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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Előszó
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy az
esélyegyenlőség kérdésköre kellő súlyt kapjon a Szövetség
tevékenységében. Erre utal – többek közt – a TÖOSZ jelszava is: Szolidaritás és szakszerűség. Nyitottak vagyunk
az együttműködésre bármely szervezettel, amellyel céljainkon osztozunk és közös platformon tudjuk megvalósítani célkitűzéseinket.
A TÖOSZ ez irányú tevékenységének része volt az
„Önkormányzati képzés norvég–magyar együttműködéssel a nemek közti egyenlőbb esélyekért” című projekt is,
amelynek összefoglaló kiadványát tartja most kezében a
Tisztelt Olvasó. Bízom benne, hogy sok hasznosítható információt talál kiadványunkban.
A program folytatódik, keresse a TÖOSZ képzési kínálatában, de közvetlenül is érdeklődjön a Titkárságon, mert rugalmasan személyre/településre/térségre szabott részletekkel kínáljuk programunkat (kétszer 2 napos vagy háromszor 2 napos formában, akár a
saját településen).
A projektben részvevők nevében is megköszönöm figyelmét.
Dr. Gyergyák Ferenc
a TÖOSZ főtitkára
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Bevezető

Forrás: EUROSTAT jelentés 2018. március 7.

Ahogyan az önkormányzati szolgáltatások elkísérik a polgárokat a bölcsőtől a sírig, hasonlóképpen az esélyegyenlőség is az önkormányzatok mindennapjainak része. A legtöbb
önkormányzati döntés mögött, akár tudatosul, akár nem, meghúzódik az egyenlőség
valamilyen formában: vajon a valamennyi önkormányzati szolgáltatást igénybe veheti
bárki a településen, nemre, korra, egészségügyi állapotra, nemzetiségi hovatartozás stb.
való tekintet nélkül? Mindenkinek van joga és lehetősége a közösség részévé válva, méltányos életet élni a településen?
A statisztikákba tekintve hazánkban valósult meg az egyik legnagyobb javulás a nők
és férfiak hasonló pozícióban végzett munkáért járó eltérő javadalmazás mértékében.
2016-ban az EU átlag alatti, 14%-os a különbség férfiak és nők között. Ez 4%-nyi javulás
a 2011-es adatokhoz képest.
Ezen a téren némileg Norvégiát is megelőzzük, ahol 14,9%-nyi a férfiak és a nők fizetése között az átlagos különbség.
Korábbi tapasztalataink norvég partnereinkkel folytatott sok évnyi gyümölcsöző együttműködésekből, hogy számos területen érdemes a módszereiket, hozzáállásukat és tapasz-
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Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

talataikat tanulmányoznunk. A TÖOSZ nemzetközi titkáraiként valamennyi nemzetközi együttműködésünkből levonható általános tapasztalatunk, hogy mindig van valamilyen haszna a határokon átívelő tapasztalatcseréknek, egymástól való tanulásnak. Lehet,
hogy csak annyi, hogy előrevisz minket az önismeret rögös útjain, azonban – ahogyan
ez a képzésünk, és annak értékelése is bizonyította, ez az egyik legnagyobb lépés, amit
megtehetünk fejlődésünk érdekében. Ez az a terület, amin mindig lehet valamit tenni.
Amikor ezt a projektet fejlesztettük a Norvég Alap által meghirdetett pályázati kiírásba
tekintve, örömteli munkába kezdhettünk, hiszen a kiírás céljai teljesen egybecsengtek
szövetségünk céljaival. A vezetőképzés, nemek közti egyenlőség fejlesztése helyi és országos szinten régóta fontos törekvéseink közé tartoznak.
A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata 2003-as megalakulása óta számtalan alkalommal szembesült a problémával: az egyenlőségért folytatott küzdelemben a legnagyobb
kihívás az egészséges egyensúly megtartása. Fontos a fogalmak tisztázása, hogy a nemek
közti egyenlőség nem azonos a feminizmussal; és megférnek egymás mellett a hagyományok és az egyenlőség tiszteletben tartása is. A határvonal nagyon elmosódott, és ahogyan a kísérleti programunk bizonyította; még ott is fellelhetők akaratlan előítéletek,
ahol álmunkban sem gondoltuk volna felbukkanásukat.
Érdemes tesztelnünk magunkat, például az Implicit Asszociációs Teszttel (https://implicit.harvard.edu/implicit/hungary/). „Mint ismeretes, az emberek nem mindig mondják ki
gondolataikat, és vélhetően nem is mindig „vannak tudatában a gondolataiknak.” A pszichológia tudománya számára az ilyen eltéréseknek a megértése alapvető fontosságú.
Ez a weboldal egy módszert mutat be, amely a tudatos-tudattalan különbséget minden eddig ismert módszernél meggyőzőbb módon demonstrálja. A módszer neve Implicit Asszociációs Teszt, röviden IAT.
Szövetségünkhöz tartozó településvezetőink számos alkalommal bizonyították, hogy
elkötelezetten harcolnak az egyenlőtlenségek ellen számos területen. Többek között
folyamatosan napirendünkön szerepelnek a szegénység elleni küzdelem lehetőségei, az
idősellátás fejlesztése és az ifjúságpolitika javítása is.
A nemek közötti egyenlőbb esélyekre fókuszáló projektünk az esélyegyenlőség számos aspektusát érintette még. Vezetőképzési programból pedig nem maradhattak ki a
jó önkormányzati gyakorlatok sem. Ebben a kiadványban a fentiek mindegyike fellelhető.
Reméljük, hasznosnak bizonyul és örömmel várjuk a visszajelzéseiket, további fejlesztési
ötleteiket jövőbeni programjainkhoz.

Krausz Veronika
a TÖOSZ nemzetközi titkára

Sabján Katalin
a TÖOSZ nemzetközi titkára
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A projekt
összefoglalója
TÖOSZ-ról
Szövetségünk, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) nagy múltú,
1612 helyi önkormányzatot tömörítő érdekvédelmi szervezet, aminek egyik legfőbb célja
az önkormányzati szektor erősítése, fejlesztése.
Az elmúlt 15 évben számos kapacitásépítési projektet hajtottunk végre és megalapítottuk a Polgármester Akadémiát, amelynek számos programját kínáljuk az önkormányzatoknak a mai napig. Programjaink nagy részére nemzetközi együttműködés keretében
született és került megvalósításra.

A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségéről
A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) valamennyi norvég önkormányzatot tömörítő érdekvédelmi szervezet oslói központtal és 7 regionális irodával az
ország minden részében. Alkalmazottjainak száma 220 fő. Nemzetközi tevékenységeinek középpontjában a helyi demokrácia támogatása, az önkormányzatok fejlesztése áll.

A projekt előzményeiről
Ez az esélyegyenlőségi képzés a Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
keretében meghirdetett kiírásra kidolgozott projektünkben került kidolgozásra. A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével sikeresen elnyert támogatás már
az ötödik közös projektünk 2009 óta a Norvég Alap támogatásával. Nemzetközi ernyőszervezetekben, mint amilyen az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) valamint az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa képviselőink egyébként is folyamatosan együtt dolgoznak a helyi és a regionális önkormányzatok
érdekeinek érvényesüléséért, lakosaink jólétéért.
2009-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (akkoriban Corvinus Egyetem) és a KS
partnerségével vezette a TÖOSZ azt a kétéves projektet, amivel megalapítottuk a Polgármester Akadémiát. Akkoriban 60 polgármester vett részt a 10 hónapos képzésen,
havonta két nap időtartamban. A résztvevőket, akik a következő választásokon indultak, 86%-ban újraválasztották.
Sokat tanultunk a KS működéséről, módszereiről és a legfőbb célunk tag-önkormányzataink fejlesztése és segítése volt.
A 2011-es nagyobb projektünk az ügyfél oldali erőszak megelőzéséről szólt; a tapasztalatcsere arra irányult, hogy önkormányzataink hogyan alakíthatnak ki magas színvonalú szolgáltatásokat a lakosoknak, miközben megfelelő védelemben is részesítik alkalmazottjaikat.
2013 és 2016 között a MANORKA (magyar-norvég kapcsolatok rövidítéséből ) projektben dolgoztunk együtt, immár 10 partnerrel, nagyobb léptékekben: létrehoztuk a
magyar önkormányzatok számára ingyenesen igénybe vehető Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot.
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A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége nagyban befolyásolja a helyi közszolgáltatások és a közösségi élet színvonalát. A MANORKA
projektben folytattuk a megkezdett munkát: továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése
programot, új metódust fejlesztettünk ki a járások és önkormányzatok együttműködésének javítására és 101 járásban elkezdtek együtt dolgozni egy tréning keretében a szakemberek. Az életen át tartó tanulás ösztönzésére képeztük a polgármestereket, önkormányzati szakembereket. Az idősellátás és a falvak helyzetének javítása témakörben bilaterális és hazai szinten tapasztalatcsere program valósult meg. Összesen 3626 fő vett részt
képzésen vagy tapasztalatcserében a MANORKA projektben; több, mint 700 intézményt
képviselve. A projektben tíz tanulmányútra került sor Norvégiában, norvég partnereink
valamennyi jelentős projekteseményen jelent voltak hazánkban.

Az esélyegyenlőségi képzésről
A TÖOSZ-tag női polgármesterek 2003-ban alapították meg a TÖOSZ-on belül a Polgármesternői Tagozatot. Nemzetközi színtéren is már sok éve dolgoznak együtt a választott női képviselők a nagyobb egyenlőség érdekében helyi szinten.
Már a MANORKA projektben konkrét helyi eredményeket tudtunk felmutatni, hiszen
5 magyar önkormányzati vezető hölgy utazott Norvégiába és aztán látta vendégül itthon norvég kolléganőjét. A tapasztalatcsere programban együtt dolgoztak ki a magyar
településeknek olyan fejlesztési terveket, akciókat, amik az esélyegyenlőség támogatását
szolgálta (Abasár, Bük, Szentendre, Hidegkút, Etyek).
A MANORKA projekt folytatásaként született meg az esélyegyenlőségi képzés ötlete.
Norvég–magyar együttműködéssel, egy kisebb nyertes pályázatunk (Norvég Alap,
COOPER konstrukció) keretében háromszor két napos esélyegyenlőségi önkormányzati
vezetési workshopokat szervezünk polgármestereknek Budapesten (az Önkormányzati
Információs és Koordinációs Központban/1071 Budapest Damjanich u. 44.) a következő
célokkal és tematikával:

A workshopoknak kettős célja van:
–– fejleszteni a vezetői kompetenciákat multiplikációs céllal,
–– intézkedési, beavatkozási pontok megalkotására felkészíteni a résztvevőket, hogy
valamennyi résztvevő projektötlettel, koncepcióval bírjon saját településén a
nagyobb nemi egyenlőség, jobb egyensúly a munka és magánélet között, vagy a nők
elleni erőszak megelőzése terén

A workshopok tematikája:
–– vezetői kompetenciák erősítése
–– önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési készségek gyakorlása, fejlesztése
–– meggyőzés-technikai, tárgyalástechnikai ismeretek bővítése
–– jobb időgazdálkodás megteremtése annak érdekében, hogy a településvezetők
összehangolják az időt, szolgáltatásokat és helyszíneket az állampolgárok igényeivel
–– településvezetői feladatok a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése a
nemek közti egyenlőbb teherviselés megteremtése terén
–– stratégiai tervezés a társadalmi tudatosság növelése érdekében
–– közösségi tervezési eszközök megismertetése
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–– szemlélet alakítása, rendszergondolkodás elősegítése, amelyek támogatják a résztvevőket abban, hogy hatásköreik által, valamint a helyi szereplők együttműködésével
konkrét intézkedéseket tegyenek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében

A workshopok moduljai:
–– önismeret – hatékony kommunikáció
–– tranzakcióanalízis a kommunikációban
–– siker-kudarc, külső-belső kontroll szerepe a személyiség alakulásában
–– női/férfi szerepek beazonosítása, – archetipikus személyiségtipológia segítségével
–– sztereotípiák, nemi szerepek, szerepkonfliktusok
–– az önérvényesítés, kongruens viselkedés, erőszakmentes kommunikáció
–– vezetői kompetenciák
–– meggyőzéstechnika
–– együttműködő tárgyalás, előremutató vita
–– gondolkodásunk átkeretezése, szemléletváltás ösztönzése
–– időgazdálkodás
–– munka–magánélet egyensúlyának megteremtése a nemek közti egyenlőbb teherviselés megteremtése – mit tehet egy településvezető?
–– magyar–norvég tapasztalatcsere: ötletek, jó gyakorlatok, tervezési segédletek megvitatása, a koncepcióalkotás közös előkészítése
A szakmai program végterméke, hogy valamennyi résztvevő projektötlettel, koncepcióval bírjon saját településén a nagyobb nemi egyenlőség, jobb egyensúly a munka és
magánélet között, vagy a nők elleni erőszak megelőzése terén.
A képzési időpontok voltak:
–– 2017. december 5-6.
–– 2018. január 9-10.
–– 2018. február 6-7.

Résztvevők
A kísérleti kurzuson 22-en vettek részt: 14 hölgy polgármester, 7 férfi polgármester, és
egy jegyző asszony, akik 2 várost, 2 nagyközséget és 18 községet vezetnek, 9 megyét képviselve. A legnagyobb település 4 ezres lélekszámmal, a legkisebb 200 lakossal bír.
Miért ajánlottuk polgármester uraknak is a részvételt? Mert meggyőződésünk, hogy
az egyenlő esélyek biztosítása is csak együtt lehetséges, ha nők és férfiak együtt tevékenykednek a közös célért. Szövetségünk tagjai is így gondolták, hiszen az eredetileg
tervezettnél háromszor több férfi polgármester jelentkezett és vett részt a programon.
2018. február 5-7. között látogattak a TÖOSZ által fenntartott Önkormányzati Információs és Koordinációs Központba a KS képviselői: Kiira Keski-Nirva és Sandnes Városának aljegyzője és esélyegyenlőségi szakembere Hilde Lofthus és Sigrun Homleid. A látogatásra a HU01-0017-COOPER-B1-2017 azonosítószámú projektben került sor, amit a
Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja támogat. A KS-sel partnerségben
szövetségünk, a TÖOSZ pályázott arra, hogy kidolgoz és kipróbál egy esélyegyenlőségi
képzést önkormányzati vezetők részére. A három alkalommal egyenként kétnapos tréningeken 21 polgármester és egy jegyző vett részt. A 2018. februári alkalom a harmadik
és utolsó volt, amelyen részt vettek a norvég partnerek is.
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Az első workshop

Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az első két alkalommal többnyire gyakorlatokon keresztül vezette a kísérleti csoportot
a jobb önismeret, vezetői készségek és hasznos esélyegyenlőségi tudás felé Fekete Katalin tréner, Iványiné Szabó Andrea vezető szakértő által kidolgozott módszer alapján.
Az első alkalom célja volt megismertetni a résztvevőket a sztereotípiák kialakulásával,
az előítéletek megszületésének mechanizmusával, ezek elleni küzdelem lehetőségeivel,
eszközeivel. Továbbá ismeretet bővít az egyenlő bánásmód jogi hátterével, különböző
lehetőségekkel a jogorvoslatokat illetően.

Fekete Katalin, a kísérleti
tréninget vezető tréner

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Takács Pálné, Szorgalmatos
polgármestere és a TÖOSZ
Polgármesternői Tagozat
elnöke köszönti a résztvevőket
a program nyitásán
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Iványiné Szabó Andrea,
a módszer megalkotója,
a tréninganyag kidolgozója

A modulok a következő témákat érintik: a nemi szerepekből adódó egyenlőtlenségek
szociális jelenségekből erednek, amelyek számos sztereotípiából fakadhatnak: a családi
életben, képzésben, kultúrában, médiában, a munka világában, a társadalmi szerveződésekben. Ezeken a területeken új szemlélet elfogadásával, és szerkezeti változtatásokkal lehet előrehaladni.
Hatékonyabb kommunikációval, alapos önismerettel csökkenteni tudjuk saját sztereotípiáinkat, előítéleteinket megérteni, oldani tudjuk.
A tudatos erőszakmentes kommunikációval elérhető, hogy nem automatikus reakciók
lesznek egy jelenségre, hanem tudatosan megválasztott eszközök. Rászoktat, hogy őszintén és tisztán fejezzük ki magunkat, felismerjük a másik és önmagunk szükségletét, azaz
hogy mit is akar, illetve akarunk.
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A második
workshopról
Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

A workshop célja volt, hogy a résztvevők tapasztalatot cseréljenek arról, hogy mit tehetnek az önkormányzati vezetők saját településükön az egyenlőbb esélyekért.
Ez az alkalom a településvezetői készségeket erősítette.

A modulok gyakorlatai megerősítik a vezetői kompetenciákat, az önérvényesítő, meggyőző kommunikációt, a célratörő, együttműködő tárgyalásokat serkentik.
Ráébresztik a résztvevőket a szemléletváltás szükségességére, hatékonyabb társadalmi
tudatosság kialakítását ösztönzik.
Ismereteket bővítenek a közösségi tervezési eszközök terén, módszereket ajánlanak az
önkormányzati vezető, koordináló szerep kialakításához.
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A harmadik
workshopról

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A workshop célja volt, hogy széleskörű tapasztalatcserével, jó gyakorlatok bemutatásával,
a norvég partnerek eddigi eredményeinek megosztásával elegendő szellemi tőkét nyújtson a polgármestereknek, hogy helyi szinten megalkossák a nemek közti egyenlőbb esélyekért megfogalmazott koncepciójukat.
A workshop tapasztalati tanulása olyan szemléletet alakít ki, hogy a polgármesterek a
valódi egyenlőséget megteremtő társadalom kialakításának ösztönzésére törekedjenek
az egyenlőtlenségek újratermelése elleni harcukkal. Helyi beavatkozásokkal, hatásköreik
által, valamint a helyi szereplők széles körével való együttműködéssel konkrét intézkedéseket tegyenek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében.
Teremtsék meg a párbeszédet a különböző társadalmi és intézményi szereplők közötti
(állam, intézmények, cégek, szakszervezetek stb.) hogy a nők és férfiak választhassanak a
különböző utak közül, amellyel megteremthetik a személyes, szakmai és családi életük
közötti egyensúlyi állapotot. Intézkedéseikkel, a közösségi tervezés eszközeivel teremtsenek lehetőséget arra, hogy a nők teljes mértékben bekapcsolódhassanak a helyi politikák kifejlesztésébe és végrehajtásába, hogy érvényesüljenek az élettapasztalataik, a knowhow-juk és a kreativitásuk.
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

„Az innovációhoz sokféle embernek kell együtt dolgoznia
– avagy tanulok, mert jobb ember akarok lenni”
A harmadik alkalom a közös tervezésről és a nemzetközi tapasztalatcseréről szólt. A tréning konkrét eredményt hoz a program végére a résztvevő és remélhetőleg a települése
számára is: saját településére új, innovatív elemeket tartalmazó koncepciót alkot; egy
olyan dokumentumot, amely alapja egy reális tevékenységi és fejlesztési tervnek. A kísérleti kurzus résztvevői kihangsúlyozták, hogy a módszer egyik legjobb ismérve az interaktivitás és az egymástól való tanulás.
A rendezvény sajtótájékoztatóval kezdődött, amelyen részt vett a projektgazda Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége társelnöke, a képzés egyik résztvevője
Pergő Margit (Berhida város polgármestere), a szövetség főtitkára, dr. Gyergyák Ferenc,
a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége szakértője, Kiira Keski-Nirva
és Sandnes városának szakértői, Hilde Lofthus aljegyző és Sigrun Homleid tanácsadó,
valamint a képzést vezető tréner, Fekete Katalin és a projektmenedzserek, Krausz Veronika és Sabján Katalin.
A workshopot Fekete Katalin vezette, és a szinergiák teljes kihasználására részt vettek
rajta azok a polgármesterek is, akik 2017 novemberében a TÖOSZ és a KS másik COOPER típusú projektje keretében Norvégiában, Kristiansandban tanulmányozhatták az
esélyegyenlőség jó gyakorlatait.
A bemutatkozás a résztvevők motivációin keresztül
zajlott: miért is érkeztek a résztvevők a workshopra.
A teljesség igénye nélkül, a címben szereplő két mondaton túl a következők hangzottak el:
–– alkalmazható jó gyakorlatok megismerésére,
–– ötletekért, amivel nagyobbat tudunk lépni településünk fejlesztésében a nagyobb egyenlőségéért,
–– sikeresebb vezető szeretnék lenni,
–– új tudásokért a faluért,
–– egyformán élhetővé tegye a települést mindenki
számára,
–– munka és a magánélet egyensúlyának elősegítésére
keres jó megoldásokat,
Kiira Keski-Nirva
–– az esélyegyenlőség kihívásaira keres válaszokat,
–– a települések és az intézmények egymás közötti egyenlő esélyek érdeklik elsősorban.
Kiira Keski-Nirva, a KS szakértője következett a felvezető előadásával, amely áttekintést nyújtott a norvég jogi keretekről, esélyegyenlőségi feltételekről, a munka és magánélet egyensúlyát segítő intézkedésekről:
A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségét pár szóban mutatta be: valamen�nyi norvég önkormányzat tagja a szervezetnek és feladatait és funkcióit az 1. ábra szemlélteti.
A legfontosabb adatokról szólva Norvégiában a nemek között esélyegyenlőség területén a következő megállapítások hangzottak el:
–– 28,3%-a polgármestereknek nő.
–– 39%-a az önkormányzati választott képviselőknek nő.
–– A női önkormányzati alkalmazottak fizetése a férfiak fizetésének 93,5%-a, a közigazgatásban dolgozók 70,1%-a nő.
–– A gyermekek 91%-a óvodás.
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1. ábra A KS feladatai és funkciói

–– A férfiak 69,7%-a kiveszi a kötelező gyermekgondozási szabadságot.
A norvég stratégiáról a munka-magánélet egyensúlyának biztosításáért elmondta a KS
szakértője, hogy:
–– 1-5 éves korig kötelező óvodai hely
minden gyermek számára,
–– gyermekgondozási szabadság: 59
hét a fizetés 80%-ért, vagy 49 hét a
fizetés 100%-ért,
–– anya-apa kvóta: 10 hét, amit bármely arányban feloszthatnak egymás között,
–– betegszabadság, ha gyermek
beteg: 10/20 nap.
A képen Erna Solberg, Norvégia miniszterelnöke és
Második példaként – hogy a KS mit
a Nemzetközi Valutaalap elnöke, Christine Lagarde
dolgozik az esélyegyenlőség terén –
látható a Davos-i Világgazdasági Fórumon 2018ban. Megállapították, hogy a dolgozó nők fontos
elmondta, hogy úgy ösztönzik a nők
elemei a fejlődő gazdaságnak
részvételét a közéletben, hogy működtették például a jelöltek hálózatát: 70 nő
működött együtt annak érdekében, hogy felsővezetői pozícióba kerülhessenek. Inspiráló
hálózat volt, amelynek hangsúlyos eleme volt az is, hogyan hangolják össze a munka és
magánéletüket. A KS legfőbb célja, hogy a közigazgatásban és a politikában ugyanannyi
vezető kerüljön ki a férfiak és a nők közül.
Egy másik példaként említette Kiira Keski-Nirva a „Több férfit az
egészségügybe” projektet, amiben többnyire munkanélküli férfiakat
képeznek át egészségügyi területre. A KS sok szervezettel működik
együtt a céljainak elérése érdekében.

Önkormányzati esélyegyenlőség Sandnes városa példáján keresztül
Hilde Lofthus aljegyző asszony Sandnes városából elmondta, hogy 75 ezres városa akár
egy mini Norvégia: megtalálható benne minden, ami jellemző az országukra: a lakosok 30%-a 30 évnél fiatalabb 3%-kal növekedett a lakosság évente 2015-ig, ez a folyamat
most megállt az olajválság miatt. Észak-Amerikából, Európából érkeznek sokan hozzájuk: 140 országból élnek itt emberek együtt békében. A második legnépesebb nemzeti-
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ség a lengyel a norvég után a településen. A munkanélküli ráta 1,7% körül van átlagban
Norvégiában, Sandnesben ez 4%.
Az ország politikai vezetésébe jelentős arányban vesznek részt nők: a 2018. január 17-én
megalakult kormányban 22-ből 11 nő vesz részt a női miniszterelnök vezetése mellett.
Ő személy szerint 60 évesen három gyermek édesanyja, 5 unokája van már, 10 éve dolgozik az önkormányzat vezetésében és mindig teljes munkaidőben dolgozott. A hivatal
vezetésében 7 fő vesz részt, akikből 2 férfi. A férfiak jelenlétét az olaj magyarázza meg.
Nagy a verseny a közszféra és a privátszektor között a minőségi munkaerőért.
Sigrun Homleid szakértő elmondta, hogy ő felel Sandnesben a szakszervezetekkel való
tárgyalásokért többek között. 2005-ben kezdtek el először foglalkozni az esélyegyenlőségi tervezéssel, korábban nem kezelték önálló területként. 2009 óta diverzitás tervvé
változott az elnevezése és némileg a tartalom is, hiszen más alulreprezentált csoportokat is bevontak a tervek célcsoportjai közé. Ezekről a tervekről folyamatosan jelentéseket és kiértékeléseket kell küldeni a kormányzat felé.

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

2016-ban pedig a terv stratégiává változott egyfajta térképpel a cselekvésekről, amiken keresztül el szeretnének jutni az esélyegyenlőség terén a számukra ideális állapotba.
Minden kisebbségi csoportra megfogalmazták az elérendő célokat. Ezek a csoportok a
vallás, nemzetiség és fogyatékkal élők alapján kerültek meghatározásra. Konzultáltak az
Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció-ellenes Testülettel (EDB) a célcsoportok teljes körűvé
tételében, így a különböző szexuális orientációval bírók is bekerültek. Minden csoportnak tisztelet és egyenlő esély jár. A címe az új dokumentumnak: „Stratégia a sandnesi
emberekről, az emberekért”. Ez a dokumentum az egyenlőség, befogadás és sokszínűség
megvalósítását szolgálja Sandnesben.
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A szakértő asszony bemutatta a politikai folyamatot is, ami közel egy évig tartott:
2016 júniusától 2017 nyaráig. Az adminisztrációs folyamat kulcsszereplőit egy munkacsoportba szervezték a különböző területek szakértőiből.
Különböző statisztikákon keresztül ismerhettük meg Sandnes esélyegyenlőségi helyzetét:
–– az önkormányzati választott képviselők női aránya Norvégiában 39%; Sandnesben 41%
–– a menedzseri pozíciókban Norvégiában 35%-ban nők vannak, Sandnesben ez az
arány 31%
–– menedzseri pozíciókban 37%-ban állnak nők a magánszektorban mind Norvégiában, mind Sandnesben
–– menedzseri pozíciókban 75%-ban állnak nők Sandnesben a közszférában, az országos arány 70%
–– a munkaképes lakosságnak 87%-a dolgozik a férfiak közül Sandnesben, 83% Norvégiában
–– a munkaképes lakosságnak 80%-a dolgozik a nők körében, 78% az országos átlag.
–– részmunkaidőben Sandnesben a férfiak 11%,a országosan 13%-a dolgozik; a nők
körében ez az arány 38% Sandnesben és 37% országosan.
A 150 éves Sandnesben egy alkalommal választottak eddig női polgármestert.
Konkrét önkormányzati egyenlőséget javító intézkedések:
–– a nők aránya fixálva van a politikai bizottságokban – a szabály ugyanakkor azt
mondja ki, hogy a kisebb arányban reprezentált nemnek is legalább 40%-ban képviselve kell lennie
–– a politikai pártokat is ösztönzik a nemek közötti egyenlőség népszerűsítésére.
Az önkormányzat, mit munkáltató 5500 alkalmazottat foglalkoztat az intézményekkel együtt. A hivatal 350 fős. Van egy toborzási felügyelő, aki felelős az egyenlőségi alapelvek betartását, sőt, stratégiájuk van arra, hogyan ösztönözzék a férfiakat, fogyatékkal
élőket arra, hogy pályázzanak különböző pozíciókra. A kisebbségi érdekcsoport képviselőjét is meg szokták hívni az állásinterjúra.
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Az önkormányzat közösségfejlesztésen keresztül is minél nagyobb egyenlőséget próbál megvalósítani a városban.

A norvég résztvevők előadását párbeszéd követte a csoportban a tréner facilitálásával.
Pergő Margit, Berhida város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke arra volt kíváncsi, hogyan
lett egy önkormányzati szövetség Norvégiában. A KS képviselője elmondta, hogy hosszú
folyamat révén, a Városszövetségből fejlődött ki. A legkisebb norvég település 200 lakosú,
a legnagyobb Osló 600 ezer lakosával. Az átlag településnagyság 5-15 ezer fő körül mozog.
A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy jelenleg 67 év a nyugdíjkorhatár férfiak
és nők számára egyaránt Norvégiában, de folynak az egyeztetések, hogy 70 évre emeljék, tekintve az elöregedő társadalom tendenciáit.
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

62 évesen lehet kevesebb nyugdíjjal előnyugdíjba menni. A nyugdíj akkor is jár, ha nem
dolgozott előtte a polgár, azonban lényegesen kevesebb.
Nincs kötelező női kvóta Norvégiában, csak ajánlások vannak, amelyek iránymutatásként szolgálnak.
Értelmezésük szerint a kötelező kvóták első lépései lehetnek az egyenlőség felé vezető
úton. Sokan gondolkoznak már úgy, hogy „ne azért válasszanak meg, mert nő vagyok,
hanem azért, mert kvalifikált és rátermettebb
vagyok”.
Sok szó esett az önkormányzatról, mint munkáltatóról. Erős jogok védik a munkavállalót és a
közigazgatás fejlesztése jegyében a magánszféra
béreihez igyekeznek közelíteni a közszféra fizetéseit. A béremelések forrása a helyi adók, azonban van országosan kötelező kerete és finanszírozása is a rendszernek. Jól működő egyeztetési
rendszer biztosítja az esélyegyenlőséget az ország
különböző területein és a különböző igazgatási
szintjein. A KS egyik fő érdeme, hogy valamennyi önkormányzatot képviselve hatékony
egyeztetést folytat a kormánnyal és a szakszervezetekkel országos szinten.

Forrás: www.saralund.se

Norvég és magyar jó gyakorlatok
A tréning résztvevői az interaktivitást is kiemelték, mint a módszer hasznos előnyét.
A szemléletformálás terén alkalmazott önkormányzati jó példák között a 75 ezres lakosságszámú Sandnes szakértője, Sigrun Homleid elmondta,
hogy nem hiába hívják az esélyegyenlőségi önkormányzati tervüket „Az emberek tervé”-nek, hiszen
az a céljuk vele, hogy egyenlő tiszteletet biztosítsanak Sandnes minden polgára számára. Ezért is került
sor arra a találkozóra, amelynek keretében összehívták valamennyi önkormányzati intézményük vezetőjét, ez összesen 120 főt jelentett és meghívtak egy
híres svéd transznemű, sikeres építési vállalkozót,
aki előadásokat tart a másságról (www.saralund.se),
hogy beszéljen nekik.
Az első reakciójuk a döbbenet volt természetesen,
7,3 milliárdan élünk a Földön:
aztán
megértették, hogy az ő mindennapjaikban is
miért csodálkozunk azon, hogy
különbözőek vagyunk?
előfordulhat, hogy egy álláshirdetésre bejelentkezik a tökéletes jelölt a kvalifikációját, alkalmasságát
tekintve, csak éppen férfi létére női ruhában…
A várostervezésben is nagy szerepet kap az esélyegyenlőség, figyelembe veszik a különböző emberek különböző igényeit: megfigyelték, hogy az idősebb hölgyek már nem nagyon
vezetnek autót, ezért olyan közlekedési hálózat kifejlesztésére törekednek, amely kön�nyedén használható bárki számára.
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Társadalmi részvétel – az önkormányzati működés alfája és omegája
A záró előadások között szerepelt Kiira Keski-Nirva „Stratégia és cselekvési terv az esélyegyenlőségért” címmel. A KS szakértője bemutatta a segédletüket önkormányzatok számára a társadalmi részvétel erősítésére.
A lakossági részvétel hangsúlyos szerepet játszik a
KS-ben:
–– módszertan tagok számára, workshopok, brosúrák,
–– 2 szakértőt alkalmaznak ezen a területen, akik segítik a tagjaikat.
Ebben a tervezési folyamaton felül olyan jó példák kaptak helyet, amik könnyedén alkalmazhatóak bármely
önkormányzatban:
Polgármesteri pad: a településvezető kijelöl egy állandó
időpontot és helyet, amikor kötetlen formában bárki, bármilyen témával megkeresheti egy beszélgetésre, például a
városközpontban egy
padot, ahol minden szerda délután várja az embereket.

Házi workshopok
Az önkormányzat kapcsolatba lép az aktív lakosokkal, akik közösségi programot szerveznek a barátaiknak, szomszédaiknak és beszélgetések, egyeztetések keretében egy konkrét témát vitatnak meg, majd visszajelzéseket küldenek az önkormányzatnak.

Munkacsoport
A lakosok és a politikusok csoportjai megadott időkereten belül megvitatnak egy adott
témát. Stratégiákat és helyi akcióterveket dolgoznak ki. Informális, nem politikai és nincsen jogi kötelezettség. A résztvevők nem kapnak fizetést.
A norvég szövetség kiadványa számos konkrét módszert javasol még önkormányzatoknak. A fő vezérlő elv viszonylag egyszerű: Miért+Ki+Mikor=Hogyan.
A norvég önkormányzatok véleménye szerint az állampolgárokat nem azért kérdezik
meg, mert kötelező, hanem azért mert az ő véleményük és tudásuk nagy jelentőséggel
bírnak az önkormányzati tervezésben.
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A munkamódszer

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az igazi tapasztalatcsere jegyében norvég szakértőink is megkérdezték a kísérleti kurzus
résztvevőit a jó gyakorlataikról az esélyegyenlőség terén, oktatás és ifjúságpolitika terén.

Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere elmondta, hogy Magyarországon ugyan már
nem az önkormányzatok felelősek az általános iskolákért, ám ők felismerték, hogy az
önkormányzatnak igenis továbbra is dolga van a gyerekekkel! Négy oktatási intézményüket négy különböző intézmény tartja fenn, ennek ellenére valamennyivel partnerségben dolgoznak a város humán erőforrás fejlesztési programjaiban, szép eredményeket produkálva közösen.

Hodálik Pál

Pergő Margit
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Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere elmondta, hogy 1200 fős településükön arra törekednek, hogy iskola utáni időt
a gyerekek minőségi programokkal töltsék
el, és ezeknek a programoknak a kialakítása szempontjából teljesen mindegy, ki
tartja fenn az iskolát, az együttműködés
és a különböző csoportok egymáshoz való
közelítése a fontos.
Kovács Péter, Vép város polgármestere
mesélt a településén működő Tudás Fája
Alapítványról, amely helyi vállalkozók és a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásoknak a támogatásával működik. Az iskolaigazgató mindig az elnöke és az alapítvány célja, hogy minél sokszínűbb programokat nyújtsanak a diákoknak és a tehetséggondozást biztosítsák.
Pergő Margit, Berhida polgármestere és
a TÖOSZ társelnöke elmondta, hogy náluk
sikerrel működik a „Hivatal házhoz megy”
program, amikor a város képviselői bizonyos időközönként, amit előre közzétesznek, házról házra járnak és megkérdezik az
embereket a problémáikról és igényeikről.
A projekt során az estéket is hasznos
programokkal próbáltuk emlékezetessé
tenni; így trénerünk Fekete Katalin ötlete
nyomán egy estébe próbáltuk bezsúfolni a
résztvevők bemutatkozását, „legújabb büszkeségem” tematika nyomán. Mint kiderült, ezzel akár a program teljes időtartamát kitölthettük volna, hiszen sok hasznos,
érdekes és megfontolásra érdemes önkormányzati gyakorlatról hallhattunk. A teljesség igénye nélkül, néhányat említünk csak:

Lendvai Ivánné

Somogyi Lajos

Somogyi Lajos polgármester,
Ballószög:
„Legbüszkébb az általam 2013-ban indított
Nyakvágó félmaraton és családi sportnapra
Dunkl Gergely
vagyok, nemcsak amiatt, hogy évek óta nő
a résztvevők száma (a tavalyi évben 800 fő körül sportoltak aznap), hanem mert mindeközben egy igazi cselekvő közösségé váltunk! A verseny szervezés során egyre népesebb
lett a segítőink száma, mára a 2016-ban alapított FUTASZÖG Egyesületünk a főszervező, mintegy 20 taggal, de a verseny napján 100 fő önkéntest tudunk bevonni. Ebben a
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futóklubban találkozik régi és új ballószögi, emellett a futóklub tagjai szívesen vesznek
részt a település más rendezvényeinek lebonyolításában is.”

Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere
Szemléletes módon mutatta be Kapa Kupa nevű rendhagyó jellegű helyi rendezvényüket, a rotációs kapák versenyét, amely egyre növekvő népszerűségnek örvend és egyediségével üde foltja a fesztivál-dömpingnek.

Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjában több alkalommal is díjazást vihetett már haza; így öt percbe csak felsorolásként sikerült besűríteni mindazt a teljesítményt,
kezdeményezést és fejlesztést, amit az 1200 lelkes falu magáénak mondhat.

Méhes Lajosné, Alap polgármestere

Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

Hallhattunk az alapi gyümölcsök feldolgozásáról, sőt kóstolhattunk is a remek és egészséges végtermékekből.
A workshop interaktív közös tervezéssel folytatódott, amelyen
valamennyi résztvevő a saját települése helyzetképének feltárását követően a célcsoportokat határozta meg, az egyes beavatkozási területekről, lehetséges intézkedésekről beszélgettek közösen,
amelyek alapján saját koncepciójukat elkészítették aztán.
A 2017-es Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (www.legjobb
onkormanyzatigyakorlatok.hu) programjában nyertes Ferencváros készséggel és nagylelkűen látta vendégül résztvevőinket. FelMéhes Lajosné
fogásuk szerint a felzárkózási politika sikeres megvalósításának
feltétele a társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás, melyre a következő
időszakban is nagy hangsúlyt fektetnek. Különösen számítanak azoknak a közreműködésére, akik társadalmi helyzetüknél fogva vagy munkájukból adódóan erőteljesebben
alakíthatják a társadalmi befogadással kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi közösségek és egyének támogató hozzáállását, aktív bevonódását.

Látogatás Budapest IX. Kerületi
Önkormányzathoz, Ferencváros díjazott Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatának megtekintésére
a roma integráció terén
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Fotók: Kolin Péter (TÖOSZ)

A programokról a teljesség igénye nélkül:
–– Lehetőségek Iskolája
–– Roma Kulturális Fesztivál
–– Roma, nem Roma nők Akadémiája
–– Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál
–– Magyarországi roma nőművészek Ferencvárosban
–– Hagyományőrző gyermek tábor
–– Cigány Táncház
–– „Végre Önnek is esélye felújítani otthonát”.

A workshop az oklevelek átadásával zárult
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A résztvevők
értékelése a képzési
programról
A program végén elégedettségi kérdőív kitöltésére kértük a résztvevőinket, amint azt
valamennyi kapacitásépítési programunkban tesszük. Az eredmény minden eddigi képzésünkét felülmúlta: 4,97 átlag elégedettség mutató született azon a skálán, ahol az 5 a
legjobb. Maximális pontszámot adott minden résztvevő a képzés hasznosíthatóságára,
vagyis hogy mennyire segíti ez a tudás a jövőbeni munkát, a szakmai program összetételére, a tréner felkészültségére és munkájára és a képzés szervezésére.
A program jövőbeni alakításával kapcsolatban senki nem javasolná, hogy a programon
rövidítsünk, ellenben a válaszolók fele azt gondolja, hogy hosszabbnak kellene lennie.
A kísérleti program résztvevői valamennyien alkalmasnak ítélték a programot arra,
hogy a jövőben térítés ellenében hirdessük azt meg változatlan tartalommal.
A képzési modulok közül maximális pontszámot kapott az „Önismeret, hatékony kommunikáció”, valamint a „Szerepek, szerepelvárások”. 4,7 átlaggal a legrosszabb helyen az
„Előítéletek, diszkrimináció, egyenlő bánásmód” modul végzett az első képzési alkalom
értékelésében. A második képzési alkalom legnépszerűbb részeinek a „Vezetői kompetenciák, meggyőzéstechnika” modul, valamint a szervezett esti program (jó gyakorlatok
bemutatása) bizonyultak. A harmadik alkalom legjobb részének egyértelműen a ferencvárosi látogatást ítélték, amit a közös tervezés és a norvég tapasztalatok követtek szorosan. Minden résztvevő szerint konkrét eredménye lesz a képzésnek a munkájukban, településükön élők egyenlőbb esélyeivel kapcsolatban.
A legfontosabb területek, amelyben kapacitásépítési, fejlesztési projekteket szeretnének az önkormányzataink a résztvevők szerint (csökkenő fontossági sorrendben): ifjúságpolitika, idősellátás, településközi együttműködés, önkormányzati vezetés (tréning,
tapasztalatcsere), közösségfejlesztés, ügyfél oldali erőszak megelőzése a hivatalban,
önkormányzati finanszírozás, nemzetközi együttműködések lehetőségei, közbiztonság
és nemek közötti egyenlőség.
A résztvevők mindegyike igennel felelt arra a kérdésre, hogy részt venne-e a program
folytatásában.
Megkérdeztük a résztvevőket: Mi tetszett a legjobban a tréning során?
Néhány a válaszok közül:
–– Lazán, de hatékonyan sok új információt kaptam.
–– A csapat, a játékok, a személyes beszélgetések, a sok új és hasznos tudás.
–– Az esélyegyenlőség témáját több szempontból vizsgáltuk, új ötleteket, egyéni megoldásokat ismerhettünk meg és megtanultuk komplex módon, saját településünkre
alkalmazni a tanultakat.
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–– A közvetlen és őszinte légkör.
–– A sokszínű probléma felvetés és azok lehetséges megoldásai.
–– Magas szintű tudás, magas színvonalú szervezés, közvetlenség, esélyegyenlőség.
–– A gyakorlati feladatok és a többiekkel közös gondolkodás.
–– A tréning minden eleme tetszett. Külön hasznosnak ítéltem az egymás településeinek megismerését és az esti programokat. Jó volt, hogy két naposak voltak a blokkok.
–– A tréner közösségformáló ereje.
–– Tematika, gyakorlatok, programok.
–– A tréner módszerei, az alkalmazott feladat megoldások (world café). Ferencvárosi
példa, norvég előadók, települési bemutatkozások.
–– A tréner felkészültsége, a kollégák együttműködése, a szervezés, a roma program.
–– A tréner hozzáállása, a gyakorlatias megvalósítás, a csoportmunka, a példák.
Azt is megkérdeztük: Mi hiányzott a legjobban a tréning során?
Néhány a válaszok közül:
–– Idő, sok-sok.
–– Egy harmadik nap is jó lett volna.
–– Még több idő.
–– Még több önismereti rész, erőszakmentes gyakorlat, helyzetjáték, kihívásos elem.

Kértük a résztvevők véleményét, ami segíthet nekünk
a program jövőjének alakításában:
„Jól csináljátok, kellemes a környezet, a program és a hangulat.”
„A résztvevő önkormányzatok meglátogatása, a jó példák megtapasztalása (pl. ferencvárosi látogatás).”
„Más témában is fontos lenne szakmai tréningek tartása a településvezetőknek. Mindig
tanulunk újat egymástól és ennek az egész közösség hasznát veszi.”
„Személyesen szólítsuk meg a polgármester társakat. Javaslatot tegyünk, kit hívjunk el.”
„Road show formájában megpróbálni közelebb vinni a vidékiekhez.”
„Gyakorlati helyszínek bevonása.”
„Három napos legyen, amely során minden alkalommal egy délután helyszínre történő
látogatás, „jó gyakorlat” megtekintése legyen.”
„Minden polgármesternek részt kellene vennie a képzésen.”
„Minél több települést meghívni.”

A további megjegyzések és javaslatok, amik kérésünkre érkeztek:
„Egy önkormányzati vezető önismereti képzése, személyes tréningje visszahoz valamilyen
szinten az egész településre. További ilyen képzési alkalmakat javaslok, a TÖOSZ ha teheti
ennek szervezésében minél sokrétűbben vegyen részt!”
„Vonjunk be több polgármestert. Legyen vidéki helyszín.”
„Összességében nagy élményekben volt részem. Feltöltődtem egy időre.”
„Rendkívül hasznosnak ítélem meg a tréninget, számomra rengetek új tudást, tapasztalatot adott. Amennyiben a jövőben is lesz hasonló képzés, szívesen részt vennék rajta.”
„Jó lenne, ha lenne folytatás. (Javaslom a 9 éve Polgármester Akadémiát végzetteknek
találkozót szervezni.)”
„Javaslom több hasonló képzés megszervezését.”
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Interjúk
Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Fekete Katalin tréner
Alapadatok: amit szívesen megosztok magamról, eddigi szakmai múltamról:
Szakmai pályámon mindig nyitott voltam az újra, különösen a járatlan utak érdekeltek.
Óvodapedagógusként kezdtem, és néhány év tapasztalata után válaszokat kerestem olyan
szakmai kérdésekre, mint az iskolaéretlenség kezelése,
az enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok nevelése nem speciális óvodában – így dolgoztam ki saját
integrált nevelési módszeremet, amelynek lényege a
felmerülő szükségletek és igények alapján történő fejlesztés. Bár időközben elhagytam a pályát, de azóta a
felmerülő társadalmi problémákra keresem a válaszokat szervezetfejlesztőként, trénerként, kommunikációs,
közművelődési szakemberként és közösségfejlesztőként
– tudatosan dolgozva önkormányzati, gazdasági és civil
szektorban egyaránt. Hiszem, hogy csak azok a kezdeményezések hoznak hosszú távon változást, amelyek az
érintettek igényein alapulnak.
Amire büszke vagyok eddigi tréneri munkám során:
Arra, hogy még nem volt két egyforma tréningem.
Akkor sem, ha ugyanaz volt a téma, mert mindig az
adott csoporttal együttműködésben formálódik a gyakorlati megvalósítás az együtt töltött időben, és születik meg a közös eredmény.
Amiért a képzés vezetésére jelentkeztem:
Azért jelentkeztem erre a munkára, mert a legérzékenyebb pontomon talált el. Arról
szól, ami számomra a legfontosabb: az egyenlő esélyekről, egymás tiszteletéről, egymás
jogainak és érzékenységének tiszteletben tartásáról, ezek mindennapi gyakorlatba ültetésének módszereiről és lehetőségeiről.
– Melyik volt a legjobban sikerült része a tréningnek érzései szerint?
– Nehéz erre válaszolni, annyira egymásra épülő és koherens a tematika. Könnyebb
talán úgy megközelítenem, hogy mi volt a legnagyobb hatással erre a csoportra (fenntartva, hogy ez minden csoportban más lehet). Úgy éreztem, legjobban az önismeretre, a
kommunikációra – különösen az erőszakmentes módszertanra – és a helyzetfüggő vezetésre voltak nyitottak a csoport tagjai.
– Mi a véleménye a tréninganyagról?
– Egymásra épülő, koherens, sokszínű, az esélyegyenlőség szinte minden aspektusát
körüljáró, magas szakmai színvonalú, körültekintően felépített anyag.
– Mit gondol, lehet-e igazi változást generálni az egyenlőség terén egy helyi közösségben?
– Feltétlenül. A legapróbb elmozdulás is eredmény, még akkor is, ha konkrét eredményekben nem manifesztálódik. Legkisebb változás az, ha ezentúl eszükbe jut a polgármestereknek ez a szempont, feladat a tervezés során. Ha be is vonják a tervezésbe az
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érintetteket, azt már nagy változásnak tartom, és bízom abban, hogy ez néhány helyen
meg is történik majd.
– A tréning egyik hangsúlyos eleme volt a közösségi tervezés. Azon kevés magyar szakértők közé tartozik, akinek sikerrel végigvitt helyi projektek állnak a háta mögött. Ugyanakkor ezek a módszerek nem terjedtek el széles körben hazánkban egyelőre. (Túl sok érdektelenségbe fulladt közmeghallgatás jut róla eszünkbe még mindig.) Mi ennek az oka? Miért
nem mernek belevágni a településvezetők, és mivel tudná őket biztatni?
– Az ok nagyon összetett, megérne egy tanulmányt ez a kérdés. A lehetséges okok
között az első helyen említeném a szerepértelmezést, az állampolgári ismeretekkel,
tudatossággal összefüggésben. Itt a polgármester, a képviselő-testület, a hivatali dolgozók és a település lakóinak szerepértelmezési hiányosságaira gondolok. Még mindig
(majd’ három évtizeddel a rendszerváltozás után) nem világos, hogy nem a polgármester a főnök, hanem a választók. Nem a polgármesternek és a képviselőknek kell mindent
tudni, hanem az embereket kell megkérdezni, hogy mire van szükségük, mit hogyan
gondolnak. Az ott élőknek kell felelősséget vállalni a településük jövőjéért, az emberek
készek is erre. Hogy mégsem vonják be őket, annak a bizalmatlanság is oka, a félelem a
támadásoktól, amely félelmet csak az tudná feloldani, ha a település vezetői képesek lennének facilitálni a csoportos összejöveteleket, vagy legalább megbízni valakit ezzel a feladattal. Több olyan települési szintű közösségi tervezésem is volt, amelyre a polgármester kért fel, és az emberek lelkesen vettek részt a folyamatban szinte minden településen.
A civil szervezetek által kezdeményezettek nagy erőforrásokat mozgattak meg, de sokat
ártott ezeknek, hogy a polgármesterek szinte kivétel nélkül nyíltan vagy burkoltan, de
ellenálltak a hatalmukat féltve. A legtöbb eredményt azok a települések tudják felmutatni, ahol felismerték az együttműködés lehetőségét és a közös tervezés után felosztották a feladatokat (testület, civilek, közös). Ennek elterjedéséhez nem elég néhány szakember küzdelme, politikai akarat, tudatos demokráciaépítés, benne állampolgári ismeret- és készségfejlesztés kellene.
– Mi a véleménye, a norvég–magyar együttműködés hozott-e hozzáadott értéket a tréninghez?
– Nagyon értékes volt a norvég szakértők közreműködése egyrészt azért, mert sok jó
gyakorlatot mutattak be; másrészt azért, mert nagyon nyitottan és közvetlenül reagáltan
a csoport igényeire. Sok olyan technikát hoztak, amelyeket ők alkalmaznak a mindennapi gyakorlatban, példákat, intézkedéseket mutatva, ami jelentős mértékben hozzájárult
az esélyegyenlőségi intézkedések szükségességének megértéséhez, a szemléletváltáshoz.
Értékes volt számomra az érdeklődésük a csoport iránt: nem csak hoztak, de megérteni,
megismerni is szerették volna a kérdéseink hátterét, hogy adekvát válaszokat adhassanak.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában? Mit?
– Számomra új tapasztalat volt a tréning abból a szempontból, hogy egy képzettségben, tapasztalatban, életkorban, gondolkodásban, értékrendben ennyire különböző résztvevők zökkenőmentesen és fegyelmezetten tudnak együttműködni.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármesternek/jegyzőnek, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Soha ne csináljon semmit az érintettek bevonása nélkül. Az érintettek nem csak a
közvetlen célcsoport tagjai, hanem a környezetükben élők, velük foglalkozók is. Ne féljen megszólítani, meghívni őket, és kérjen fel szakembert a csoportos beszélgetés leveze-
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tésére, ha ő maga nem képzett ebben. A befektetett energia sokszorosan megtérül nem
csak a tervezésben, közösségépítésben is.
+1 Még soha nem találkoztam olyan emberrel, legyen akár funkcionális analfabéta, aki ne
tudta volna nálam jobban, hogy neki mire van szüksége ahhoz, hogy jobban érezze magát!

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Tóth Csaba polgármester, Lesenceistvánd
Ahogyan én gondolom.
A nevem Tóth Csaba, Veszprém megye egy közel ezer lelkes településének vagyok a polgármestere, 2000 május óta gyakorlom tisztségemet. Töretlenül hiszek abban, hogy egy
jó vezetőnek, folyamatosan képeznie szükséges magát,
ezért jelentkeztem erre a tréningre is.
Minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy a település ahol élek, olyan működő közösségek akarata juthasson kifejezésre, amely alapján mérhetően növekszik
az épített és természeti környezetünkben az életminőség. Ezért a humán erőt tartom a legfontosabbnak. Megújítottunk és létrehoztunk több civil szervezetet (igazi
civil, nem fizetett), melyek folyamatos változáson átalakuláson mentek és mennek át. Bevonásukkal raktuk le
fejlődésünk alapjait, ezért a legfontosabb munkámnak
azt tekintem, hogy sikeresen építkeztem azokkal a személyekkel, akik meghatározó mozgatói lettek a faluközösségünk hétköznapi és ünnepi életének. Az elért
eredmények, így mindannyiunk közös sikerévé váltak.
Minden képzés csiszolja az elmét, új megközelítési módokat ad, ezáltal
a döntés előkészítésben nagy szerepet játszik. Az ember, egyenlő férfi és
nő, bár a szerepek a társadalmi beidegződések alapján a kultúránk részévé
váltak, de mint mindent az életben ezt is lehet jobbá tenni, még akkor
is, ha igaz az a mondás, hogy „ami nem romlott el, azt megjavítani nem
szükséges”, de karbantartani igen. A nemek közötti esélyegyenlőség számomra a folyamatos karbantartást jelenti, amely átöleli az egész életünket.
Az élet fonala arra tanított, hogy tiszteljem a másik embert, és ha ő egy nő, akkor még
jobban. Ez a kiinduló alap, és megvagyok győződve róla, hogy az egymás tisztelete nevelési
és akaratbeli döntés, ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy szeresse az embertársait,
de ne legyen naív, mert minden írott és íratlan szabállyal lehet élni és visszaélni egyaránt.
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Cselovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző,
Alap, Alsószentiván és Sárszentágota településekről
Név: Cselovszkiné Mezei Zsuzsanna, jegyző
Település: Alap, Alsószentiván, Sárszentágota
Megye: Fejér
Mióta tölti be a tisztséget: 1999. október 1.; 19 éve
Település honlapja:
www.alap.hu; www.alsoszentivan.hu; www.sarszentagota.hu

Amire büszke vagyok eddig munkám során:
Leginkább arra, hogy megálltam a helyem azon a településen, ahol 24 évesen választottak jegyzővé. Az önkormányzati rendszer átszervezését követően lettem Alap és Alsószentiván települések jegyzője is 2013. február 1. napjától. Úgy érzem, hogy itt is sikerült
„bedolgozni” magam, az emberek már megismernek, elfogadnak, a képviselő-testülettől
és a civil szervezetekben közreműködő személyektől is pozitív visszajelzést kapok, ami
megerősít abban, hogy jól csinálom a dolgom.
Mindig is szerettem csapatban dolgozni, a kollégákkal mindig is együttműködésben
gondolkodtam, soha nem alá-fölérendeltségi viszonyban, és ennek egy nagyon jó munkakapcsolat és sikeres munkavégzés lett az eredménye mindhárom településen. Természetesen a felelősséget mindig én vállalom, mert teljesen megbízom a kollégáim által elvégzett feladatokhoz történő pozitív hozzáállásukban.
Amikor a jegyző még hatósági feladatokat is ellátott, akkor is szolgáltatóként gondoltam mind a magam, mind a hivatal, mind pedig az önkormányzat munkájára, és ez a
szolgáltató, ügyfeleket kiszolgáló hozzáállás pozitív visszajelzést adott.
Az ügyfelek mindig bizalommal fordulnak felém, én pedig minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy segítsek.
A munkám mellett a lakóhelyemen működő civil szervezeteknek is tagja vagyok, de
sajnos nem tudom elérni, hogy ne jegyzőként, hanem a „mezeizsuzsi”-ként tekintsenek
rám. Majd talán nyugdíjas koromban!
És arra is büszke vagyok, hogy olyan hivatást találtam, amit egyszerűen imádok!
Amiért a képzésre jelentkeztem:
Alap polgármester asszonya (aki egyébként a munkáltatóm) vetette fel, hogy szerinte
jó lenne mindkettőnknek egy ilyen képzésen részt venni több szempontból is. Lehet erre
nemet mondani?
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Egyik településen sincs nagyszámú roma kisebbség, de sajnos egyre több a hozzájuk
köthető probléma, melynek megoldásában – úgy gondoltuk – segítséget jelenthet a képzés.
Megoldandó feladatnak tekintjük a 14-25 éves korosztály bevonását a közös gondolkodásba, a települési rendezvények szervezésébe, az azon történő részvételre.
Továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programban ténylegesen olyan feladatokat szeretnénk meghatározni, melyek végrehajthatók és van pozitív hozadékuk, melyre építkezve
előrelépést érhetünk el.
Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódomban és mit:
Nagyon értékesnek tartottam a képzést, már a tréning első napjától kezdődően. Az
önismereti előadások, gyakorlatok felismertették bennem, hogy miért olyan a személyiségem, a döntéseim, amilyen és mi az, amin változtatnom kell.
A tréning második alkalmával a résztvevők által bemutatott „büszkeségek” olyan
élményt nyújtottak, hogy rá kellett döbbennem, hogy mennyi mindent nem tudunk egymásról, pedig egy országban élünk! Arra is rájöttem, hogy a szorgalmas munkával, egy kis
szerencsével és saját magunk „átadásával” (nem tudok jobb szót) mennyi minden pluszt
bele tudunk tenni egy település életébe.
A ferencvárosi látogatás alkalmával döbbentem rá arra, hogy olyan erős bennem az
előítélet, hogy ezzel saját magamat fosztom meg attól, hogy más részére az esély egyenlőségét meg tudjam adni. A jövőben biztos, hogy törekedni fogok arra, hogy a bennem
lévő előítéletet több szempontból is megvizsgáljam még az előtt, hogy bármit is szólnék.
Sokat jelentett az utolsó napi tréning gyakorlat, ahol azokat a csoportokat gyűjtöttük
össze, akik alanyai lehetnek az esélyegyenlőség megteremtésének. Sokkal-sokkal több,
mint az előre gondoltuk volna.
Konkrét ötletem, tervem, amit a képzés hatására meg szeretnék valósítani:
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot mindenképpen újra kell gondolni, a tartalmat a
tréningen elhangzottak és összegyűjtött ötletek alapján fogjuk összeállítani, hogy ténylegesen használni tudjuk, és ne az asztalfiók részére készüljön.
Foglalkoztat az ún. sodródó ifjúság, az egyedül élők, egyszülős családok, az idősek és
a meg nem született nemzedék célcsoport, az ő esélyeiket, esélyegyenlőségüket, céljaikat próbálnám megtalálni, meghatározni, újragondolni.
A konkrét ötletekre egy kicsit még várni kell, mert nálam kell egy kis idő ahhoz, hogy
a tréning anyaga megérjen és létrejöjjön belőle a terv.
Tanácsaim egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban:
Mindenekelőtt azt, hogy az előítéleteit mélyen ássa el magában!!!
Természetesen az első benyomás mindig fontos, de nem szabad ítélkezni.
Másodsorban ehhez a munkához nagymértékű alázatra is szükség van, nem szabad
elfelejteni, hogy az önkormányzati munka a szolgáltató államot kell, hogy közel hozza
az emberekhez.
A partnerség is nagyon fontos véleményem szerint, a polgármester/jegyző határozza
meg az irányt, amelyen a településnek fejlődnie, haladnia kell, de az intézmények, civilek, magánemberek véleményét mindig meg kell hallgatni és be kell építeni a feladatok
végrehajtásába.
Nem szabad csak egy célcsoport igényeit figyelembe venni, törekedni kell arra, hogy
a célcsoportok felmérését követően az összes csoportra legyen kidolgozott stratégia az
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esélyegyenlőségük megteremtése érdekében. Ez természetesen menet közben változhat,
mert semmi sem állandó, csak a változás!
Fontosnak tartom megosztani a következőket:
Mivel három önkormányzatnál dolgozom – attól függetlenül, hogy tudom, hogy nincs
két egyforma lehetőségekkel rendelkező önkormányzat – lehetőségem adódik, hogy összehasonlítsam a település vezetését, a vezetői szemléletet.
Alap településen a kultúráé a főszerep! Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a helyi
civil szervezetek támogatására, a kapcsolattartásra, a párbeszédre. A Mezőföldi Népi
Együttes három korcsoportban szervezi a néptánc oktatást, az iskoláskorú gyermekeknél beépül a tanmenetbe. Önkormányzati támogatással évente megrendezésre kerül a
Pünkösdi Néptánc gála, ahol meghívott néptáncos csoportok is képviseltetik magukat. A rendezvény közös táncházzal, vacsorával zárul. A néptánc mellett működik még
modern tánccsoport és ritmikus gimnasztika is.
Emellett nagy figyelmet fordít az önkormányzat a nemzeti ünnepeink méltó módon
történő megemlékezésére, arra, hogy helyben színházi előadást tudjanak megtekinteni a
lakosok, a hagyományokhoz kötődő szüreti felvonulás megszervezésében történő partnerségre, a karácsonyi ünnepkörben az adventi vasárnapok települési szintre történő emelésére, a Falukarácsony megszervezésére, templomi hangversenyek szervezésére, különböző sportesemények (országos díjugrató verseny, labdarúgó egyesület, íjászat) támogatására. A helyi rendezvényeken a civil szervezetek tevékenyen, egymást segítve, támogatva vannak jelen, ezzel is erősítve a települési összetartozás érzését.
Alsószentiván településen az új polgármester személyével változott a településvezetési
szemlélet: a sport, a vallási turizmus, a testvértelepülési kapcsolatok kiépítése, a könnyűzenei szórakoztatás, fesztiválszervezés (Szent Iván éjhez kapcsolódóan), közintézmények
fejlesztése és a települési arculat vonzóbbá tétele lett a fő irányvonal.
Sárszentágota településen jól megszokott rend szerint működnek együtt a helyi civil
szervezetek az önkormányzattal és egymással, felfutóban van a sport, az intézményhálózat, úthálózat fejlesztése. A helyi civilek önállóan kitalálják a megvalósítandó programjaikat, melyeket az önkormányzattal történő egyeztetést követően rendeznek meg
a helyi lakosság bevonásával. Minden évben van valami újdonság: télűzés, éjszakai akadályverseny (Cool-túra), álarcos-beöltözős farsangi bál…
Úgy gondolom, hogy minden, az esélyegyenlőséggel érintett célcsoport – tehát a helyi
lakosság teljes egésze – részére tud olyan programot biztosítani az önkormányzat, ahol
az egyenlőtlenségek ellenére egyenlőkké válhatnak.
És ez az első lépcsőfoka annak a munkának, melyen el lehet indulni, hogy a most még
egymással nem foglalkozó emberek érzékennyé váljanak egymás problémái, „egyenlőtlenségei” iránt… mert az önkormányzat egyedül nem képes ezt a problémát megoldani,
ehhez mindenkire szükség van!
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Gáll Attila polgármester, Iszkaszentgyörgy
Név: Gáll Attila polgármester
Település: Iszkaszentgörgy Fejér megyében
2006 óta polgármester, 2002 óta önkormányzati képviselő
www.iszkaszentgyorgy.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám
során:
Megnyertük a Finnugor Kulturális Főváros 2016. és
a Magyarországi Falumegújítási díj 2017. versenyt. Ez
utóbbi egy olyan szakmai megmérettetés, amely a településvezetés minden szegmensére kiterjed, így ennek
a versenynek a megnyerése talán a legkomolyabb szakmai elismerés.
– Miért jelentkezett a képzésre?
– Szerettem volna többet megtudni az esélyegyenlőségről, jó példákat hallani, látni, amelyeket adaptálhatok saját településemen.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában? Mit?
– Árnyaltabban és komplexebben látom a témát, jobban ösztökélve
vagyok a cselekvésre, mint a képzés előtt.
– Van-e konkrét ötlete, terve, amit a képzés hatására szeretne megvalósítani a településén?
– Igen, például szeretnék minden önkormányzati intézménynél játszósarkot kialakítani. Szeretném felmérni idős polgártársaim igényét, hogy egyenlőbb esélyeket biztosítsunk számukra.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Gondolja át a témát a kollégáival, hagyjon, szenteljen időt a témára, ne akarja csak
egy kötelező feladatként kipipálni, mert ez annál sokkal fontosabb, az élet minden területét áthatja és ha jó településvezető kíván lenni, csakis az lehet a cél, hogy egy boldog
településközösséget hozzon létre, ehhez pedig elengedhetetlen az egyenlő esély mindenki számára.
Amit szívesen megosztana magáról/önkormányzatáról:
https://www.youtube.com/watch?v=gT79JB6CYCo

Takács Pálné polgármester, Szorgalmatos,
a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat elnöke
Név: Takács Pálné Szorgalmatos Község polgármestere
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mióta polgármester: 2002
Mióta választott képviselő: 1994
Település honlapja: www.szorgalmatos.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
A legbüszkébb a szorgalmatosi emberekre vagyok, akikkel együtt környezettudatos,
élhető települést varázsoltunk Szorgalmatosból.
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Amiért erre a képzésre jelentkeztem:
Szükségesnek éreztem ismereteim bővítését, és tudatosabban tevékenykedjek az esélyegyenlőség terén.
Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódomban és mit:
Igen. Az ösztönös feladatellátást, tudatosabban használom a mindennapokban. A romákkal kapcsolatos
előítéleteim elszálltak, látván a művészi tehetségüket,
tapasztaltam idegen nyelvi képzettségüket. „Az esélyegyenlőség születésünktől a halálunkig életünket átszövi
mind vertikálisan, mind horizontálisan” – érzékeltette
velünk Fekete Katalin.
Konkrét ötletem, tervem, amit a képzés hatására meg szeretnék valósítani Szorgalmatoson:
A marketing fontosságát megtapasztaltam. Szeretném Szorgalmatos
értékeit kisfilmmel megismertetni a lakókkal és a nyilvánossággal. Szorgalmatos dalát, versét elkészíttetni. Kiállítást szervezni a tehetségeknek.
Képezni a tanulni vágyó fiatalokat. /Ma diétás szakács tanfolyamra írattam be egyik közmunkásomat./
Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégádnak, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
Fiatal polgármester kollégámnak javasolnám, hogy keresse a lehetőséget, hogy minél
többször beszélgessen idősebb kollégákkal. Az esélyegyenlőség megteremtése legyen
olyan természetes településén, mint a levegővétel. A hátrányos helyzetűeknek, fogyatékosoknak, nőknek, romáknak stb. különböző okokból megkülönböztetetteknek fontos
az egyenlő bánásmód. A település lakóinak zöme beletartozik valamilyen csoportba / a
tanfolyamon bebizonyosodott, hogy számtalan megkülönböztetés, csoport létezik, akik
elvárják az egyenlő bánásmódot.

Kiss Józsefné polgármester, Nagycserkesz
Kiss Józsefné Nagycserkesz polgármestere 2014. október 12. óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, www.
nagycserkesz.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
Sikeres pályázataink: tanyagondnoki autóvásárlás,
folyamatban lévő pályázat: orvosi rendelő bővítése, felújítása, 4 db belterületi földút aszfaltozása.
Döntésre váró pályázatok: szegregációs pályázat 2 db,
illetve művelődési ház felújítása.
Önerőből: önjáró gléder vásárlása a földutak rendbetételéhez, temetőben lélekharang felállítása.
– Miért jelentkezett a képzésre?
– Új ismeretek, tapasztalat szerzés céljából.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában? Mit?
– Igen. Még több alázat, türelem, megértés.

34

– Van-e konkrét ötlete, terve, amit a képzés hatására szeretne megvalósítani a településen?
– A szegregációs pályázat megvalósítása során lehetőségem lesz a látottak, hallottak
gyakorlatba való átültetésére, illetve egy bentlakásos szociális otthon létrehozása a cél.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Megértés, sok türelem, tolerancia és folyamatos konzultáció a lakossággal.
– Amit szívesen megosztana magáról, településéről:
– Nagycserkesz települést a 36. számú főút közvetlenül érinti, mintegy kettészeli, vasútállomása nincs. A község területe 4150 ha, lakossága 2017-ben 1834 fő. Területének
jelentős része 97%-a külterület (4008 ha), melyet jelenleg 16 bokortanya alkot. A bokortanyákban nagy gondot jelent, hogy nem rendelkeznek aszfaltos úttal. Ezért folyamatos
karbantartást kell az önkormányzatnak végezni, hogy járhatók legyenek ezek az utak.
Belterülete mindössze 3% (142 ha) mely két központi bokortanya (Sipos bokor és Bundásbokor) összevonásából jött létre, ma kilenc utcát alakítottak ki ezen a terülten. A településen 591 lakás található.
A község gazdasági helyzetében meghatározó szerepet játszik a mezőgazdaság. A rendszerváltást követően a ma is meglévő termelőszövetkezetből kiváltak az önállóan gazdálkodni kívánó emberek és családi gazdálkodásba kezdtek. A település lakosságának az a
része, akinek pár hektár földterülete van, szintén mezőgazdasági őstermelésből tartja fenn
magát. Néhány egyéni vállalkozásban működő kereskedelemi egység van a településen.
Településünk a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott község. A hátrányos helyzetű lakosságunk
közfoglalkoztatás kapcsán jut álláslehetőséghez. A foglalkoztatási gondokat ilyen jellegű
foglalkoztatás nem tudja teljes mértékben megoldani. Éppen ezért településünket
jelentős munkanélküliség és alacsony lakossági jövedelmek jellemzik.

Németh Ágnes polgármester, Teskánd
Németh Ágnes polgármester vagyok Teskánd községben, Zala megyében 2002 óta, 1998tól pedig választott képviselő voltam.
Honlapunk címe: www.teskand.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
Sok mindenre… 2003-ben a választásokat követően 10 hónap múlva feloszlott a testület,
(7 férfi volt akkor a testületben) decemberben az új választáskor 4 nő és 4 férfi került be
és újra választottak polgármesternek. Azóta is hasonló az arány, jelenleg 3 nő és 4 férfi
van a képviselőtestületben. 2003-telén személyesen jártam végig a települést és „botcsinálta közösségszervezéssel” értem el azt, hogy a nemek aránya megváltozott a falu képviseletében. Előzményként annyit hogy 1998-ban alapítottunk egy Nőklubot is a faluban,
illetve 2002-ben egy bejegyzett civil szervezetet a Teskándért Egyesületet.
A közösségi élet szervezése mellett a fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektetünk: 2005ben tanuszodás óvodát, 2006-ban bölcsődét alapítottunk, 2011-ben Kemence Ház néven
közösségi házat építettünk, katolikus templomot építettünk, 2012-ben készült el a kerékpárutunk. Ezek csak a nagyobb fejlesztések, de védőnői rendelőt is építettünk, felújítot-
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tuk az orvosi rendelőt, szépítettük, fejlesztettük a sportpályát, játszóteret és a temetőbe parkolót és utat építettünk a ravatalozó felújítása mellett.
– Miért jelentkezett a képzésre?
– Mindig is szerettem tanulni, tréningezni, nyitottan hozzáállni a tudáshoz, tapasztalatszerzéshez. Az
esélyegyenlőség, a nők és férfiak szerepe, az előítéletek megléte a mai társadalmunkban, ezek a kérdéskörök régóta foglalkoztatnak. Nemcsak mint polgármester, de magánemberként is közel áll hozzám e témakör.
Így adott volt, hogy látva a képzési tematikát, jelentkeztem e képzésre. Új ismereteket, tudást, tapasztalatszerzést vártam, valamiféle muníciót mindahhoz, amit már
e témakörben tudtam, ismertem.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában? Mit?
– Sok mindenben megerősített. A közösségi szervezés, a közösségi fejlesztés lassú munka és néha kiábrándítóan nehéz. Én talán leginkább azt
kaptam, hogy ha elmegy a kedvem az egésztől (polgármesterség, közösségi fejlesztés, párbeszéd az emberekkel) akkor legyen a tarsolyomban
egy-két másoktól ellesett jó példa (polgármesterpad, futás, polgárőrökkel közös utcabejárás stb), amitől új erőre kaphatok, amiktől megújulhatok. Másoktól kapott jó ötlet, példa adjon erőt és új örömet a folytatáshoz. Talán úgy is fogalmazhatnék, harcot a kiégés ellen.
Nyitott hozzáállást, hogy mindig legyen egy másik nézőpont, amivel az adott témához
hozzá tudok kezdeni, hogyan legyek befogadó(bb) másokkal, más ötletekkel szemben.
– Van-e konkrét ötlete, terve, amit a képzés hatására szeretne megvalósítani a településen?
– A polgármesterpados fogadóórát mindenképpen. Illetve elindítani egy közösségi
tervezést. Ebbe bevonni a képviselőket, a civileket, a vezérszónokokat, a kulcsembereket, családokat.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Nyitottnak kell lenni mindenre. Bármennyire furcsa, de a lelkünk, szívünk mélyén
mindannyiunkban ott az előítélet, a rasszizmus. Fogadjuk ezt el, de ne engedjük, hogy
ez uralja a tetteinket. Mindig mindennek nézzük meg a másik oldalát. Legyünk befogadóak, halljuk meg az emberek a közösségek szavát, mondanivalóját. Ami tőlünk teljesen idegen, az is lehet egy jó megközelítés, ötlet.
A közösség az minden vezetőnek fontos. Egyedül csak, magányos rossz vezetők leszünk.
Soha ne csak a barátok szavát halljuk meg, mert nem önigazolásra van szükségünk,
hanem valós célokra és valós programokra.
– Bármi, amit szívesen megosztana magáról, településéről:
– Amikor megválasztottak 2002-ben, akkor a hivatalban, a polgármesteri irodában az
asztalon csak egy telefon volt. Az ajtón nem volt felirat. Pár hónappal a választások után
készítettem feliratot az ajtóra: Teskánd polgármestere. Ma is ez van a szobám ajtaján, mert
Teskánd polgármestere 4, illetve most már 5 évente más is lehet. Nem a név a fontos. Az
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íróasztalommal szemben lévő falon van egy parafa tábla, egy papírlap ott lóg több mint
10 éve. 5 pontban felhívja a figyelmet arra, hogy mit kell tenned, hogy ne legyél diktátor.

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Somogyi Lajos polgármester, Ballószög
Somogyi Lajos Ballószög polgármestere, Bács-Kiskun megyében. 2014 október 12. óta,
függetlenként tölti be tisztségét. www.balloszog.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
A közösségépítés volt az egyik legfontosabb kulcsszó, amit megfogalmaztam magamban már 2010-ben és 2014-es megválasztásom óta még több lehetőségem van ezt a célt
megvalósítani. Azóta folyamatosan azon dolgozom,
hogy Ballószögön fiatal és idős, helyben született és
betelepülő is érezze azt, hogy mennyire jó egy közösséghez tartozni. Húsznál több programot kínálunk az
évben, a civilekkel együtt 30 fölött van a programjaink
száma, melyek közül nagy sikernek örvend az Adventi
gyertyagyújtás és Falukarácsony, a Húsvétváró, az Eleink nyomán Hagyományőrző nap. Idősek napjára személyesen visszük ki a meghívót képviselőtársaimmal,
ennek köszönhetően mintegy 100 fővel többen jönnek el
a rendezvényre. A Ballószög Kincsecskék gyermek táncosai szintén vonzzák az érdeklődőket bárhol lépnek fel.
Legbüszkébb mégis az általam 2013-ban indított Nyakvágó félmaraton és családi sportnapra vagyok, nemcsak amiatt, hogy évek
óta nő a résztvevők száma /a tavalyi évben 800 fő körül sportoltak aznap/,
hanem mert mindeközben egy igazi cselekvő közösségé váltunk! A verseny
szervezés során egyre népesebb lett a segítőink száma, mára a 2016-ban alapított FUTASZÖG Egyesületünk a főszervező, mintegy 20 taggal, de a verseny napján 100 fő önkéntest tudunk bevonni. Ebben a futóklubban találkozik régi és új
ballószögi, emellett a futóklub tagjai szívesen vesznek részt a település más rendezvényeinek lebonyolításában is.
Az egyik frissítő állomása vagyunk a TRI-Zoli JótiFuti Kecskemét-Kiskőrös jótékonysági futásnak, ahol adományainkkal rendszeresen segítjük mozgáskorlátozott, beteg és
sérült emberek életét. Tavaly a Jótifuti Egyesület és a Futaszög együttműködésével egy
Ballószögön élő 13 éves autista fiú családját segíthettük az összegyűlt adományból.
Büszke vagyok arra, hogy közmunkásaink segítségével folyamatosan szépítjük a falut
a saját magunk által nevelt egynyári és évelő virágokkal. Polgármesterként három alkalommal szerveztem közösségi virágültetést a községben, ahol 18 virágágyást alakítottunk ki közösen a résztvevőkkel.
– Miért jelentkezett a képzésre?
– Az esélyegyenlőséget sajnos mindenki a saját viszonylatában értelmezi és leszűkíti
egy-két védett tulajdonságra, nagy általánosságban a nemi és a faji hovatartozásra. Szerettem volna megismerni jobban ezt a témakört és hogyan figyeljünk jobban a diszkriminációra/mentességre munkánk és a mindennapjainkban.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában? Mit?
– Igen hozott, rádöbbentem többek között arra, hogy magunk is egy új kolléga kiválasztásánál nem figyeltünk az esélyegyenlőségre. A közös munka során feltártunk új
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célcsoportokat, miérteket és beavatkozási lehetőségeket. Emellett jó volt látni, hogyan
változott meg a tréning résztvevőinek előítéletessége a ferencvárosi „terepgyakorlat” során.
A tréning során új vezetői stílusokat és módszereket ismertem meg, melyet remélem
alkalmazni fogok a további munkám során.
– Van-e konkrét ötlete, terve, amit a képzés hatására szeretne megvalósítani a településen?
– A Helyi Esélyegyenlőségi Tervet szeretném átdolgozni a kollegáimmal, beépítve a
képzésen tanultakat. Fontosnak tartom a teljeskörű akadálymentesítés megvalósítását
a településen.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Ismerje meg és tanulmányozza (ha nincs, készítse el) a Helyi Esélyegyenlőségi Tervet. Ismerje meg a leginkább veszélyeztetett csoportokat, tárja fel a beavatkozási lehetőségeket. Vegyen részt egy esélyegyenlőségi tréningen, mert utána nem csak egy elkészítendő dokumentumnak fogja tartani a HEP-et, hanem akár a mindennapi munkájába is be tudja építeni.
– Amit még szívesen megosztok a településemről:
– Ballószög Kecskeméttől 10 km-re fekvő, folyamatosan gyarapodó lélekszámú község
(3540 fő jelenleg), a nagyváros közelségének minden előnyét élvezzük (munkahely, orvosi
ellátás, kultúra, sportolási lehetőségek), de elszenvedjük annak elszívó erejét is (munkaerő, cégek betelepülésének hiánya). Ballószögön 140 fős óvoda, 170 fős általános iskola,
150 fős idősek otthona, vendéglő, cukrászda, borászat, termálfürdő, sportcentrum, futópálya, lőtér, sport repülőtér található. Ugyanakkor az itt élők büszkék arra, hogy nem
egy alvó település vagyunk, hanem egy élettel teli közösség, amelybe egyre több újonnan betelepülő is bekapcsolódik. A városból és a környező településekről rendezvényeinkre idelátogatók pedig gyakran mondják, hogy szívesen élnének a településen és példaértékű és irigylésre méltó az itt formálódó közösség.

Vámos Istvánné dr. polgármester, Arló
Vámos Istvánné dr. polgármester, a Borsod-AbaújZemplén megyei Arló nagyközségben. Időközi választással 2013. április 21-én kerültem a polgármesteri székbe.
Az önkormányzat honlapja a www.arló.hu címen érhető
el, ahol mindig frissített aktuális információkhoz lehet
jutni. A honlap tájékoztatást ad nemcsak a kötelezően
feltöltendő önkormányzati döntésekről, hanem az intézményi rendszerről, az idegenforgalom szempontjából
fontos Suvadás Ligetről, valamint a Jóléti Szolgálat Alapítvány által működtetett helyi televíziós műsorokról.
Az eddigi munkám során legnagyobb büszkeségem,
hogy a folyamatos és kitartó munka eredményeképpen
a megválasztásom előtti állapothoz képest a település nagyon sok fejlesztésben részesült. 2014 adventjében átadtunk egy kézműves házat, ezt követően megvalósult a 600 adagos saját konyha teljes felújítása, 4 középületen
fotovoltaikus berendezések kerültek elhelyezésre, az ózdi járásban talán egyedülállóan nálunk valósult meg a led-lámpás közvilágítás, amely két utóbbi fejlesztés által jelentős elektromos áram-energiaköltség megtakarítást érünk el.
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Másik nagy büszkeségem, hogy az egyetlen természeti kincsünk – az Arlói Suvadásos tó és Camping – területén közmunkából felújítottuk a csárda épületét és 6 db pihenő
házat. Köztük felújításra került az önkormányzati dolgozók rekreációs pihenésére szolgáló 5 férőhelyes „nyaraló” is. A megválasztásom előtt nagyon leamortizált állapotban
vettem át a Campinget, ami általában évente 5-6 hónapon át üzemelt. Azóta az év minden évszakában üzemel.
Nagyon büszke vagyok a közfoglalkoztatásban elért eredményeinkre, amiért a Belügyminiszter részéről kitüntetést is vehettünk át. A közfoglalkoztatásból nagyon sok
értékteremtő munkát végeztünk el, aminek a felsorolásába nem is bocsátkoznék, pusztán néhány fontsoabb pl. 2 db hatlakásos épület felújítása, 8 db buszmegálló építése stb.
A képzésre két ok miatt jelentkeztem: egyrészt érdeklődünk a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálata során azon tapasztalatok iránt, amelyekre számítottam a téma
megismerése okán. Másrészt egyetértek azzal, hogy a holtig tartó tanulásban nagy lehetőségek vannak, amit a tréning során kiváló tréningvezetőnk, és polgármestertársaim
által meg is tapasztaltam.
A képzés új megközelítést is hozott a szemléletmódomban. Konkrétan megállapítottam, hogy a kommunikációban a legnagyobb szükség van az egymás teljes elfogadására
és véleményének tiszteletben tartására. A konfliktusok kezelése kapcsán higgadtságot,
megértést és abszolút beleérző képességet kell tanúsítani akkor is, ha a szemben álló felek
véleményével azonosulni nem tudok.
Konkrét elképzelésem a képzés hatására, hogy a HEP felülvizsgálata kapcsán ki kell
egészítenünk a dokumentumot sokkal szélesebb társadalmi csoportokra, mint amen�nyit jelenleg tartalmaz a dokumentumunk.
Egy frissen választott polgármester kollégámnak nagyon jó szívvel azt tanácsolnám, hogy a képviselő-társai által esetleg negatív módon megfogalmazott nyilatkozatokat fogadja higgadtan és átgondoltan, mert más oldalról megközelítve ilyen véleményeknek is helye van a helyi demokráciában még akkor is, ha az kisebbségi vélemény és
számunkra nem épp kedvező. Tanúsítson az ügyfelek felé nagyfokú megértést és segítő
készséget, mert sokkal jobb naponta úgy dolgozni, hogy megvizsgáltuk miben segíthetünk, mint úgy, hogy megvizsgáltuk, hogyan nem segíthetünk a megoldandó kérdésekben. Ezt a szakmát is csak tisztességgel, becsülettel, mások tiszteletben tartásával lehet
jól végezni és akkor a segítség sem marad el, és nem maradtál „egyedül”.

Bíróné Dr. Dienes Csilla polgármester, Szamossályi
Bíróné dr. Dienes Csilla polgármester, Szamossályi településen, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. 1998-2002-ig települési képviselő, 2002 októberétől jelenleg is polgármester.
A település honlapja: www.szamossalyi.hu
Amire büszke vagyok:
A településen végrehajtott infrastrukturális fejlesztéseinkre: az új óvodánkra, az újonnan létesített idősek otthonára és annak bővítésére, az impozáns polgármesteri hivatalra, a közparkra. Mindezek a fejlesztések számomra azért jelentősek, mert a bázis, amiről indultunk 2002-ben bizony, nagyon alacsony volt. Csupa-csupa lepukkant, igénytelen, bezárásra kijelölt épületek.
Büszke vagyok a rendezvényeinkre, a Szatmári lakodalmas napokra, a kenu-túrákra, a
bicikli-túrákra, a négy település összefogásával megvalósított „Fitten, a Szamoson innen
és túl” projektre, az Európai Automentes Nap és Mobilitási Hét keretében végrehajtott
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eseményekre. A falunapokra, ahová igyekszünk különlegesneves előadókat invitálni. Ld. tavaly a BoneyM.
Motivációm a képzésre jelentkezésre: A térség, amelyben
élek, és ahol polgármester vagyok több szempontból is jelentős hátránnyal küzd, azaz halmozottan hátrányos helyzetű.
Bármilyen képzés és ismeret, amellyel gazdagodom, segíthet
ebből a hátrányból lefaragni, akár pár millimétert is. Kötelességem, hogy mindent megtegyek az általam képviselt emberek
egyenlőbb esélyeinek megteremtéséért, és abban bíztam, hogy
a képzés által nyert ismeretek birtokában ez sikerülhet nekem.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódjában?
– Igen, hozott. Azt hittem a képzés kezdetéig, hogy én teljesen elfogadó és ítéletmentes vagyok mindenkivel szemben,
de kiderült, hogy nekem is vannak fenntartásaim bizonyos kisebbségi
csoporttal szemben. Tudatosan készülök ennek a megváltoztatására.
– Konkrét ötletem, tervem, amit a képzés hatására szeretnék megvalósítani a településen:
1. Nagyon tetszett a Norvég partnerek által bemutatott „polgármesteri
fogadóóra a padon”, ötlet bemutatása. Ezt már a közeljövőben szeretném bevezetni. Biztos vagyok benne, hogy kötetlenebb módon tudnak az állampolgárok fontos dolgaikról, ötleteikről, javaslataikról beszélni olyan helyen, amely
nem túl hivatalos. erre kiváló lehetőségnek tűnik az önkormányzat szép kis parkjában egy lócát kijelölni.
2. Bár iskolai oktatás nem tartozik már az önkormányzat feladatkörébe, mindenképpen
elmondom a pedagógusoknak azt a kiváló gyakorlatot, amit Norvégiában ismerhettem
meg. A gyermekek közül mindennap felügyeli valamelyikük, hogy ne legyen elszigetelődve, kiközösítve egy osztálytársuk sem. Játékokkal, közös programokkal bevonják
az elkülönült társukat is! Annyira szép gesztus, hogy mindenki egyformán fontos!
3. Ha valahonnan sikerülne pályázati pénzt szerezni, akkor tréner segítségével
pszichodráma csoportokkal, más csoportozással szeretnék a faluban egy esélyegyenlőséggel kapcsolatos egész napos (esetleg több napos) programot szervezni.
Külön a dolgozóknak, közalkalmazottaknak, és a köztisztviselőknek és az érdeklődő lakosoknak. Nagyon fontos az emberek figyelmét felhívni a támogatásra szoruló embertársaink problémáira! És mindenképpen a célcsoportnak (többféle célcsoportnak) is tréningeket tartanánk a hatékony érdekérvényesítés érdekében,akik
sajnos nem rendelkeznek egyenlő eséllyel a mindennapi életük során.
– Tanácsom egy frissen megválasztott polgármester, illetve jegyző kollégának az esélyegyenlőséggel kapcsolatban:
– Ha valaki olyan megtisztelő feladathoz és pozícióhoz jut, hogy akár polgármesterként, akár jegyzőként egy település életében aktív irányító szerepet tölt be, akkor kötelessége szem előtt tartani a Jeffersoni idézetet, mely szerint minden ember egyenlőnek
születik! Fajra, nemre, vallási hovatartozásra, szexuális identitásra, egészségi állapotára
tekintet nélkül.
Ha jó vezető akar lenni, akkor minden igyekezetével azon legyen, hogy a rászorulókon segítsen és felhívja embertársai figyelmét, hogy kötelességünk segíteni a különböző
okokból esélytelenebb társainkon.
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„Minden ember azonos állapotban születik és semmi nem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöltség!” mondá István király, s e gondolat, úgy
tűnik, örökérvényű.
– Amit szívesen megosztanék magunkról:
– Nagy örömmel tölt el, hogy a közelmúltban kettő EFOP-os pályázatunk is nyert,
amellyel azokon az embereken tudunk segíteni, akik a településen belül ilyen-olyan okokból esélytelenebbek az átlag szamossályi polgárokhoz képest. Tanfolyamokat szervezünk
számukra, megoldjuk a gyermekek napközbeni ellátását, a pici babákét is, az anyukáknak és a gyermekeknek korukhoz és érdeklődési körükhöz igazodva külön programokat szervezünk.
Bízunk a még el nem bírált további két pályázatunk kedvező elbírálásában is, amel�lyel a fizikai körülményeiken is jelentősen tudnánk javítani.

Németh Gyula polgármester, Borsodszentgyörgy
Németh Gyula polgármester Borsodszentgyörgyön, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
2006. február 19-től polgármester. Honlap: www.borsodszentgyorgy.hu
A legbüszkébb az iskola megmentéséért vagyok, mert
nem kellett bezárni, sőt idejárnak a szomszéd településekről is nagyon sokan. A 170 tanulóból kb. 100 bejáró. Az
építkezések: útak, kultúrház, orvosi rendelő, idősek klubja,
óvoda felújítás, játszótér… csak ezután következnek.
Képzésre azért jelentkeztem, mert a téma iránt érdeklődésem mindig megvolt. Igyekszem minden lehetőséget
megragadni a tanulásra és önművelésre.
– Hozott-e új megközelítéseket a tréning?
– Igen hozott. Az előítéleteimet sokkal kritikusabban
fogom kezelni. Az önértékelésem is jobban a helyére került.
– Konkrét ötletem, tervem, amit a képzés hatására szeretnék megvalósítani a településen:
– Olyan rendezvények, események szervezése, ahol a generációk találkozhatnak egymással. (közösségépítő esemény például a majális, ahol játékosan vetélkednek együtt a fiatalok és nagyszülők generációi. A hagyományok
felkutatása, megőrzése azáltal, hogy az idősek régi történetreit lejegyezzük, régi fotókat gyűjtünk, régi ételeket tanulunk meg sütni-főzni tőlük.)
– Tanácsom egy frissen megválasztott polgármester illetve jegyző kollégának az esélyegyenlőséggel kapcsolatban:
– Minden korosztály számára ugyanakkora figyelmet kell biztosítani, mivel
más problémákkal fordulhatnak segítségért. Türelem kell az emberekhez.
– Amit szívesen megosztanék magunkról:
– Megjelentetünk egy helyi újságot, Borsodszentgyörgyi Hírmondó címmel. Ezt leginkább az idősebb lakosság információval való ellátása érdekében tesszük. Ők nem a számítógépek világában élnek, bár időseknek tartottunk- és a jövőben is tervezzük- informatikai alap-tanfolyamot.
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Tóth Lucia Krisztina polgármester, Kisrécse
Tóth Lucia Krisztina, Kisrécse polgármestere Zala Megyében, harmadik választási ciklusát tölti, 12 éve tiszteletdíjas polgármester. Honlap: www.kisrecse.hu
A településünk túljutott a csődhelyzeten, amiben
átvettem. Stabilan gazdálkodunk. A közös hivatal jól
működik és telephelyként mi is. A faluban megoldottuk a szennyvízelvezetést. Igyekeztünk az utakat, járdákat és az árkokat rendbe tenni. Új buszmegállót és
falu központot alakítottunk ki. Kápolnát építettünk,
kápolnakertet telepítettünk, térköveztünk. Ravatalozót átépítettük, urnafalat állítottunk, temetőkerítést és
kaput cseréltünk, térköveztünk a temetőben is. A Hivatal udvarba játszóteret, sportparkot, fedett színpadot,
kemencét, mosdókat, öltözőt építettünk. Igyekszünk a
falu lakóinál elérni a teljes foglalkoztatottságot, ehhez
igénybe vettük a Start közmunkaprogramot és a közmunka programot is. Kulturális közmunkást is foglalkoztatunk. Pezsgő kulturális élet van a faluban. Helyben
működik a Ludvig Nemzetközi Művésztelep és a Czinki
Nosztalgia Parasztudvar. A művésztelepen két hetes alkotótábor működik, művészeti kurzusokat tartanak (ének-, festészet-, szobrászkodás-, gyerek táborok) és kortárs művészek alkotásaiból kiállítás és vásárlási lehetőség, valamint szállás kiadás. A parasztudvarban kisállat simogató, régi
mezőgazdasági gépek, egérfogó múzeum, régi paraszti szoba bemutatása,
rekreációs központ, festmény kiállítás, szállás kiadás. Minden évben kétszer a népi állattartáshoz kötődő ünnepség: Pünkösdölés (állatok kihajtása
a mezőre), valamint Szent Mihály napján az állatok behajtása a legelőkről. Rendezvények
a településen: Farsang, húsvét, pünkösdölés, anyák napja, gyereknap, falunap, kiállítások, dödölle készítés, szüreti felvonulás, Télapó ünnepély, adventi gyertyagyújtások, idősek napja, karácsonyi ünnepély, rendszeresen könyvtári foglalkozások, kézműves műhely.
Régóta érdekel az esélyegyenlőség témaköre. Úgy érzem, sem a közéletben, sem a politikában nem érvényesül az esélyegyenlőség. Szeretnék ez ellen tenni. Jó volt Norvégiában látni,
hogy ezt másképpen is lehet csinálni. Sajnos nálunk is az oktatásban több férfira lenne
szükség, a közéletben pedig több nőre. A fiataloknál beszélgetéseket tartunk, melyben a
sztereotípiákat próbálunk megdönteni. Az időseknél a helyi újság és személyes beszélgetések a legcélravezetőbbek. A kollégáknál a rátermettség a fontos, nem a nemi identitás.
Egyéb kisebbségek (romák, vallási kisebbségek) esetén próbálunk programokat szervezni.
6. Ha komolyan gondolja az esélyegyenlőséget, azonnal meneküljön! Úgy látom, hogy
a társadalom nem elég érett rá, elfogadja az elit részéről, hogy a nők, gyengék, otthon a
helyük, az igazi feladatuk a szülés és a család... Mindig, mindent tanuk előtt kell mondani, szemtől-szembe.
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Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere
Lendvai Iváné (Cserődi Mária) polgármester Kunszigeten, Győr-Moson-Sopron megyében. 1996 június 31. óta polgármester. Honlap: www.kunsziget.hu
Nagy tisztelettel köszönöm, hogy részt vehettem a
TÖOSZ által szervezett képzésen. Sok tapasztalatot,
új ismeretet nyújtott, közelebb vitt az esélyegyenlőség, az
emberi kapcsolatok terén a feladatok, problémák megoldásához, melyet Fekete Katalin kiváló tréner is segített.
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
Közösen elért komplex településfejlesztési munkámra.
Az 1256 fős településen 1400 munkahely kialakítására a
lakosság összefogásával, az intézményrendszer megteremtésére, magas színvonalon való működtetésére, bölcsőde, óvoda, két tanítási nyelvű általános iskola, sport
és szabadidő tartalmas eltöltését szolgáló épületek, épített és természeti értékek védelme, turisztikai attrakciók, közösségek,
civil szervezetek, hagyományok őrzése. Európai Falumegújítási Díj 2012,
Értékgazdag Település, Polgárőrség (országos I. helyezett).
Embereken tudok segíteni és ez a legcsodálatosabb.
– Miért jelentkezett a képzésre?
– Szerettem volna új ismereteket tanulni. Más gyakorlatokat ismerhettem meg.
– Van-e konkrét ötlete, terve, amit a képzés hatására szeretne megvalósítani a településen?
– Az összefogás további erősítése, a kölcsönös felelősségvállalás a településen élő polgárok között. Generációk együttes munkája, a fiatalok bevonásának fontossága.
– Mit tanácsolna egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégának, mik a legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Minden emberben van érték, keresd, ismerd fel és segíts megvalósítani céljait.
– Bármi, amit szívesen megosztanál magadról/önkormányzatodról, tapasztalatodról
vagy általad ismert jó gyakorlatról a kiadványban.
– A közösség, a közös munka, az elért sikeres szárnyakat adnak, erőt és hitet, gyökereket, hogy biztosan lásd a célt.

Szigeti Éva polgármester, Nagylózs
Szigeti Éva Nagylózs Község Önkormányzatának polgármestere 2010 óta.
Honlap: www.nagylozs.hu
Amire büszke vagyok eddigi településvezetői munkám során:
Büszke vagyok az elért eredményekre, fejlesztésekre és mindezek megvalósításában kolléganőim, képviselőtársaim és a nagylózsi emberek összefogására. Nagylózs 7 egyesülete is sokat dolgozik a falu szépítésén, a település igazi otthonná alakításán és az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenység minél színvonalasabb, élvezetesebb művelésén.
2010 óta sok-sok pályázat és kitartó munka eredményeként megújult és kibővült az
óvoda épülete, melyben 2017 októberétől bölcsődei csoport is várja a gyerekeket. Új játékokat kapott a játszótér és egy kis játszótér is készült sétautakkal. Árvíztározó tó épült,
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mely ma horgásztóként is funkcionál. Közösségi összefogással megszépült a Kálvária tér. Kerékpáros pihenőhely
és szalonnasütő készült. Kívül-belül megújult a sportöltöző és a kultúrterem, melyek új eszközöket és berendezéseket is kaptak. Az önkormányzat épülete napelemeket és napkollektorokat kapott az energiahatékonyság érdekében. Járdaszakaszok újultak meg és parkolók
épültek. Szennyvíztisztító épült, mely 5 falut szolgál ki.
Megszépült a falu központjában található templomkert
és a templom felújítása is hamarosan befejeződik (ez
utóbbi az egyházközség jóvoltából). Kilátóval is büszkélkedhetünk, mely
az itt lakók egyik kedvenc külterületi sétacélpontja lett. Pipacs Fesztiválunkon minden korosztály jól érezheti magát és büszke vagyok arra, hogy
minden egyesület, intézmény, szervezet, vállalkozó programot, vagy más
segítséget ajánl fel a többnapos rendezvény sikere érdekében.
– Miért jelentkeztél a képzésre?
– Kíváncsi voltam, hogy mit is jelent igazából az esélyegyenlőség. Kíváncsi voltam továbbá polgármester kollégáimra, az ő problémáikra és sikereikre, mivel sokat
tanulhatok tőlük. Ők értenek meg igazán, ha a munkámról beszélek.
– Hozott-e a képzés új megközelítést a szemléletmódodban? Mit?
– Igen. Kiderült, hogy tele vagyok előítéletekkel, pedig azt hittem nyíltan és empatikusan közelítek mindenki felé. Rádöbbentem, hogy először magamban kell rendbe tennem dolgokat, hogy aztán a munkámban (és a magánéletemben) is hatékonyan és építő
módon tudjak tevékenykedni.
– Van-e konkrét ötleted, terved, amit a képzés hatására szeretnél megvalósítani a településeden?
– Szeretném közelebb hozni az „őslakosokat” és a „jött-menteket”.
– Szeretnék továbbá egy ötletes ötletbörzét szervezni, ahol mindenki elmondhatná,
mit szeretne, hogy jobb legyen Nagylózson.
– Mit tanácsolnál egy frissen megválasztott polgármester/jegyző kollégádnak, mik a
legfontosabb intelmek, tanácsok az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?
– Tanácsaim:
–– Feltétlenül vegyenek részt ezen a tanfolyamon!
–– Minden ember érdemes arra, hogy meghallgassuk és minden polgármester kötelessége, hogy a hozzá forduló embereket meghallgassa és ha kell, segítsen rajtuk.
–– Járjon nyitott szemmel és vegye észre a rászorulókat, a kirekesztetteket, az igazságtalanságot és tegyen valamit, hogy ilyenek ne legyenek.
–– Vegye észre a lehetőségeket, a jó példákat, tanuljon, fejlődjön, hogy fejleszthesse
települését. Ne szégyellje „utánozni”, megkísérelni bevezetni azt ami jó máshol.
A jó gyakorlatok, új szemléletet, „friss levegőt” hozhatnak.
– Bármi, amit szívesen megosztanál magadról/önkormányzatodról, tapasztalatodról
vagy általad ismert jó gyakorlatról a kiadványban.
– Léteznek problémák, de azok igazából lehetőségek. Ha felismerted őket, akkor már
egy lépést tettél a probléma megoldásának útján.
Léteznek és olykor elénk kanyarodnak lehetőségek. Ezek nem problémák. Ezek megragadni való griffmadarak. Ha jól kapaszkodsz, felemelnek. Ez a képzés is ilyen.
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Sárszentágota
koncepciója –
a projekt egyik
eredménye
példaképpen
Esélyegyenlőségi Programtervezés
az „önkormányzati képzés norvég–magyar együttműködéssel
a nemek közti egyenlőbb esélyekért 2017-2018.” című projekthez kapcsolódóan
A hagyományos helyi esélyegyenlőségi program keretein túllépve, a szélesebb körben
végiggondolt és feltárt tünetek, hiányosságok megoldására törekedve, abból egy részt
kiragadva Sárszentágota településen négy területet kívánok kiemelni:

Miért

1. Fiatalok pályaorientációjának hiánya, hiányszakmák megjelenése

Célcsoportok
Fiatalok, a hátrányos helyzetű fiatalok és a sodródó nemzedék.

Közvetlen célok
Életpálya modell kialakítása, piacképes tudás megszerzése, hiányszakmák megszűntetése, élő település kialakítása, egyedi bérek, uniós bérátlag, szakmunkásképzés erősítése, egységes színvonalú oktatás biztosítása az intézményekben, esetleges részmunkaidő biztosítása.

Beavatkozások
Pályaorientációs fórumok, munkáltatók általi megjelenéssel egybekötött work shopok
megrendezése (akár könnyűzenei fesztivállal egybekötve), ahol felkelthetik a figyelmüket egy-egy szakma iránt.
Önismereti tréning szervezése (akár többnapos), ahol képzett szakember segítségével ténylegesen megismerhetik önmagukat és azt, hogy miben erősek, illetve, hogy mit
kell fejleszteniük.
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Hiánypótló szakképzés megszervezése, illetve a szakképzést biztosító iskolákba történő eljutás megszervezése.
Nyelvoktatás biztosítása, nyelvvizsga megszerzéséhez akár anyagi segítség nyújtása is.
Bérnövekedés eléréséhez a döntéshozók felé történő felterjesztési módszertanának
megváltoztatása.
Az élő település kialakításához nagyon nagy szükség van a fiatal generációra, hogy
kialakuljon bennük a településhez történő kötődésük, mely életkori sajátosságukból kiindulva közösségi események, rendezvények keretében érhető el (pl. bálok, akadályversenyek, különböző rendezvények szervezése).

Miért

2. Szülői túlgondoskodás

Célcsoportok
Fiatal felnőttek (nők és férfiak), akik a mamahotelban és a papabankból élnek, akik képtelenek vagy lusták az önálló életvitelre. Mentálisan sérült emberek.

Közvetlen célok
Önálló életvitelre történő átállás segítése, önálló felelősségvállalás tudatosítása, tudatos
életvezetésre történő felkészítés, egyedi bérek, uniós bérátlag biztosítása.

Beavatkozások
Önismereti tréning szervezése (akár többnapos) mindkét érintett fél (szülő-gyermek)
részére, ahol képzett szakember segítségével ténylegesen megismerhetik önmagukat és
azt, hogy mi lehet az oka, az elszakadásra képtelenségüknek.
Interjúk készítése az okok feltárása céljából. Társkereső programok szervezése.
Önkormányzati bérlakások, szociális bérlakások építése, kialakítása, közösségfejlesztési programok szervezése.

Miért

3. Meg nem született nemzedék esélyegyenlősége

Célcsoportok
Az utánunk következő generációk, a vágyott gyermekek.

Közvetlen célok
Egészséges, élhető élettér biztosítása, viszonylagos béke fenntartása, a munka megbecsülése, a társadalom nyitottsága, az előítéletek minimalizálása.

Beavatkozások
Tudatos környezetvédelem oktatása, betartása az egyén szintjétől a politikai döntéshozatalig, tudatos agressziómentes kommunikáció megtanítása, a nők és a férfiak azonos
létszámának biztosítása a legfelsőbb kormányzásban is, a munkáért olyan ellentételezést járjon, hogy a bűnözéssel megszerezhető pénzszerzési forma ne legyen alternatíva.
Hagyományok átadása, hiszen a múlt nélkül nincs jövő.
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Miért

4. Nemek közötti munkamegosztás

Célcsoportok
Házastársak, élettársak, fiúk és lányok egy családon belül.

Közvetlen célok
A nemek közötti munkamegosztás biztosítása, kompromisszumok alapján, lehetőleg
egyformán.

Beavatkozások
A családon belüli feladatmegosztás fontosságát hangsúlyozni riportok, cikkek útján a helyi
sajtóban, főzőtanfolyam szervezése férfiaknak, rendezvény keretén belül férfi „háziasszonyverseny” szervezése, egy hetes túlélőtábor szervezése férfiaknak nők segítsége nélkül.
Interjú készítése az érintettekkel, hogy mit várnak el a másik féltől és mit tesznek meg
maguk.
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Akcióterv
Ballószög Község
Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi
Programjának
felülvizsgálatára
Készítette: Somogyi Lajos polgármester
(Részlet)

I. Célcsoport
Szenvedélybetegek
Szenvedély, más néven az addikció élvezeti szerek, élvezetek pszichés okú, szokásszerű
folyamatos fogyasztását jelenti. Fontos megjegyezni, hogy a köznyelv általában a dohányzás, alkohol és a drogokra szűkíti a szenvedélybetegek körét, de korunkban ez sokkal összetettebb probléma. Hiszen beszélhetünk munkafüggőségről (work alcoholic), kártya- és
játékszenvedélyről (nyerőgépek, játékautomaták) ugyanakkor a televízió, okostelefonok,
számítógépes játékok és az internet világa, a közösségi oldalak már kora gyermekkorban
alakíthatnak függőséget és torzult világképet. Külön felhívnám a figyelmet az akciójátékok érzéketlenné tévő és empátia csökkentő mivoltára, „nem számít, hogy hány életed
van, mindig kapsz újat” érzése. Ugyanakkor végeztek kutatásokat, hogy egyértelműen
kimutatható-e az, hogy agresszívvé tehetnek a játékok.
Szót kell ejtenünk egyéb viselkedés addikciókról: kényszeres vásárlás, bulimia, anorexia,
szex és szerelem függőség.
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Közvetlen célok
Megelőzni a szenvedélybetegségek kialakulását
Időben felismerni a szenvedélybetegség kialakulását! Szerfüggőség (alkohol, dohányzás, kábítószer, gyógyszer) esetén talán könnyebb megállapítani a függőséget, a kontrollvesztést. Abban az esetben, ha szertolerancia alakul ki (később részegedik le), akkor
nehezebb dolgunk van.
A nem kémiai függőségek, amik az agyi rövid távú kielégülésére hatnak a dopamin/boldogsághormon révén, sokkal nehezebben felismerhetőek. Hiszen egy társadalmilag elfogadott szintről indul (munkamániás: milyen jól terhelhető munkaerő, milyen szorgalmas, milyen jól bírja az éjszakázást, sikerember), ugyanakkor vannak közös jegyek pl. a
netfüggőkkel (milyen jól ért a számítógéphez) amik felhívhatják a figyelmünket: fizikai
rosszullét, hiszti az otthon hagyott, lemerült telefontól, laptoptól.
Csökkenteni a már kialakult szenvedélybetegség elmélyülését, a szenvedélybetegségek
halmozódását (pl. alkohol+dohányzás, drog+játékszenvedély).
Kezelni, gyógyítani a szenvedélybetegeket, betegségtudat felismerésének/beismerésének elősegítése

Beavatkozások
(Prevenció a családban, iskolában.) Prevencióként a családok számára felvilágosító előadások szervezése, RÉV szolgálat munkájának segítése, jelzőrendszeri tagok figyelmének felhívása az újabb célcsoportokra. A szenvedélybetegekkel foglalkozó „helyi” szakemberek továbbképzésének lehetősége.
Önismereti tréningek megszervezése /ismerje fel a problémát, tegyen ellene, önkontroll
növelése/anonimitás biztosítása mellett.
Önsegítő csoportok szervezése, felvilágosító kiadványok, ismeretterjesztő kiadványok
beszerzése, eljuttatása a célcsoport tagjainak.
Egyéni terápiás foglalkozások: jóból is megárt a sok!!

II. Célcsoport: Elváltak/egy szülős családok
Válások számának növekedése, két egymással összefüggő dologból ered korunkban.
A fogyasztói társadalom jelmondata: „Ne javítsd a régit, dobd el és vegyél egy újat!” igaz
a párkapcsolatokra is. Az egyéniség keresése, az önálló egzisztencia megléte, a kapuzárási pánik, a kompromisszum készség hiánya gyorsan megváltoztatja az addigi szerető
viszonyt. Ugyanez a kompromisszum készség csökkenése tapasztalható abban, hogy a
házasság/gyerekvállalás kitolódik akár az emberek 35-40 éves korukra. A már megszokott egyedül lét, az egzisztencia, és a berögzött szokások súrlódásokhoz vezetnek, majd
megromlik a kapcsolat.

Közvetlen célok
Megelőzés, párkapcsolati terápiás módszerek ismertetése.
Pozitív családi programok, Házasság hete, „Védőháló a családokért” pályázat.
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Beavatkozás
Támogató csoport szervezése – pl. Egyedül nevelek.
Tapasztalat-csere, erőforrás térkép egyedülállóknak, támogatási lehetőségek (gyerekvigyázás, tanulás, utazási, bevásárlási gondok segítése gépjárművel nem rendelkezőnek, stb.).
Pszichológus, családsegítő szolgálat, jogász, egyház bevonása – beszélgetések, lelki és
jogi tanácsadás.
Ballószög Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatakor további, valamilyen
okból hátrányos helyzetű csoportokat is vizsgálni fogunk és a feltárt problémákra megoldást keresünk. Összességében elmondható munkánkra, hogy helyi szinten célunk, a
társadalom perifériáján rekedt egyének minél szélesebb körben való bevonása a közösségi életbe, programokba, ezzel is növelve az esélyegyenlőséget.
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