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Két éve rendszeresen megtartják a megye napjai 
Somogyország fővárosában, Kaposváron. A történelmet meg
idéző emlékezés jelennek szóló üzenete: múlt nélkül nincs je
len, nem lesz jövő. Dr. Kolber Istvánnal, a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnökével, Baranya, Somogy, Tolna regionális ta
nácsának soros elnökével, ezért a megyék szerepéről, a bon
takozó regionális együttműködés tapasztalatairól beszélget
tünk. 

- Nagyon fontosnak tartom, hogy a megye lakossága 
ismerje múltját, hiszen a jövőt nélküle nem építhetjük. Azon 
túl, hogy magyarnak érezzük és valljuk magunkat, ragaszko
dunk a hazához, kötődünk a szülőföldünkhöz is, büszkén vall
juk magunkat somogyinak, vagy éppen baranyainak, zalai
nak. Ezt az identitástudatot szerettük volna erősíteni és keres
tük azt a történelmi dátumot, amelynek rangja van Somogy
ban. A megye címeradományozásának a napját választottuk a 
megye napjának. 1498 vízkeresztjén, január 6-án II. Ulászló 
pecsétes okirata tanúskodik arról, hogy címert kapott Somogy. 
Nem veszett a történelem homályába ez az esemény, hiszen az 
oklevél a birtokunkban van. A Somogy Megyei levéltárban lel
hető föl. Hiteles fordítása is rendelkezésünkre áll. Rekonstruál
ható volt teljes hitelességgel, hűséggel a megye címerének 
formája és színe is. 

De a megyenap nemcsak a múlttal foglalkozik, ha
nem a jelennel is. Meggyőződésem, hogy az a 

megye, amelyik nincs tisztában az értékeivel, lemarad a me
gyék versenyében. Ha a fejlesztésekről beszéltünk, akkor is 
előkerülnek azok a kulturális értékek, múltbeli örökségeink, 
amelyek beépülnek abba a falba, amelyet most húzunk föl. 
Tavaly a millecentenárium alkalmával éppen ezért választottuk 
ünnepi közgyűlésünk helyszínéül Somogyvárt, a bencés apát
ság romjait, hogy onnan tekintsünk jövőnkbe. Szeretném, ha 
ebben az évben kiemelkedő eseményként írhatnánk be króni
kánkba a Dél-Dunántúl identitásával és kohéziójával foglalko
zó konferenciát, amely ennek a régiónak a múltjával kíván 
foglalkozni, keresve azokat a közös feladatokat, amelyek 
előbbre viszik a megyék életét, szorosabbra fonják közöttünk 
azokat a szálakat, amelyek összekötnek bennünket. A török 
hódoltság, a betelepítések, a nemzetiségiek együttélése, 
mind-mind összekötő szálak a régió megyéi között. A római 
birodalomig is visszatekinthetünk, az egykori Pannoniára, hi
szen szellemisége ma is él és hat. 

- A megyerendszer még évekig, évtizedekig fennma
rad. De közben már bontakozóban van a regionalitás eszmé
je, gondolata és gyakorlata. Milyen kapcsolatokban nyilvánul 
már meg a közös feladatvállalás? 

- Egyik kedves pécsi jogtörténeti professzorom mond
ta: a megyék isten teremtményei, tehát örökök. Valóban, több 
mint ezeréves intézményről van szó. Meggyőződésem, hogy a 
közigazgatásban még hosszú ideig fontos szerepet töltenek be 
a megyék mint közjogi, politikai tényezők. Azonban nem dug
hatjuk a fejünket a homokba, hogy ha az Európai Unióhoz kí
vánunk csatlakozni, az infrastruktúrában, az innovációban, a 
felsőoktatásban és sorolhatnám tovább, szinte naponta érez
zük a szükségességét annak, hogy a megyék együttműködése 
nélkül nem megy. Egyetlen megye sem tudja önállóan érvé
nyesíteni érdekeit. A nemzetközi porondon csak közösen tu
dunk föllépni. A regionális együttműködés kapcsán gyakran 
megkérdezik tőlem: ez kényszer? Bizonyos értelemben igen -
felelem. A Regionális Unióhoz forrásért csak regionális szinten 

lehet folyamodni. Az elmúlt időszakban már több regionális 
kapcsolat, együttműködés született a Dél-Dunántúlon, ahol 
fejlesztési alapítványt hoztak létre a megyei önkormányzatok. 
Ez más régiókhoz képest máris versenyelőnyt jelent számunk
ra. Ennek is köszönhetjük, hogy a Phare program II. ütemének 
keretében a régió megnyert egy pályázatot, s ez 81 0 millió fo
rintot hozott. Ezt a pénzt az együttműködő megyék intézmény
rendszerének kialakítására és működtetésére kívánjuk fordíta
ni. 

Az elmúlt időszakban szoros kapcsolat alakult ki a 
pécsi egyetemekkel, s ezt szeretnénk elérni a ka

posvári egyetemmel, felsőoktatási intézményekkel is. Nekünk 
az az érdekünk, hogy Kaposváron erősödjék a felsőoktatás. Ez 
nemcsak rangot jelent, gazdasági erőt is ad. Az élet számos 
területén bontogatja szirmait a regionális együttműködés. A 
tudományos kutatásokban, a művészetekben, az emberi kap
csolatokban. 

Közös esélyt jelent mind a három megyének a horvát
országi határközelség. A háborús események hátravetették az 
elmúlt időszakban a kulturális, gazdasági kapcsolatokat. A 
természet azonban nem áll meg a megye, sőt az országhatár
oknál. A Dráva Nemzeti Park mind a három megyét érinti, 
részben Zalát is. 

Nagy útépítési program fekszik az asztalon. Az M7-es 
autópálya továbbvitele. Ebben is vannak közös feladataink, 
érdekeink, reményteli bizalmunk. 

Nem szabad megfeledkeznünk egy másik régióról 
sem, a Balatonról. Itt három megye érdekelt. So

mogy, Zala és Veszprém. 1 995-ben kezdeményeztük a kap
csolatok szorosabbra fűzését. Ennek az eredménye a Loire
menti együttműködés. Bízom abban, hogy a Balatoni Fejlesz
tési Tanács és a balatoni marketing közhasznú társaság egy
séges idegenforgalmi szemlélettel dolgozik. Nem lehet me
gyénként belépni egy-egy idegenforgalmi vásár kapuján. 

- Zala kapcsolata a Dél-Dunántúl régióval meglehető
sen különösen alakult. Mondhatni, Zala kettéhasadt. Nagyka
nizsa és térsége a Dél-Dunántúlhoz igyekezett kapcsolódni, 
Zalaegerszeg és vidéke pedig Vashoz. 

- Bölcs döntés született Zalában. Hiszen a regionális 
együttműködés egyik lényege: engedi az érdekek megfelelő 
sokszínűségének a kibontakozását. Érdek, hogy Zala ne csak 
a balatoni regionális együttműködésből vegye ki részét, a te
rületfejlesztésben Somoggyal és Vassal is működjön együtt. 

- Említette elnök úr, hogy az Európához való csatlako
zás fontos érdeke hazánknak. Szigorúak a feltételek. A megyék 
együttműködése könnyebb? 

- Nem könnyebb. Amíg laza az együttműködés, addig 
könnyű; amint szigorodnak a feltételek, nőnek a követelmé
nyek, annál bonyolultabb az integráció. Azt kell elérni, hogy 
túlsúlyban legyen az a meggyőződés, hogy a belső vita, ér
dekérvényesítés mellett van egy közös érdek is: a régió egésze 
kellő erőt tudjon gyűjteni céljának megvalósításához. Valóban 
folyik már térségi, területi verseny, amelyben nemcsak a tele
pülések, a megyék vesznek részt, hanem a régiók is. Európá
ban ez mindenütt így van. A lényeg az, hogy alakuljanak ki 
azok az intézményi keretek, amelyek kulturális és sokszínű ér
dekérvényesítést, politizálást teszik lehetővé a régióban. A Ré
giók Európája jó példa. Lombardia, Baden-Würtenberg, 
Katalónia Közép-Európa motorja. 
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