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Megfordítottuk a padokat – ez 
volt a legkevesebb. Nagy mun-
kával megfordítottuk mindhá-
rom padsort, így aztán mikor 
leültünk, mindenki háttal volt 
a táblának, a tanári asztalnak, 
a beérkező tanerő pedig csodál-
kozhatott, hogy csupa hátat lát. 

Régen volt, még közép-
iskolában. Ami pedig talán a 
legemlékezetesebb: a tanárok 
legtöbbje „vevő volt” a viccelő-
désre. Voltak, akik kifejezetten 
vették a lapot, derűs története-
ket meséltek az iskola múltjá-
ból, vagy éppen felajánlották 
magukat felelésre, és ezúttal ők 
kínlódtak a táblánál, keresve jó 
válaszokat a ravaszul feltett kér-
désekre. Hagyománya volt az 
iskolában a „bolond napnak”, 
április elsejének, nem volt szo-
kás megsértődni semmin, de 
nem is volt ezekben a viccek-
ben semmi sértő. 

Nem hiszem, hogy a múltba 
tekintés miatt szépülnének meg 
a régi dolgok, de talán nemcsak 
én érzem úgy: kevésbé tudunk 
mostanában nevetni. Persze, 
születnek viccek mostanában 
is, vicces emberek is akadnak, 
hiszen a Kárpát-medence leve-
gője, földrajzi kialakulása nem 
tudni, miért, de különösen 
alkalmas a humor előállítására, 
tót atyafiaktól székely góbékig, 
nem is szólva a pesti viccekről 
– mégis… Az egész valahogy 
olyan erőlködős. Ül hét ember 
a tévében, és verejtékezik, hogy 
mindenáron valami jópofát elő-
sajtoljon magából, hétről hétre, 
mert azért fizetik… Hol van már 
az a Sándor György-féle humor, 
amikor odaállt a Lánchíd elejé-
re, és elkezdett hídpénzt szed-
ni. Amikor aztán láttuk, hogy 
ezen senki nem csodálkozik, 
mindenki szó nélkül fizet, nem 
tudta az ember, sírjon vagy 
nevessen – persze, rajtunk, 
saját magunkon, hogy ilyenek 
vagyunk, ilyenek lettünk, bár-
mit meg lehet velünk tenni. 

A derű hiányzik, a jóked-
vű nevetés, a laza viccelődés. 

Ami persze olykor kicsit vasko-
sabbra sikerült, de még mindig 
belefért a sértődésmentesség-
be. Amikor a gyárban betettek 
két téglát a kolléga táskájába, 
és csak otthon vette észre, mi 
volt olyan nehéz. Vagy mikor 
a lakatos nagy szerszámos 
fiókjába macskát helyeztek, és 
amikor kihúzta, hogy reszelőt 
vegyen ki, hát a cirmos ugrott 
elő, nagy nyávogással. Az iro-
dában meg bekenték a telefon 
kagylóját kék indigóval, ezért 
aztán aki telefonált, helyes, 
türkizbe játszó monoklira tett 
szert a szeme mellett, ahova 
a hallgatót szorította. Nemcsak 
az változott, hogy már nem 
használunk gépírás-másolathoz 
indigót, hanem a jó munkahelyi 
hangulat – amihez hozzátarto-
zott az ilyenféle történetek meg-
élése, majd később a mesélése 
– kopott el. Más dolgokon neve-
tünk, sőt, gyakran már nem 
is nevetés ez, inkább hasonlít 
valami torz vigyorgásra. 

Kíváncsi voltam, mi okoz 
derűt mostanában, elmentem 
néhány napja egy frissen nyílt 
karikatúrakiállításra, Teszák 
Sándor rajzait megnézni, a 
pesterzsébeti művelődési ház-
ban. Tanulságos volt; szinte 
egy kis újkori történelemkönyv 
lapjai kerültek elő a rajzokból, 
csupán a felszabadult jókedv 
hiányzott. Egy néhány évvel 
ezelőtti képen két rabló megál-
lít az úton egy Suzukival érkező 
házaspárt, és rájuk szegezett 
pisztollyal közlik: Suzuki a mi 
autónk is! Vagy egy friss rajz, 
amelyen a cigányzenekar prí-
mása – könnyen beazonosít-
ható jellegzetes, keskeny arc, 
vékony orr, csillogó szemüveg 
– bejelenti: Én lemondok, de a 
banda marad!

Nos, nevettünk? Ugye, nem 
nagyon… 

A szerkesztõ jegyzete

Április elseje

A szó és jelentése közismert. 
Sajátos, egyéni tartalmát azon-
ban csak nemrégiben volt 
módomban megismerni. Ennek 
rövidke története van. Hajdani 
vonatozó utastársam, akivel a 
munkába járások idején barát-
koztam össze, a minap az egyik 
érdi áruház előtt köszönt rám. 
Alig ismertem rá. Telt arcú, 
nyugodt, mosolygós tekintetű 
férfi lett belőle a nyúzott képű 
ismerős helyett. Barátságosan 
érdeklődött hogylétem felől, s 
mikor megjegyeztem, hogy fel-
tűnően jól néz ki, mosolyogva 
csak ennyit mondott: „Mert jó 
az alapállásom.” Meghívtam 
a sarki presszóba. Kényelmes 
elhelyezkedésünk után kértem, 
mondja el, milyen is az a jó 
alapállás? Magyarázatát így fog-
lalhatnám össze. 

Annyi a baj nálunk és oda-
künn a világban, hogy néhány 
évvel ezelőtt elhatározta, igyek-
szik a világot kizárni életéből, 
amennyire csak lehet. Az újsá-
gokat, a rádió-tévéújság és egy 
napilap kivételével, lemondta. 
A helyi lapokhoz nem jut, noha 
kíváncsi lenne rájuk, de csak 
elvétve dobják be levélszekré-
nyébe. A tévé-rádióújságból 
egész hétre kijelöli, mit hallgat 
és néz meg. A tévében a törté-
nelmi, földrajzi, utazási filme-
ket kedveli, a rádió adásaiból 
a tudományos, az irodalmi és 
a kertészkedéssel foglalkozó 
témák érdeklik. A Művelődési 
Központ szinte minden kiállítá-
sát megnézi, és elmegy a városi 
könyvtár őt érdeklő rendezvé-

nyeire, és innen a könyvtárból 
jut olvasnivalóhoz. 

Elmondta még, hogy havon-
ta elmegy a nyugdíjas klub-
ba, ahol gyakran adódik egy 
kellemes kirándulás lehetősé-
ge az ország valamely vidéké-
re. Általában sokat mozog, és 
naponta legalább két órán át 
dolgozik a maga által összeho-
zott kis műhelyében. Itt szokott 
barkácsolni, vagyis, ha valami 
elromlik, ha valamit javítani 
kell, megcsinálja. Aztán tavasz-
tól késő őszig feleségének segít 
a kertben, ahol a nehéz fizikai 
munkákat végzi. A parányinak 
mondott kertben megtermelnek 
minden konyhára való zöldsé-
get. Amint elmondta, mindig 
van friss zöld konyhára való, 
mégpedig hagyma, retek, saláta 
(ezekből többfajta), és megter-
melik a céklát, a vörös- meg 
a lila hagymát, a krumpliból 
három fajtát is! A zeller, a torma 
és főként az uborka, a zöld 
és tarka szárazbab egy évben 
sem hiányzik a kertből. Alma, 
körte, szilva és barackfa adja a 
gyümölcsöt, amit még néhány 
szőlőtőke termése is kiegészít. 
Végül nyelt egyet, és kimondta 
tagoltan: – Politikai műsorokat 
és híreket nem nézek, nem hall-
gatok. Ezekről a dolgokról hal-
lok éppen eleget a feleségemtől, 
és jártamban-keltemben utcán, 
áruházakban s egyebütt.

Ugye, emlékeznek? Ismerősöm 

már beszélgetésünk elején cél-
zott arra, hogy a külső nyomás 
ellensúlyozására, szinte ösztö-
nös védekezésként alakította 
ki „alapállását.” Eltűnődtem, 
majd megkérdeztem: egyáltalán 
nem érdekli vagy nem izgatja, 
hogy mi történik körülöttünk 
és velünk, az országunkkal, 
Európával, és milyen folyama-
tok mennek végbe az egész 
világban? Nem gondolja, hogy 
ez az alapállása végül is a régről 
ismert „struccpolitika?” Válasza 
így hangzott. – Strucc ide, strucc 
oda, kis pont vagyok én ezek-
hez a politikai folyamatokhoz 
képest. Mindez, ami történik, ha 
akarom, ha nem, akkor is végbe-
megy. Ami engem illet, szeret-
nék még húsz-harminc évet 
megélni békességben. Tehát 
nem átélni, ami mostanában 
történik velünk, hanem megélni 
a megérdemelt, pihentető nyug-
díjas éveket a kedvemre, csalá-
dom kedvére. Azért mindettől 
függetlenül tudok mindenről, 
csak éppen az „átélésüktől” tar-
tózkodom.

Mikor az asztaltól felálltunk, 
megkérdeztem, hogy szavazni 
elmegy majd? Határozottan, 
felcsillanó szemmel válaszolt: 
– Feltétlenül! Ki sem hagynám! 
Az egész család megy szavazni. 
Megnyugtatásul: azt is tudom, 
hogy mire, kire szavazok!

Kívánom neki és családjának: 
jó egészségben érje meg a sors-
döntő szavazás napját. Annak 
pedig örülni lehet, ha tudja, 
hogy mire, kire szavaz. Csak 
menjen el!� Bíró�András

A napirend elfogadása után 
Tímár Istvánné interpellációjá-
ban azt kérdezte, igazak-e azok 
a hírek, melyek szerint leállt 
a felújítási munka a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolánál, és ki 
a felelős a munkálatok késé-
séért és leállításáért. Segesdi 
János alpolgármester válaszá-
ban elmondta, technikai szünet 
miatt állnak a felújítási munká-
latok, mert a fővállalkozó nem 
fizette ki az alvállalkozókat. 
Ezért március 23-án az önkor-
mányzat szerződést bontott, és 
elindította a közbeszerzési eljá-
rást. Az építkezésnél 14 napi 
lemaradás van, de ez behoz-
ható, és az eredeti határidőre 
befejeződhet az iskola felújítá-
sa – közölte az alpolgármester. 
Tímár Istvánné nem fogadta el 
Segesdi János interpellációjára 
adott válaszát, a képviselő-tes-
tülert viszont 14 igen és 9 nem 
szavazattal elfogadta.

Horváth András napirend 
előtti felszólalásában arra 
emlékeztette a képviselő-testü-
let tagjait, hogy március 21-én 
Gyurcsány Ferenc lemondott 
kormányfői tisztségéről, és 
ismertette a szocialista kor-
mányfő regnálása alatt történ-
teket. Elmondta, hogy a forint 
ingadozása károkat okozott a 
gazdaságnak, és kifogásolta, 
hogy az MSZP által vezetett 
Magyarország nem tudott élni 
a Fidesz által teremtett lehető-
séggel, és nem csatlakozott az 
euróövezethez, hanem lemaradt 
a nemzetek közötti versenyben. 
Amikor az előadó arról beszélt, 
hogy Medgyessy Péter korábbi 
szocialista miniszterelnök túl-
költekezte magát a kincstári 
pénzből, akkor az MSZP-frak-
ció tagjai, Döcsakovszky Béla 
kivételével, elhagyták az ülés-
termet. Horváth András beszélt 
a felhalmozott óriási hitelállo-
mányról, a bizalmi válságról, és 
arra kérte Jánosi Györgyöt, Érd 
szocialista országgyűlési képvi-
selőjét, hogy „ne támogassa a 
most zajló komédiát”.

Döcsakovszky Béla arról 
beszélt, hogy az önkormány-
zati törvény és a saját SZMSZ 
is csak az önkormányzat hatás-
körébe tartozó helyi közügyek 
tárgyalását teszi lehetővé. Az 
MSZP-s képviselő szerint Orbán 
Viktor „szabadcsapatokat 
vezényelt a tv székházához”, 
rossz hírét keltette külföldön 
Magyarországnak, és a Fidesz- 
kormány idején hangos volt a 
közélet Kaya Ibrahim ügyeitől. 

A közgyűlés elfogadta a civil 
szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló közgyű-
lési rendelet módosítására tett 
javaslatot, azt követően pedig 
vita alakult ki a civil szerve-
zetek támogatására elkülönített 
összeg egyes keretek közötti 
felosztására tett javaslat tárgya-
lása során. Döcsakovszky Béla 
kifogásolta, hogy bizonyos ese-
tekben újabb összegekkel akar-
ják támogatni azokat a tevé-
kenységeket, amelyeket amúgy 
intézményesen is támogat az 
önkormányzat. 

A közrendvédelmi bizott-
ság, az oktatási és művelődési 
bizottság és a szociális bizottság 
javasolta a közgyűlésnek, hogy 
a civil alap egyes keretek közötti 
felosztására vonatkozó határo-
zati javaslatot fogadja el. Veres 
Judit arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a felosztás az előző évek 
tapasztalatai alapján történt, 

Segesdi János alpolgármester 
pedig elmondta, hogy jelentős 
összeget fordíta költségvetés a 
Beliczay-szigeten történő beru-
házásokra. 

T. Mészáros András polgár-
mester jelezte, tudatában voltak 
annak, hogy az összegek elosz-
tása vitára ad alkalmat, de az 
elosztási arányoknál az előző 
évi összegeket vették figyelem-
be. A képviselő-testület elutasí-
totta Döcsakovszky Bélának az 
egymillió forint átcsoportosítá-
sára tett javaslatát, és egyetér-
tett az előterjesztéssel. 

A képviselő-testület egyhan-
gúlag támogatta az egyházak, 
felekezetek és vallási közössé-
gek önkormányzati támogatá-
sáról, valamint a támogatással 
kapcsolatos határidők megálla-
pításáról szóló javaslatot.

A képviselők beszámolót 
hallgattak meg az Érdi Központi 
Orvosi Ügyelet 2008. évi tevé-
kenységéről. Zacher Gábor 
szakmai vezető elmondása sze-
rint voltak problémák az elmúlt 
esztendőben, de azokat kezelni 
tudták. Jól működik a rendszer 
– közölte Zacher Gábor. Dombai 
Tamás véleménye szerint nin-
csenek megelégedve az orvosi 
ügyelettel az érdi lakosok, nem 
megfelelő a szakmai tudás, és 
a kivonuló személyzet lehetne 
udvariasabb is.

Antunovits Antal ezzel szem-
ben állította, hogy kiváló mun-
kát végeznek az egészségügyi 
dolgozók, és ezért köszönet 
illeti őket. Véleménye szerint 
kívánatos lenne teljes óraszám-
ban biztosítani a gyermekorvosi 
ügyeletet. Dombai Tamás jelez-
te, hogy csak a beteg gyerme-
kekhez kijáró orvosokra gon-
dolt, amikor megfogalmazta 
kritikai észrevételét. Veres Judit 
elmondta, hogy az egészségügyi 
bizottság minden tagja elfogadta 
a beszámolót, és emlékeztetett 
arra, hogy az ügyeleti telefon-
beszélgetésekről magnófelvétel 
készül. Sokszor az jelent gon-
dot, hogy a telefonálók nem nyi-
latkoznak egyértelműen, ezért 
kívánatos lenne, ha az Érdi 
Újságban tájékoztatás jelenne 
meg arról, mit kell tenni, ha az 
orvosi ügyelethez fordulnak a 
betegek

Tímár Istvánné köszöne-
tét fejezte ki az orvosi ügye-
let munkatársainak, mert azok 
megmentették édesanyja életét. 
A képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta a beszámolót, 
azt követően pedig módosítot-
ták az Érd város háziorvosi kör-
zeteiről szóló korábbi önkor-
mányzati rendeletet. 

A testület döntött arról, hogy 

Érd Megyei Jogú Város testvér-
városi kapcsolatot létesít Léva 
(Szlovákia) városával, és fel-
hatalmazta a polgármestert a 
vonatkozó testvérvárosi megál-
lapodás aláírására.

A képviselő-testület tag-
jai hosszan vitáztak, amikor 
az utcanévtáblák beszerzésé-
hez szükséges pénzügyi fede-
zet biztosítására, valamint a 
Batthyány sportcsarnok köz-
beszerzési eljárásának elindí-
tásához szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítására tett javas-
lat elfogadásáról volt szó. Az 
előterjesztő azt kérte, hogy Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a városban történő eligazodást 
segítő utcanévtáblák beszerzé-
sére bruttó 31 000 000 Ft fede-
zetet, a Batthyány Általános 
Iskola sportcsarnokának bőví-
tésére és korszerűsítésére 
pedig bruttó 240 000 000 Ft 
fedezetet biztosítson a város 
2008. évi költségvetésének 
szabad felhasználású pénzma-
radványa terhére. Jakab Béla 
közölte, hogy a pénzügyi és 
költségvetést ellenőrző bizott-
ság nem támogatja, hogy a 
pénzmaradvány terhére történ-
jen a finanszírozás, és véle-
ménye szerint felvetődik az 
a kérdés is, hogy egyáltalán 
szükséges-e működési hitelt 
felvenni. A polgármester vála-
szában elmondta, hogy a pénz-
maradványok felhasználásáról 
a közgyűlés április 26-i ülésén 
döntenek majd. Való Gábor azt 
javasolta, hogy a városi tele-
víziótól csoportosítsanak át 
összegeket a táblák költségére. 
Döcsakovszky Béla kijelentet-
te: a pénzmaradványt adósság 
csökkentésére kell fordítani, 
T. Mészáros András polgár-
mester pedig elmondta, hogy 
pazarlás volt a balesetveszé-
lyes utcanévtáblák kihelyezé-
se az elmúlt önkormányzati 
ciklusban. Gombos Katalin, a 
közgazdasági iroda vezetője 
elmondta, hogy április 30-ig 
kell a zárszámadást előterjesz-
teni, és jelezte, a 217/1998-
as kormányrendelet 8-as és 
51-es paragrafusa, valamint a 
249/2000-es kormányrendelet 
39-es paragrafusa szabályozza 
a pénzmaradványok felhasz-
nálását, és egyértelművé tette, 
hogy az előterjesztő törvény-
szerűen járt el, amikor azt 
kérte, hogy a fedezetet a város 
2008. évi költségvetésének sza-
bad felhasználású pénzmarad-
ványa terhére biztosítsák.

Döcsakovszky Béla szerint 
az előterjesztést vissza kellene 
vonni, és olcsóbb megoldás-
ra van szükség. T. Mészáros 

Pénzhez jutnak 
a civil szervezetek

András arra emlékeztette a szoci-
alista politikust, hogy a korábbi 
városvezetés 3,8 milliárd forint 
hiánnyal adta át a várost, tör-
vénysértő döntéseket hozott, és 
a „pofátlanság csimborasszójá-
nak” nevezte azt, amit az MSZP-
frakció csinál a közgyűlésben.

(A történtekről a Fidesz- és az 
MSZP-frakció sajtótájékoztatót 
tartott, melyről lapunk 4. olda-
lán számolunk be.)

A közgyűlés egyetértett a 
sportcélú támogatások belső 
átcsoportosítására tett javaslat-
tal, és a képviselők elfogadták az 
Érdi Városfejlesztési Kft. üzle-
ti tervét. Hosszú, nemegyszer 
indulatos vita után Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése úgy 
döntött, hogy megbízza az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Kft.-t a 2009. évi 
önkormányzati rendezvények 
megszervezésével, és felhatal-
mazta a polgármestert a hatá-
rozat mellékletét képező szer-
ződés aláírására. Döcsakovszky 
Béla „pénzsíboló gépnek” 
nevezte a tervezett szerződést, 
amely visszaélésekre ad alkal-
mat. Miskolczi Katalin elmon-
dása szerint Dombosváros 
lakói tiltakoznak a Művésztelep 
működtetése és az Első Fesztivál 
megszervezése ellen. A pénzből 
építsenek inkább utakat – tette 
hozzá. Kéri Mihály demagógiá-
nak nevezte a képviselő asszony 
felvetését. A képviselő-testület 
tizenöt igen, hat nem szavazat-
tal, egy tartózkodás mellett elfo-
gadta az előterjesztést.

Ezt követően a képviselő-
testület több napirendi pontot 
is megvitatott, és a képviselők 
elutasították Bajcsy-Zsilinszky 
út 133–135. számú ingatlan fej-
lesztési tanulmánytervét.

� Papp�János

Alapállás

Ismét élénk vitát keltett az utcanévtáblák beszerzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet megteremtése

Fo
tó

: É
rd

i Ú
js

ág
 a

rc
hí

v


