelentős adottságbeli különbségek
figyelembe vétele, különös tekintettel a csak községek által alapított közös önkormányzati hivatalok működési
támogatására.
- Az állami adósságátvállalásból kimaradt települési önkormányzatok helyzetének rendezése;
a korábbi ÖNHIKI-hez hasonló kiegészítő állami támogatási konstrukció kialakítása, ami a települési sajátosságok
figyelembe vétele mellett biztosítja a működőképességet.
- Ennek a kiegészítő támogatásnak a működtetése megyei vagy járási keretekben. E megoldás jelentősége abban is
megmutatkozna, hogy a települési sajátosságok nem országos szinten képzett korrekciós tényezők alkalmazásával, hanem
a helyi szinthez közelebbi forráselosztás során juthatnának érvényre.
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ÖNHIKI támogatások egy állandó lakosra vetített összege Magyarország
településein a 2002-2010 közti időszakban

ÖNHIKI támogatások egy állandó lakosra vetített összege Magyarország
településein a 2011-2012 közti időszakban
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„A szabadság kockázatának megtapasztalása nélkül nem alakulhatnak ki
felelősségteljes, önszabályozó közösségek”
Interjú Szabó Gellérttel, a Magyar Faluszövetség elnökével
Mit gondol, melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekkel egy tipikus községi önkormányzatnak
szembe kellett néznie a 2013-as költségvetés megtervezésekor?
Az eddig felhasználási kötöttség nélkül kapott, illetve átengedett bevételek jelentősége most látszik igazán, mikor
már nincsenek ( az szja helyben maradó 8 százaléka, a gépjárműadó 60 százaléka, illetve az eltérő helyi jövedelmek
kiegyenlítésére kapott kiegészítő támogatás). Ha a faluközösségnek nincs saját bevétele - adó vagy helyi
szolgáltatás, akkor nincs mozgástér, nincs önkormányzatiság sem. A 2000 lakos alatti települések számára előírt
közös hivatalok számított létszáma alapján járó működési támogatás a kizárólag községek által létrehozott közös
hivatalok esetében elégtelen a helyben maradt feladatok ellátásához szükséges köztisztviselők alkalmazására. A
fentebb említett helyi bevétel hiányában pedig ezt nincs miből kiegészíteni. Külön gond, hogy a támogatás alapja
lényegében kizárólag a lakosságszám. Sem az intézmények, az ellátandó külterületek vagy a közfoglalkoztatottak
szervezése nem számít - pedig e téren nagy különbségek vannak az azonos lélekszámú települések között is.
Feladat pedig van rendesen. Amíg ugyanis városok esetében (főleg nagyobb városoknál) a járásokhoz telepített
államigazgatási feladat a korábbi ügyszámoknak akár a 40 százalékát is elérte, ugyanez községeknél csak 5-10
százalék. A jogalkotó ennek ellenére rútul kibabrált a falvakkal, hiszen az eredeti javaslathoz képest a hivatal
fenntartására szánt reális mértékű központi támogatást valós indok nélkül jelentős mértékben átrendezte a
falvaktól a városokhoz. Így a falvaknál finanszírozott létszám csökkent, a városoké nőtt, éppen fordítva az
ellátandó feladathoz képest. A feladat alapú finanszírozás keretében a településüzemeltetési célú központi források
(temető-, és útfenntartás, közvilágítás) csak a tényleges költségek felét fedezik, amit szintén saját bevételből kell
(ene) kiegészíteni. Új elvárásként jelentkezett a deficites költségvetési rendelet elfogadásának tilalma is, amit több
helyen a bevételi és/vagy a kiadási oldalon fiktív adatok beírásával értek el. Tudjuk, hogy ennek így semmi
értelme, ám a parancsot végrehajtottuk.
Milyen mértékben enyhített a finanszírozási problémákon a tavalyi állami adósságátvállalás? Kik voltak
az intézkedések kedvezményezettjei, és mely települések maradtak ki azokból?
Az ötezer lakos alatti településeknél – 14 kivételével – még tavaly teljes hitelátvállalás történt. Nem az adósság,
hanem a banki hitel és kötvényteher átvállalása. Több jelzést kaptam ugyanis arról, hogy banki hitelállománya
nincs ugyan a falunak, de szállítói tartozások, elmaradt végkielégítések, állami hatóságok követelései lehetetlenítik
el a gazdálkodást. Több mint sajnálatos, hogy ez a kör kimaradt a segítségből.
A kedvezményezettek körét tekintve a falvaknak általában nem kell szégyenkezniük. Amíg ugyanis a városok 92
százaléka , addig a községeknek „csak” 60 százaléka volt érintett a hitelkonszolidációban. Óvok azonban attól,
hogy a mindannyiunk áldozatából összeadott központi forrást ilyen jelentősen megterhelő mentőakció
hajótöröttjeit mind felelőtlen élősködőnek tekintsük. Több mint két évtized viharos küzdelmeit és hányattatását
szenvedő települési közösségek érezhetnek megkönnyebbülést, ám kétségtelenül visszatetszést kelt, ha a
mentőcsónakba lépés előtti percekben valaki a süllyedő hajó széfjét dézsmálja. Szám szerint 27 város (a 324-ből)
és 1133 község (a 2830-ból) maradt ki az akcióból.
Az önkormányzati szféra hajója kétségtelenül jelentős terhektől szabadult meg, és csak bízhatunk abban, hogy
ennek nem parthoz láncolás lesz az ára. Félő ugyanis, hogy némely vezetők könnyelműsége a teljes önkormányzati
rendszer állam általi bekorlátozását eredményezi, pedig a szabadság kockázatának megtapasztalása nélkül nem
alakulhatnak felelősségteljes önszabályozó közösségek. Ezek nélkül viszont elképzelhetetlen nemzeti
önrendelkezés. A fenntartható közösségi önkormányzáshoz ugyanis éppen a „kimaradt” 8, illetve 40 százaléknyi
kisebbség példáját kellene a nemzet egészének követnie. Stabilitási törvény ide, közigazgatás átalakítása oda, sok
fejben még nem történt meg a távlatos jövőt bebiztosító változás.
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A HÉTFA és a Magyar Faluszövetség közös felmérésének eredményei szerint idén az önkormányzatok
fele számol költségvetési hiánnyal - ezek jó része pedig korábban az ún. ÖNHIKI támogatások révén
maradt a felszínen. Hogyan lehet e problémát hosszabb távon is kezelni? Mik a feladatok és mik a
perspektívák?
A települések eltérő földrajzi-társadalmi-gazdasági adottságából eredő működési anomáliák kivédésére még a
rendszerváltozáskor létrehozott kiegészítő támogatás intézményének küldetése jelentősen átalakult. Nem előnyére.
Amíg ugyanis kezdetben valóban az önhibájukon kívül hátrányos kicsik és gyengék helyzetbe hozása, az alapszintű
működéshez egyfajta települési segélyezés jellemezte az önhiki-támogatást, addig az utóbbi évek alatt fokozatosan
fordult át egy olyan pénzszerzési mozgalomba, amibe szinte csak a balfékek nem szálltak be – méltatlan megítélés
alá vonva ezzel a valóban szegény településeket. (A motiváció tekintetében van hasonlóság a hitelből gazdálkodás
és az önhikizés között.) Ennek alátámasztására hozom fel, hogy a 2002 és 2010 közötti 9 év alatt működési céllal
(nemcsak önhiki keretből) juttatott 174,5 Mrd forintból a falvak részaránya 65 százalék, a városoké 31, a megyei
jogú városoké 1 százalék. Ugyanez az utóbbi két év(!) 129 Mrd forintját tekintve a falvak esetében 32, városoknál
34, megyei jogú városoknál 29 százalék. Annak ellenére, hogy az idei költségvetési törvény már nem tartalmaz
önhiki címen előirányzatot, létezik a települések működését segítő összesen 44,5 milliárdos tartalék, amelynek
elnyerési feltételeiről hamarosan várható jogszabály.
A települési adottságok közötti különbség megszüntetése lehetetlen. Feltétlenül szükséges azonban, hogy a leendő
feladatfinanszírozás pontosan meghatározza az állam által a településeken elvárt (kötelező) szolgáltatások fajtáját
és ellátási színvonalát, illetve ismerjen el adott településen helyben teljesített közfeladatokat nélkülözhetetlennek.
Ezekhez biztosítani kell a teljes fedezetet minden körülmények között, és még mindig jöhetnek olyan
körülmények, amelyek kivédésére fel kell készülni. Lehetetlennek tartom ugyanakkor a helyi sajátosságok minden
részletére kiterjedő objektív mérőszámok és korrekciós szorzók törvényi megalkotását, és a támogatások
minisztériumban való megállapítását. Ezt decentralizálni kell akár járási, de legalább megyei szintre.
Ön milyen formákat, megoldásokat lát alkalmasnak a megszűnő állami támogatások pótlására? Van
reális lehetőség az alacsonyabb szinteken történő együttműködésre?
Állami támogatások pótlására csak akkor van szükség, ha mégis marad olyan feladat települési szinten, amit az
állam ír elő, vagy az adott települési közösség számára létfontosságú, és fedezete hiányzik. Ezek forrását
mindenképpen biztosítani kell. Más kérdés, hogy a központi döntéshozók a fedezettel nem biztosított feladatokat
és hatásköröket el is vonhatják a települési szinttől mondván: íme, az önkormányzatok nem tudják biztosítani a
feltételeket a közszolgáltatások ellátására, nem marad más, mint az állami szolgáltatói szerep további kiterjesztése.
A választópolgárok belátásának (helyeslésének, sőt követelésének) elnyerése ennek szükségességéhez csak
kommunikáció kérdése.
Látni kell azonban, hogy itt nem pénzről, pontosabban nem elsősorban a pénzről van szó. Az előző két témakör
is ugyanabban a pontban csúcsosodik, ez pedig nem más, mint a valóságos nemzeti együttműködés, mégpedig a
szubszidiaritás európai elve mentén. Ennek az elvnek a megvalósítása az Unió szintjén véleményem szerint az
érdekkülönbségek megléte és egy spirituális érdekközösség hiánya miatt lehetetlen. Ám nemzeten belül miért nem
alakulhatna ki egy olyan egyezség, ahol az egyének és az egyes közösségi szintek nem lenyúlják, hanem segítik –
szubszidiálják – egymást? Nem a mögöttünk hagyott két évtized gyakorlata, hanem sokkal korábbi idők terméke,
hogy az alsóbb szintek minden lehetséges eszközt megragadva tarhálják elsősorban a pénzt a magasabb szinten
lévőktől, ezek viszont a hatalmuk fenntartása érdekében alkalmaznak minden létező nemes és nemtelen módszert
a „választói” bizalom elnyerésére, a hűség megtartására. Kinek jó az, ha a települések a saját, ám ebbéli
mivoltukban a nemzet egy pótolhatatlan és más települési közösségekkel egyenrangú részének létezéséhez
szükséges forrásokat akár egyfajta szakszervezeti érdekképviselet követelésére, akár politikai szervilizmus
eredményeként, de mint támogatást nyerik el?
Másrészt miféle legitimáció az, ami a voksokat kommunikációs technikák és marketing eszközök tudományos
módszerek szerinti alkalmazása révén lejmolja le a választóktól, hogy támogató lehessen, de a választó és a kép(ét)
viselő között csak virtuális kapcsolat létezik, a közvetlen bizalmi dialógus kizárt? Hogyan fér össze a
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támogatottság és az önkormányzatiság lényegi tartalma? Falvakban sem egyszerű ennek megvalósítása, legnagyobb
esély mégis a kisebb közösségekben van az egymással szolidáris és türelmes, áldozatkész együttélés előnyeinek
megtapasztalására. Nem mondhatunk le arról, hogy ez utóbb általános értékrenddé váljon hazánkban.
Vannak olyan finanszírozási kérdések, amelyekben ma megoldódni látszik a kistelepülések helyzete?
Hol vannak a jó példák? Mit kell tenni a sikerért?
A kistelepülések finanszírozási gondja nem választható le az ország gazdasági menedzselésének kérdéséről.
Amíg a Magyarországon előállított nemzeti jövedelem tekintélyes része államadósságadósság-törlesztésre megy el,
egy másik jelentős része a külföldi tulajdonú vállalkozások profitjaként szintén nem itthon hasznosul, addig a
falvak lakói érdekében tett jóléti intézkedések nem egyéb, mint vágyálom. Mi azonban nem a magunk kényelmét
keressük, pusztán azt szeretnénk, hogy képességeink és adottságaink kifejtésével a haza szolgálatába állhassunk, és
ugyanezt az áldozatkészséget várjuk mindenkitől: nem többet, de nem is kevesebbet.
Az önfenntartás célul tűzése sem a települési közösség, sem a nemzet közössége szintjén nem jelenthet
elszigetelődést. A napi betevőt vagy a rávalót azonban senki ne akarja más áldozatával megszerezni. Az elmúlt két
év egyelőre nehezen követhető változásai meghozhatnak olyan felismeréseket, amik helyi szinten eddig rejtve
maradt tartalékokat tárnak fel, de a kollektív erő csak szabad közösségben fejtheti ki hatását. Azok a települések
lehetnek sikeresek, ahol a közösség tagjai személyes áldozatuk révén képesek szellemi és anyagi tőkét teremtve
saját arculatukat és kultúrájukat kialakítani, önmaguk és közösségük elé távlatos célokat tűzni, és reménykedjünk
abban, hogy ennek nemzetmentő erejét a központi hatalom képes lesz a maga valóságos helyén elfogadni és
segíteni, de semmi esetre bomlasztani vagy bekebelezni azt.
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„Néha a hasznos segítség nem anyagi, hanem információs jellegű”
Interjú Németh Nándorral a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a HÉTFA munkatársával
Folyamatban van a 2014-2020 EU fejlesztési időszak vidékfejlesztési programjának elkészítése. Hogy
látja, mik azok a problémák, megoldásra váró nehézségek, amikkel a vidékfejlesztés szembesül?
Először is szeretném leszögezni nincs olyan, hogy „magyar vidék”. Ez Budapestről nézve így tűnhet, de egy
nagyon leegyszerűsítő gondolkodásmód. A vidék sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem írható le
egységesen. Ebből az következik, hogy egységes vidékfejlesztés sincs. Térségenként kell diagnosztizálni a
problémákat. A problémák persze nem túlzottan sokszínűek - lehet egységes vidékstratégiánk, csak annak
érzékenynek kell lennie a különbségekre. A problémák feltérképezése és megoldások kidolgozása felülről nem
lehetséges - ez különösen igaz a rosszabb helyzetű régiókra.
Egy nagyon fontos településcsoportot alkotnak azok a falvak, ahol már a helyi gazdasági működés nyoma sincs
meg - legfeljebb mezőgazdasági vállalkozók jelennek meg a falu határában. Az ilyen településeken nincs munka,
nincs tulajdon, nincs jövőkép. Az ilyen falvak jó részében romák és elszegényedett középosztálybeli családok
laknak. Az efféle települések nagyon markánsan jelen vannak a magyar valóságban, a korábban érvényes
vidékstratégia viszont eddig nem foglalkozott velük. Ez nagyban összefügg a cigányság problémáival, s ezeken a
helyeken határozottan megjelenik a konkrét nyomor, az éhezés - sokszor már a polgármester is
mélyszegénységben él.
E csoporttól eltér az a településcsoport, ahol már megjelenik a mélyszegénység és a szegregáció, olykor a konkrét
nyomor is, viszont még jelen vannak az alsó-középosztály családjai akiknek még van állásuk, kertjük és tulajdonuk.
E helyeken ütköznek egymással kultúravesztett rétegek és a hagyományos magyar paraszti kultúra képviselői. Ezek
etnikailag vegyes települések, ahol a lecsúszás a cigányokat és magyarokat egyaránt érintheti. E falvak rettenetesen
nagy problémája az eladósodás. Amíg a gettósodott falvakban közüzemi tartozás, a gyorskölcsön és az uzsora
általános, addig itt nagy problémát jelent a devizahitelezés. Az alsó-középosztály jelentős része az adósságválság
hatására olyan helyzetbe került, hogy veszélybe kerülhet az egzisztenciája. A lecsúszás pedig a szomszédban van.
A harmadik típus olyan falvakat testesít meg, amelyek komolyabb anyagi problémákkal tulajdonképpen nem
néznek szembe, viszont egyre gyorsabb az öregedés folyamata. Nincsenek gyerekek. Ezek általában párszáz fős
települések. Itt teljesen más eszközökre lehet szükség. A negyedik kör a "központoké": kisváros, nagyobb falu.
Ezek működő települések.
Kik a vidékfejlesztés szereplői? Kik működnek együtt és kiknek kellene kooperálniuk?
Nagyon kevés szereplő van. A legáltalánosabb a helyi önkormányzat, ők szembesülnek a leggyakrabban és
legközvetlenebbül a problémákkal. Ők folyamatos lépéskényszerben vannak, polgármesterek nélkül a
vidékfejlesztés elképzelhetetlen. Velük mindenképpen egyeztetni kell, együtt kell működni. Az önkormányzatokon
kívül viszont nem tudom azt mondani, hogy fejlett vagy működő vidékfejlesztési intézményrendszer lenne.
Fontosak az olyan helyi szereplők is, mint az iskolai dolgozók, az óvónők vagy a háziorvosok köre. Óriási hiba,
hogy róluk nem vesz tudomást a vidékfejlesztés. Az ő segítségük, partnerségük nélkül társadalmi változás
előidézésére aligha van lehetőség.
Hogy kinek kéne még ott lenni? A vidékfejlesztési intézményrendszer alig látható. Helyi leader akciócsoportok
vannak - de valójában nincsenek jelen, a legtöbbször csak a források elosztását bonyolítja le. Az ország 90 ilyen
szervezetéből talán ha 15 működik úgy, ahogyan kellene. Más intézmény pedig nem nagyon van. A járások még
nem működnek, az NFÜ tanácsadó-hálózata megszűnt, és a kistérségi munkaszervezetek is megszűntek vagy
integrálódtak más szervezetekbe.
Jelen pillanatban interregnum van, nem tudjuk, mik lesznek a szerepek. A vidékfejlesztési tanácsadók hálózata
szükséges - nekik elérhető közelségben kellene lenniük. Jó lenne, ha a falvakban ismernék őket, meglenne a
telefonszámuk és jó ismerősként tekinthetnének rájuk az önkormányzatok, helyiek és civil szervezetek.
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A költségvetési források szűkülnek - ennek a vidék és legfőképp a falvak lesznek a vesztesei. A magyar állam
visszahúzódik a kisebb falvakból - a végeken egyre kevésbé beszélhetünk közszolgáltatásokról. Ez nem csak
önkormányzati forráshiányt jelen (azt nem is feltétlenül), olyan létfontosságú szolgáltatások tűnnek el, mint a
háziorvosi és védőnői szolgálat vagy az oktatás. A családsegítő intézmények forrás- és kapacitáshiánya miatt
képtelenek eleget tenni törvényben rögzített kötelességeiknek is. A problémás településekre sokszor ki sem
szállnak – ha igen, jelenlétük szimbolikus.
Min múlik az egyes szereplők együttműködése és a helyi kezdeményezések sikere?
Az intézményeink nem működnek jól, ezért a napi cselekvés személyfüggővé válik. Nagyon sok múlik például a
polgármesteren – azon, hogy neki milyen gondolatai, kapcsolatrendszere, víziója és helyi befolyása van. Szintén
nagyon sok múlik a polgármesterekkel kapcsolatban álló állami intézmények munkatársainak hozzáállásán is. A
vidékfejlesztés a rossz működés ellenére rendelkezik lehetőségekkel, ezek kihasználása pedig azon múlik, hogy a
közvetlen érintettek akarnak-e segíteni és együttműködni. A személyfüggő működés esetleges és véletlenszerű.
Persze azért az intézményekben is látható sokszor a jó szándék. Sokszor az állami szervek vezetőiben is a segíteni
akarás látható, de a szabályok és forráshiány gúzsba köti őket.
Milyen célokat és milyen eszközöket tűzhet ki, illetve használhat a 2014 és 2020 közötti uniós
költségvetési időszak vidékfejlesztési stratégiája? Milyen koncepcióra van szükség?
Egy listát nem tudok mondani. Egy ilyen tervezési folyamatban sokféle érdek és sokféle tudás jelenik meg a
kormány, a civilek, az egyházak és az önkormányzatok részéről. Azt azért látni kell, hogy a vidékfejlesztés eddig
valamiféle gazdaságélénkítési tervet jelentett. Azt gondolom, hogy jobban kellene nyitni a társadalmi problémák
megoldása felé. Ehhez a szociális munkát a vidékfejlesztés alapvető részévé kellene tenni, közösségfejlesztésre,
egyéni problémamegoldásra is kell költeni. Különösen fontos a közösségi házak támogatása – erre szükség van a
hátrányos helyzetű falvakban a közösségi élet biztosításához. Azt gondolom, hogy tartósan visszafordíthatatlanná
válhatnak a folyamatok azokon a településeken, ahol 2020-ig nem sikerül közösségi tereket kialakítani és
fenntartani. Ott nincs és talán nem is lesz értelmes jövő, csak a gettósodás és az elnéptelenedés lehetőségei
maradnak. Vannak olyan helyek ma is, amelyekről diszkréten hallgat mindenki, de a postás is csak védelemmel
meri kézbesíteni a leveleket.
Hogyan fordíthatóak vissza ezek a folyamatok?
Egyelőre nem látunk jól működő modelleket. Az állam részéről már azt is nagy dolognak tartanám, ha minden
településre visszakerülnének a közszolgáltatások: jól működő orvos, védőnő, iskola. A megoldást viszont
alapvetően civil, egyházi kezdeményezések mutathatják fel. Két ígéretes koncepció már ma is létezik. Az egyik az
Autonómia Alapítvány mentorálási tevékenysége – ez tulajdonképpen a helyi közösségek egyéneinek képzését,
támogatását jelenti. Ennek egyelőre kisebb, időleges eredményei vannak. A másik a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat programja: szociális munkások költöznek be a gettósodott közösségekbe. Ezek az emberek
feltérképezik a problémákat, végrehajtják a családsegítési feladatokat és összekötnek bizonyos információs
csatornákat. Ennek eredményeit néhány helyen már évtizedes távlatból látjuk – én ezt jobb, természetesebb, de
erőforrás-igényes módszernek látom.
A civil társadalom feladata a végeken nem lehet pusztán pénz, kapacitás és erőforrás kérdése. Az efféle munka
nagy lelki megterhelést és szellemi kihívást jelent – emiatt belülről fakadó motivációra van szükség. Ez a magyar
államban nincs meg, sem a politikában, sem a bürokráciában. Emiatt a civilek tevékenysége egyre inkább
nélkülözhetetlenné válik. Az ilyen munka persze nemcsak nehéz, hanem szép is: megadja azt a szabadságot, hogy
odamehetsz és segíthetsz. Nem feltétlenül kell minden előírást mereven követni. Kiemelném még a civil
szervezetek közötti együttműködés fontosságát is – jó lenne, ha a nagy szervezetek mentorálnák, segítenék a
kisebb mozgalmakat. Az igazán hasznos segítség egyébként sokszor nem anyagi, hanem információs jellegű.
Néha a létező lehetőségek ismertetésével, a felek összekötésével tudunk igazán javítani a közösségek helyzetén.
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