
K Ö Z L E M É N Y  
Hazugságok,	 rágalmazások	 és	 csúsztatások	 –	 így	 készül	 az	 őszi	
választásra	a	nemze<ségi	önkormányzat	(“Takser	Zeitung"	2019	Február)	

Megkezdte	kampányát	a	nemze<ségi	önkormányzat	a	napokban	megjelent	kiadványával,	melynek	
középpontjában	ismét	a	települési	önkormányzat	lejáratása	áll.		A	magát	értékteremtő	jelzővel	ellátó	
nemzeKségi	 önkormányzat	 sajnálatos,	 de	 nem	 meglepő	 módon	 a	 lejáratás	 eszközét	 választo?a,	
talán	azért,	mert	túl	sok	értéket	mégsem	tud	felmutatni.	A	fókuszban	a	polgármester	áll,	de	a	cikk	a	
képviselőket	sem	kíméli.	A	„kiadványban”	megjelentek	melleQ	nem	lehet	szó	nélkül	elmenni,	de	a	
legszomorúbb,	 hogy	 mindezt	 az	 óvoda	 finanszírozza.	 A	 nemzeKségi	 önkormányzat	 1.500.000	
forintot	hagyo?	jóvá	az	óvoda	2019.	évi	költségvetésében	erre	a	célra.	Összehasonlításképpen:	az	
iskola	2019-es	költségvetésében	ez	az	előirányzat	0	Ft-tal	szerepelt.	

Irodahelyiség	kizárólag	előre	egyeztete?	időpontban?		
A	 két	 önkormányzat	 közöQ	megkötöQ	 együQműködési	megállapodás	 vonatkozó	 része	 így	 szól:	 „A	
helyi	önkormányzat	a	nemze2ségi	önkormányzat	részére	előzetes	egyeztetés	alapján	havonta	igény	
szerint,	 de	 legalább	 havi	 32	 órában	 ingyenesen	 biztosítja	 az	 önkormányza2	 feladat	 ellátásához	
szükséges	helyiséghasználatot	a	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	épületében.	A	helyiség	
használatához	kapcsolódó	 tárgyi	 infrastruktúra	és	 rezsiköltséget	a	helyi	önkormányzat	viseli.”	Ezek	
alapján	 eleget	 tesz	 a	 megállapodásban	 foglaltaknak	 önkormányzatunk?	 Maximálisan,	 sőt...	 A	
megszövegezés	 2006	 óta	 ugyanaz,	 csupán	 az	 óraszám	 változo?	 az	 évek	 ala?,	 igazodva	 a	
jogszabályi	változásokhoz.	Az	irodát	természetesen	a	megállapodásban	foglaltaknak	megfelelően	
mindig	is	biztosíto?uk	és	a	jövőben	is	biztosítani	fogjuk	a	nemze<ségi	önkormányzat	részére.		

Változások	valóban	történtek	a	Művelődési	Ház	felújítása	óta,	nem	tekintjük	azt	átjáró	háznak.	A	
főbejáraK	ajtóhoz	kizárólag	az	intézmény	dolgozóinak	van	kulcsa.	Az	irodához	2006	óta	saját	kulcsa	
van	a	nemze<ségi	önkormányzatnak,	melyet	a	Művelődési	Ház	nyitvatartási	 idejében	 (általában	
8-21	óra	közöQ)	bármikor	használhatnak,	azon	kívül	pedig	akkor,	ha	erre	 irányuló	 igényüket	előre	
jelzik.	 Ahogyan	 elnök	 asszonyt	 erről	 írásban	 tájékoztaQuk,	még	 hétvégén	 is	 biztosítjuk.	Az	 irodát	
egyébként	évek	óta	nem	használja	senki	(ezt	tanúsítja	a	lenK	kép	is),	hiszen	az	Iskola	utca	1.	szám	
ala?	az	Iskola	költségvetéséből,	tehát	az	oktatás-nevelésre	kapo?	pénzből,	2016-ban	megvásárolt	
ingatlanban	alakíto?ak	ki	maguknak	közel	100	négyzetméter	alaptarületen	 jól	felszerelt,	irodából,	
tárgyalóból,	 konyhából	 és	 mosdóból	 álló	 székházat,	 ahol	 négy	 további	 munkatárs	 dolgozik.	 IQ	
üléseznek,	de	a	Művelődési	Házban	biztosíto?	 irodára	 továbbra	 is	 igényt	 tartanak.	Hogy	miért?	
Ezt	 mi	 sem	 értjük,	 azonban	 azt	 az	 együQműködési	 megállapodásnak	 megfelelően	 továbbra	 is	
biztosítjuk	és	a	költségeit	Taksony	fizeK.	Mindezek	után	felmerül	a	kérdés,	miért	is	kellene	az	irodát	
0-24	órában	és	hétvégén	is	a	rendelkezésükre	bocsájtani?		A	kérdéses	iroda	így	néz	ki	napjainkban,	
ami	kihasználatlanul	és	üresen	áll:	



Szabadidős	tevékenység	(?)		
Ezt	nem	 tudjuk	 cáfolni!	Nem	 is	 vonjuk	 kétségbe,	 a	 cikket	 írónak	 valóban	 igaza	 van	abban,	hogy	a	
nemzeKségi	önkormányzat	tagjai	társadalmi	munkában	tevékenykednek,	a	hagyományőrzéssel	csak	
szabadidejük	 terhére	 tudnak	 foglalkozni.	 Tisztában	 vagyunk	 vele,	 hogy	 a	 Taksonyi	 Német	
NemzeKségi	Óvoda	 főállású	nemze<ségi	 referensének	 (Bálint	Gyöngyi),	aki	egyben	a	nemzeKségi	
önkormányzat	elnök	asszonya,	kevés	ideje	jut	a	helyi	nemze<ségi	ügyek	intézésére.		

Svábságot	érintő	támadások?	
A	cikk	legnagyobb	valótlansága,	a	polgármester	szavainak	sajátos	értelmezése.	Sajnálatos,	hogy	az	
észrevételeinket,	 az	 általuk	 (NNÖ)	 generált	 folyamatot,	 és	 döntéseket	 illető	 kri<káinkat	
támadásnak	veszik	és	általánosítva	azokat	a	taksonyi	svábságra	vecKk	ki.		

A	 leírtakat	 a	 leghatározo?abban	 visszautasítjuk,	 sem	 a	 polgármester,	 sem	 a	 képviselő-testület	
nem	gyalázta	a	taksonyi	svábságot,	a	cikkben	szereplő	jelzőkkel	ilyen	kontextusban	sohasem	élt.	A	
településnek	 sváb	 polgármestere	 van	 és	 a	 képviselő-testület	 néhány	 tagja	 is	 büszkélkedhet	 sváb	
felmenőkkel.	 Ezen	 túlmenően	 a	 testület	mindig	 is	 kiállt	 a	 sváb	 értékek	melleQ	 és	 sokat	 teQ	 azok	
megőrzéséért.	Ez	vezérelte	akkor	 is,	amikor	2014-ben	 lehetőséget	biztosítoQ	a	német	nemzeKségi	
önkormányzat	 részére,	 hogy	 az	 óvoda	 és	 az	 iskola	 fenntartója	 lehessen,	 az	 ezzel	 járó	
többleeinanszírozással	 együQ.	 Taksony	 Nagyközség	 Önkormányzata	 csak	 az	 elmúlt	 4	 évben	 10,5	
millió	forin?al	támoga?a	a	sváb	közösségeinket		és	rendezvényeiket.	

És	a	Német	NemzeKségi	Önkormányzat…??		

Fontos	 információkra	 teQünk	 szert	 a	 „Takser	 Zeitung”	 csúsztatásokkal	 és	 valótlanságokkal	 teli	
hasábjaiból,	a	legfontosabb	eseményről	azonban,	ami	valóban	hír	lenne,	elfelejte?ék	tájékoztatni	a	
választóikat:	egyik	képviselőjük	lemondoQ	(ebben	a	ciklusban	már	a	második)	és	a	jövőben	őket,	a	
taksonyi	svábságot	már	más	fogja	képviselni	a	nemzeKségi	önkormányzatban.	Eme	fontos	változást	
említésre	méltónak	sem	találták.	Nem	csodálkozunk	rajta,	mert	mint	tudjuk,	a	Takser	Zeitung	nem	a	
korrekt	és	naprakész	tájékoztatást	szolgálja,	hanem	valami	egészen	mást.	

A	 kezde<	 jó	 kapcsolat	 és	 meglévő	 valódi	 együ?működés	 a	 két	 önkormányzat	 közö?	
megbicsaklo?.	Homokszem	került	a	gépezetbe	és	szégyenletes	módon	i?	tartunk,	hogy	a	„Takser	
Zeitung”	egyik	állandó	rovata	 le?	a	taksonyi	önkormányzat	befekectése,	melyekre	közlemények	
kiadásával	kényszerülünk	reagálni...		

Taksony	e?ől	valóban	többet	és	újat	érdemel!	

Taksony,	2019.03.16.			
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