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Pálné Kovács Ilona 

NYUGDÍJBA MENT A REGIONALIZMUS 

Kedves Béla, azért vagyok elérzékenyülve a kerek évforduló kapcsán, mert én sem va-

gyok messze tőle. Mi szerintem olyanok vagyunk, akik nem akarnak megöregedni és nyug-

díjba menni. 

A Te munkád, szereped népművelőként, tanárként arra predesztinált, hogy mindig a 

dolgok sűrűjében legyél, kezdeményezz, animálj, értékelj, vitatkozz. A mi ismeretségünk 

a politikából származik elsősorban, pontosabban a megyei politikából, amikor képviselők 

voltunk (te alelnök) a Baranya Megyei Közgyűlésben a kilencvenes években, tele lelkese-

déssel, most már inkább úgy fogalmaznék, hogy naivitással. Meggyőződésünk volt, hogy 

amit csinálunk, annak értelme van, erősítjük az emberek területi kötődését, a megye ko-

hézióját s ezzel érdekérvényesítési, fejlődési esélyeit. Tévedtünk. 

Vitánk volt ugyan abban, hogy megyére van szükség vagy nagyobb régióra. Te lelkes 

regionalista lettél, fókuszálva az identitásépítésre, a kultúra kohéziós, társadalom és nem-

zetintegráló erejére, én azt hangoztattam kicsit pragmatikusabb attitűddel, hogy nem a 

méret a lényeg, a megyék is lehetnek európai értelemben vett régiók. Egyetértettünk vi-

szont abban, hogy erős középszintű önkormányzatra van szükség. Csak látszólag nyertem 

én, abban az értelemben, hogy a megyék megúszták a regionalizációt. A régiókat a majd-

nem két évtizedes lebegtetés és egyre korlátozottabb aktivitás után nyugdíjba küldték, 

teljesen szabálytalanul, hiszen esélyt se kaptak a tényleges életre. A megyék megmaradtak 

a térképen, de a hatalomban nagyítóval sem találjuk őket. Mi legalább bizonyíthattunk 

(már amennyire, ezt nem mi döntjük el). 

Kedves Béla, tudom, hogy te sosem nyugodsz és mindig lelkesedsz valamiért, én pesz-

szimistább vagyok. Nagyon sok időt elvesztegettünk, és még sincsenek erős helyi, regio-

nális közösségek, önkormányzatok meg végképp nincsenek. Remélem tanári pályafutásod 

során sikerült elültetned a meggyőződést, hogy a régió (vagy megye) és a közösségek szá-

mítanak. A pártpolitikusok, úgy tűnik, kevésbé. A három évtizedes huzavona tanulsága az, 

hogy erős helyi társadalmak nélkül csak felülről, nem lehet kiépíteni a regionalizmust. Sok 

munka van még hátra, ehhez kívánok jó egészséget! 

 


