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Továbbra is népszerű a várossá válás lehetősége

A törvényi szabályozásnak megfelelően idén is január 31-éig kellett a területileg illetékes közigazgatási 
hivatalok útján a szakminiszternek (akkor még az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek) eljut-
tatni pályázataikat azoknak a nagyközségeknek, amelyek kezdeményezni kívánták várossá nyilvánításukat. 
Információink szerint nem kevesebb mint 23 település próbálkozott az idén, amely elég népes minta a 
gyors területi és strukturális konklúziók megvonásához (ld. az ábrát).

Városi pályázatot benyújtó nagyközségek (2008)

A pályázók között idén is nagy számban találunk a fővárosi agglomerációban elhelyezkedő nagyközségeket, 
de az ország szinte minden szegletéből van legalább egy kandidáló. Kivételt képeznek a „nagyközség- 
hiányos” Nógrád, valamint a jelentős urbánus adottságokkal bíró Hajdú-Bihar és Csongrád megyék. A po-
tenciális jelöltekkel, valamint kiterjedt városhiányos körzetekkel is rendelkező Vas, Zala és Tolna megyék 
nagyközségei a várossá válás kezdeményezésében inkább feladatot, mint előnyöket vizionálhattak, míg 
Veszprém, illetve Komárom-Esztergom megyék kiegyensúlyozottabb városhálózattal rendelkezvén lehettek 
kevésbé motiváltak. Érdekes, hogy idén is érvényesülni látszik a szomszédsági hatás: több olyan térség is 
fellelhető, ahonnan egymáshoz közeli települések próbálkoznak a cím elnyerésével. Ilyen például a Tá-
pió vidéke (Sülysáp, Tápiószele, Tápiószentmárton), Békés megye középső része, vagy Győr-Moson-Sopron 
megye. Fejérben különös döntés elé állíthatta a döntéshozókat a megye északnyugati, illetve délkeleti 
szegletében aspiráló két-két jelölt.
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Természetesen számos olyan település került be a pályázók körébe, amely nem idén próbálkozik először, 
ebben a tekintetben a legnagyobb rutinnal Pusztaszabolcs rendelkezik (az elmúlt három alkalommal mindig 
pályáztak), de nem tekinthető már újoncnak a pályázat formai hibái kapcsán 2007-ben nem értékelt Vaj-
szló, Medgyesegyháza, Újkígyós és Tápiószentmárton sem, míg Csákvár, Bodajk az elmúlt évek eredményes 
településpolitikájának új körben történő sikeres megmérettetésben bízhat. A 2008-ban először kandidáló 
települések szinte mindegyikére érvényes a szűkebb vagy tágabb körben értelmezhető szomszédság effek-
tus, környezetük aspirációin és sikerein felbuzdulva a várossá válás kezdeményezése mellett döntöttek.

 Funkcionális szempontból több típus verseng a sikerért. Az agglomerációs nagyközségek közül Isaszeg a 
legnagyobb (alkalmasint jelenleg még a legnépesebb magyar nagyközség), míg középiskoláival, fejlett 
intézményrendszerével és kistérségi szerepkörével Zsámbék a leginkább központiasult. Mai városfogalmak 
szerint – nevével ellentétben – urbánus település a leginkább az M0 leágazásáról ismert Halásztelek is, 
sőt sok szempontból Sülysáp is, ahol azonban a szennyvízcsatorna hiánya rontja az esélyeket. A vidéki, 
regionális központok környezetében erősödő agglomerációs típusba tartozik a Miskolc melletti Onga és 
tulajdonképpen Békéscsaba szomszédjaként Újkígyós is. Mikrotérségi központként tűnik ki Beled, Bodajk, 
Csákvár, Medgyesegyháza, Rudabánya és Vajszló – utóbbi kettő kifejezetten elmaradott térségek centru-
maként lát el központi szerepköröket. Idegenforgalmi adottságai vihetik sikerre Zamárdi pályázatát, amely 
várossá nyilvánítása esetén a Balatonföldvár és Badacsonytomaj fémjelezte kisvárosi körbe illeszkedhet 
mind méret, mind szerepkörök szempontjából. Város lehet Villány után egy-egy újabb magyar borvidék 
reprezentánsa, hiszen Hajós és Verpelét is leginkább ebben a szerepkörben emelkedik ki térségéből, mind-
kettőt imázs-típusú településnek tekinthetjük.

 Híreink szerint a miniszter által felkért szakértői bizottság már értékelte a pályázatokat és kialakította 
javaslatát, amelyet jelenleg – a korábbi évek gyakorlatától vélhetően nem eltérve – a politikai paritásra is 
törekvő lobbytevékenység felpuhít, esetleg átalakít. Az előző esztendő tapasztalatai szerint 5 és 10 közöt-
tire tehető az új városok száma, amelyben bizonyára lesz majd legalább két-három Pest megyei település, 
valamint a pályázók listáját elnézve valószínűsíthető, hogy lesz egy, de inkább két befutó Fejér megyéből 
is. Nagyon hasonló adottságokkal rendelkezik a két békési pályázó, nem lennénk meglepve, ha végül mind 
a kettő elnyerné a címet. Esélyes lehet valamelyik „boros” település és Zamárdi, de feltehetőleg – terü-
letfejlesztési céllal, az érintett térség számára adott jelzésként – az elmaradott területek központjaiként 
funkcionáló pályázók valamelyike is készülhet a városavatóra. 

Pirisi Gábor - Trócsányi András

www.varossanyilvanitas.hu

http://www.varossanyilvanitas.hu/
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Megjelent a VII. Falukonferencia tanulmánykötete

2007 június 21-22-én került megrendezésre Pécsett „A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után” 
címmel a Kovács Teréz és az MTA Regionális Kutatások Központja által fémjelzett, és immáron komoly 
hagyományokkal büszkélkedő Falukonferencia-sorozat hetedik állomása. A kétnapos konferencián közel 
hatvan előadás hangzott el, amelynek írásos anyagát a nemrég megjelent konferenciakötet (szerkesztette 
Kovács Teréz, kiadja az MTA Regionális Kutatások Központja) tartalmazza. A szervezők által kitűzött téma 
rendkívül izgalmasnak bizonyult, széles spektrumot átfogva járta körül a vidékfejlesztés számára egyre 
súlyosabb kihívásokat jelentő helyi társadalmi problémákat, és ezekkel szoros összefüggésben azokat az új 
utakat, paradigmákat, lehetőségeket, módszereket és eszközöket, amelyek az ország uniós csatlakozása 
után egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljenek a hazai vidékfejlesztés terén. 

Már megszokhattuk, hogy a falukonferencia-sorozat megmozgatja az ország falukutatóinak táborát, így 
a kötet szerzői is lefedik az ország szinte valamennyi szegletét. Az összesen 503 oldalas előadás-gyűjte-
mény első mintegy 80 oldalát a plenáris előadók hozzászólásai teszik ki, köztük voltak a közigazgatásban 
(Csáki Csaba, Pásztohy András, Ficsor Ádám) és az akadémiai szférában dolgozó szakemberek (Kovács Te-
réz, Csatári Bálint) is, de a varsói Zbigniew Florianczyk személyében külföldi vendég írása is szerepel, ez 
utóbbi is magyar nyelven. 

A könyv további szerkezetét természetesen a konferencia öt szekciójának tagozódása határozza meg. 
A mezőgazdasági szekció előadásainak anyagát tartalmazó tanulmányok sorát a földhasználat, az agrárke-
reskedelem és az agrártámogatások kérdésköre mellett olyan izgalmas és érdeklődésre számot tartható té-
mák is színesítik, mint például az élelmiszer-gazdasági termelő szervezeteket valóban interdiszciplináris (a 
közgazdaságtól az élelmiszerbiztonságon át a társadalmi tőke/bizalomig és pszichológiáig terjedő) módon 
elemző kutatás bemutatása; az integrált vidékfejlesztés és a versenyképesség kérdései; vagy a gyakorlati 
életben sikeres Mórakert, mint vidékfejlesztési modell esettanulmánya.

A konferencia legnépesebb szekciója – tizenhárom előadással – az ökológiai szekció volt. A kötetben 
megjelent írásos anyagok fő vonulatát a bioenergetika, a biomassza és annak a vidékre gyakorolt hatásai, 
esetleges kérdőjelei adják. Emellett agrár-környezetgazdálkodás, ökoturizmus témakörben is hangoztak 
el előadások és születtek tanulmányok. Talán a két legérdekesebb anyag azonban kicsit kilóg ezen témák 
sorából. Az egyik Antal Z. László szociológus által jegyzett „Éghajlatváltozás-paradigmaváltás–falvak” című 
írás, amely a falvak szerepének jövőbeni felértékelődését boncolgatja. A másik tanulmány – Fodor Krisz-
tina tollából – a „Közjavakat termelő mezőgazdaság?” címen a többfunkciós mezőgazdaság modelljének 
nemzetközi és hazai kérdéskörét járja körbe.

A vidékfejlesztés szekció gerincét elsősorban − a helyi fejlesztési kezdeményeket támogató − LEADER 
kérdésköre adta, emellett példák hangoztak el a nemzeti parkok, a „puha tényezők” a falusi örökségvé-
delem, vagy éppen a vízgazdálkodás vidékfejlesztésben betöltött szerepéről. A teljesség igénye nélkül 
kiemelnék a szekció érdekesebb anyagai közül néhányat. Kovács Dezső tanulmánya az AVOP pályázati 
rendszerébe beépülő esélyegyenlőségi adatlapok elemzésével és az azokból levonható következtetésekkel 
foglalkozik.  Nemes Gusztáv tanulmánya kétévnyi spanyolországi LEADER kutatás gyakorlati eredményeit, 
esettanulmányait, és a magyar LEADER-rel párhuzamba hozható tapasztalatait teszi közzé „Menedzsment 
vagy helyi kormányzás? – sikeres akciócsoportok Spanyolországban” címmel.

A konferencia tematikai célkitűzését jól reprezentálja az, hogy önálló szekció foglalkozott az alternatív 
gazdaságfejlesztéssel, amely új színekkel bővíti a vidékfejlesztés és a falu palettáját, valamint Társada-
lom-Közösség-Kultúra címen önálló szekció foglalkozott a vidékfejlesztés eddigi esetleges sikereinek vagy 
kudarcainak legfőbb letéteményesével, a falvak társadalmával.

Szabó András PhD hallgató,

PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

Hírek, információk

2. évfolyam 2. szám   2008. június 3. ��

mailto: szaandr@gamma.ttk.pte.hu


39

Konferenciák

VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia - Magyarország és a Balkán - Pécs a Balkán 
kapuja?

A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszéke, valamint a Kelet-
Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) idén is megrendezi a nagy sikerű politikai földrajzi 
konferenciasorozat legújabb állomását. A kétévente megrendezésre kerülő konferencia ezúttal szervesen 
kapcsolódik az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 programsorozathoz. A rendezvény a megszokott kettő 
helyett három napos lesz (október 16-18.), a programot kirándulás, Mánfai György fotóművész kiállítása 
és a Fiatal Magyar Balkanisták Első Országos Találkozója színesítik. A jelentkezési határidő június 6., a 
szervezők még elfogadják témához kapcsolódó előadásokat. 

További részleteket a konferencia programjáról, valamint a Balkán-kutatás más aktualitásáról a 
KMBTK honlapján olvashatnak az érdeklődők

III. Országos Turisztikai Konferencia

2008. szeptember 25-26-án Pécsre várjuk a magyarországi és határon túli turizmus-kutatókat. A konferencia 
alcíme ezúttal „Örökség és turizmus”, és a rendezvény a szervezők szándéka szerint az örökségnek, mint 
értéknek és vonzerőnek a vizsgálata a turizmusfejlesztés és kutatás, valamint az oktatás aktuális feladatai 
kapcsán. A konferencia szervezői Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Turizmus Tanszékének 
munkatársai, együttműködésben az MTA PAB, a MATUR Baranya Megyei Tagozata, a Pannon Borrégió 
Egyesület, a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség szervezeteivel, valamint a Mecsextrém 
Parkkal. 

A szervezők június 30-ig várják az elektronikus formában elküldött jelentkezéseket az első körlevélben 
megjelölt témákhoz kapcsolódóan. További részletek és jelentkezési lap a Turizmus Tanszék honlapján 
elérhetők. 

IV. Magyar Földrajzi Konferencia

A magyar geográfus-társadalom talán legnagyobb rendszeres seregszemléjére negyedik alkalommal ezúttal 
Debrecenben kerül sor, a Debreceni Egyetem földrajzi tanszékeinek közös szervezésében. A konferencia 
2008. november 14-15 között kerül megrendezésre, a jelentkezési határidő június 25. A témakörök a 
már megszokott módon átfogják a geogáráfia lényegében teljes spektrumát. Bővebb információkat a 
konferenciáról a szervező tanszékek honlapján szerezhet az érdeklődő. 
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http://balkancenter.ttk.pte.hu/index.php?id=153
http://foldrajz.ttk.pte.hu/index.php?d=turizmus/index.html
http://geo.science.unideb.hu/taj/page/foldrajzkonf2008.html

