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Tanulságos cikk jelent meg a leg-
nagyobb példányszámú napilap-
ban – nem most; régen, nagyon 
régen, de mindenesetre már 
tudtam olvasni. Megszólaltattak 
egy építkezésen, vidéken dol-
gozó asszonyt, aki elmondta: 
nemrég éjszaka nagyon rosszul 
aludt, forgolódott is, és eszébe 
jutott valami. Valami nagyon 
fontos. Ezt elmondta a férjének, 
aztán meg megírta a pártlapnak, 
amelyben később meg is szólal-
tatták. Nem kisebb dolog jutott 
eszébe, mint hogy azt a gyáróri-
ást, amelynek építésén dolgozott 
Dunapentelén, Sztálin elvtársról 
kellene elnevezni. Ehhez a gon-
dolathoz aztán többen csatla-
koztak, többen megszólaltak az 
újság hasábjain is, majd megszü-
letett kezdeményezésükre, azaz 
„a nép akaratából” az elnevezés: 
Sztálin Vasmű.

Az ilyenfajta „spontán” meg-
szólaltatás sokáig dívott a sajtó-
ban, gondoljunk csak szelídebb 
változatára, az „Önök kérték” jel-
legű műsorokra, amikor jó előre 
megmondták, mit is kell kérni, 
mert már elő van készítve… Akik 
ebben a fogalomkörben gondol-
koznak, el sem tudják képzelni, 
hogy másképpen is lehet állam-
polgároknak véleményt nyilvání-
tani a sajtóban. E gondolatmenet 
szerint nem kérdezik, hanem 
megszólaltatják az „utca embe-
rét”, aki elmondja, mit diktáltak 
neki „felülről”. Hogy egy kérdés-
re a felnőtt magyar állampolgár 
őszintén válaszoljon, azt mondja, 
ami az eszébe jut, és ne valami-
lyen politikai irányzat plakátszö-
vegét szajkózza – ez a pártállami 
irányítású, „megszólaltatásos” 
sajtószerkezetben gondolkozók 
számára elképzelhetetlen.

Nézzük a friss példát, ami 
miatt most érdemes minderről 
szót ejteni. Érdi Újság, május 14-i 
szám. A kérdés így szólt: fontos-
nak tartja a június hetedikei EP-
választást? Négy válaszoló közül 
két ember fontosnak tartja, kettő 
nem. Ketten valószínűleg a jobb- 

oldalra szavaznak, ketten el se 
mennek. A május 21-i számban 
újabb négy válaszoló, mindegyik 
fontosnak tartja, hogy elmenjen 
szavazni, pártot, politikai irányt 
nem nevez meg egyik sem. 
Az Olvasó eldöntheti: mennyi-
re elfogult, netán szélsőséges 
a megkérdezett állampolgár, 
mennyire sugalmazó, manipu-
láló a kérdező. Vagy mennyire 
egyoldalú, kiegyensúlyozatlan 
az újság.

Ez utóbbi minősítéseket érde-
mes egy kicsit tovább gondolni. 
Kétségtelen: vannak oldalak. Van, 
aki a töltött káposztát szereti, van, 
aki a töltött paprikát; van, akinek 
a szőkék tetszenek, és van, aki-
nek a barnák; sokan drukkolnak 
a Ferencvárosnak, és akadnak, 
akik az Újpestnek. Fajsúlyosabb 
oldalakat tekintve: léteznek jól 
megkülönböztethető embercso-
portok bőrszín, származás, egyéb 
szempontok alapján, ismerünk 
különféle, az alkotmányban fog-
laltak szerint nem tiltott ideoló-
giákat, pártokat, eszmei irányza-
tokat – mindezek olyan oldalak, 
amelyek mellé vagy amelyekkel 
szemben közszolgálati sajtó 
nem foglalhat állást, amelyektől 
egyenlő távolságot illik tartani. 
Más a helyzet olyan oldalaknál, 
ahol erőszak áll szemben áldozat-
tal, tolvaj meglopottal, korrupció 
becsületességgel – ilyenkor hatá-
rozottan az egyik oldalra, a tisz-
tesség oldalára kell állni. De nem 
egyensúlyozhatunk diktatúra és 
demokrácia, közönyös passzivitás 
és közéleti aktivitás között sem: a 
közszolgálati sajtónak tájékoztat-
nia kell, egyértelműen megmu-
tatva az állampolgároknak, hogy 
bátran élhetnek demokratikus 
szabadságjogaikkal.

Az ilyenfajta „egyoldalúság” 
ugyanis vállalható, sőt, kötelező. 
Éppen a köz szolgálatában.

A szerkesztõ jegyzete

Megszólalások és oldalak

A száz százalékban önkormány-
zati tulajdonban levő gazdasá-
gi társaság feladata – egyebek 
között – a helyi vállalkozások-
kal való kapcsolattartás, a helyi 
gazdasági szereplők támoga-
tása, annak érdekében, hogy 
azok sikeresebbek, eredménye-
sebbek és versenyképesebbek 
legyenek – jelentette ki lapunk 
munkatársának Gál Gyula.

Az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igaz-
gatója emlékeztetett arra, hogy 
az érdi önkormányzat koráb-
ban pályázati dokumentáci-
ót nyújtott be a „Pest megyei 
településközpontok fejlesztése 
– Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” című, kétfor-
dulós pályázati felhívás első 
fordulójára. Amikor eldőlt, 
hogy az első fordulón sikeresen 
szerepelt az „Érd Megyei Jogú 
Város városközponti akcióterü-
lete attraktivitásának, valamint 
funkcionális működésének fej-
lesztése” című pályázat, akkor 
szükségessé vált az új gazdasági 
társaság megalakítása a projekt 
összehangolása érdekében.

– A fő cél a közforrásokból 
megvalósuló városrehabilitáci-
ós fejlesztések menedzselése és 
levezénylése. A társaság fogja a 
pályázat – remélhetőleg sikeres 
– második fordulóját követően 
koordinálni a tervezett fejlesz-
téseket. Ezért vált indokolttá, 

hogy a pályázat második fordu-
lóját előkészítő szakmai koordi-
nációt is az Érdi Városfejlesztési 
és Szolgáltató Kft. lássa el – 
mondta Gál Gyula.

Az ügyvezető igazgató elmon-
dása szerint az idei esztendőben 
az önkormányzat több európai 
uniós forrással megvalósuló 
projektet indít be, ezek egyike 
a városközpont rehabilitációs 
pályázata. Egymilliárd forint 
nagyságrendű beruházásról van 
szó, és ha megvalósul, új arcu-
latot kap a városközpont.

Gál Gyula elmondta, a kft. 
feladatai közé tartozik az Alsó 
utca 27. szám alatti ingatlanon 
felépülő egészségház beruházá-
si feltételeinek megteremtése is. 
Jelezte, ez idáig nem dőlt el a 
finanszírozás kérdése. 

– Lehetséges, hogy hitelből, 
de az is elképzelhető, hogy a 
magántőke bevonásával valósul 
meg a beruházás. Azt viszont 
tényként közlöm, hogy minden-
képpen megvalósul az egész-
ségház, mert ennek a felépítése 
az önkormányzat határozott 
szándéka – tette hozzá az ügy-
vezető igazgató. 

Gál Gyula véleménye szerint a 
finanszírozás kérdését az dönt-
heti el, milyen megállapodást 
tudnak kötni a magánberuházó, 
Szirt Invest Kft.-vel.

– A gazdasági társaság önálló-
an dolgozik, és arra törekszik, 

hogy rendelkezzen megfelelő 
nagyságú működési tőkével. 
Bízom benne, hogy a közel-
jövőben el tudjuk indítani és 
nyereségessé tudjuk tenni a 
kft. ingatlanfejlesztésen alapu-
ló gazdálkodási tevékenységét. 
E tevékenység keretében – töb-
bek között – az önkormányzati 
fejlesztési akcióterületek kör-
nyékén lévő elhanyagolt magán-
ingatlanok megvásárlását és 
helyreállítását tervezzük, ezzel 
növelve az önkormányzati beru-
házások környezetének attrakti-
vitását. A felújítások utáni érté-
kesítéssel vagy bérbeadással a 
kft. nyereséget termelne, amely 

végső soron – lévén 100 száza-
lékos önkormányzati tulajdonú 
a kft. – az önkormányzat bevé-
telét gyarapítaná. A fejlesztésen 
alapuló ingatlangazdálkodás 
biztosíthatná, hogy a pénzügyi 
folyamatok iránya a tulajdonos 
önkormányzat és a kft. között 
megfordulhasson, ne a kft. várja 
az önkormányzattól a minden-
napi működéséhez szükséges 
bevétellel történő ellátását, ellen-
kezőleg, az önkormányzat költ-
ségvetését gyarapítsa a kft.-től 
származó jövedelem, amelyből 
újabb beruházások valósulhat-
nak meg – közölte az ügyvezető 
igazgató. � Papp�János�

A legutóbbi közgyűlésen 
Kéri Mihály kérte, hogy a 
Felsővölgyi úton alakítsanak 
ki fekvőrendőröket, vagy pedig 
kamerák elhelyezésével derít-
sék fel a gyorshajtókat, mert 
nem tartják be a 30 km-es 
sebességkorlátozást a gépko-
csivezetők. A polgármester 
megígérte, hogy megvizsgál-
ják a lehetőségeket.

Antunovits Antal azzal a 
kéréssel fordult a polgármes-
terhez, szólítsák fel az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. veze-
tőit, hogy az Erzsébet utcában 
végezzék el a helyreállítási 
munkákat.

Varga László azt állította, 
hogy az Érdi Újság nem tájé-
koztat kiegyensúlyozottan, 
és példaként megemlítette, 
az újság legutóbbi számában 
csak olyan érdi embereket szó-
laltattak meg, akik – szerinte 
– kormányváltó szavazásról 
beszéltek. A képviselő értetlen-

ségének adott hangot a Fidesz 
óriásplakátjait illetően, mert 
véleménye szerint nem lehet 
tudni, mit sugall az Elég! felszó-
lítás, mert azt is jelentheti, hogy 
elég volt az Európai Unió legna-
gyobb frakciójából, a konzerva-
tív frakcióból, amelynek Orbán 
Viktor is a tagja. T. Mészáros 
András válaszában kijelentette: 
„A remény hal meg utoljára.”

Kubatov István szerint hiába 
végezték el a szunyogirtást 
repülővel és autós szórással, a 
szunyogok nem akarnak erről 
tudomást venni. Kívánatos 
lenne megvizsgálni, elvégez-
ték-e valóban a szunyogirtást 
– tette hozzá. A polgármester 
utalt arra, hogy folyamatosan 
magas a Duna vízállása, ennek 
ellenére folyamatosan történik 
a szunyogírtás.

Horváth András Varga 
Lászlónak válaszolva közölte: 
elég volt abból, hogy az MSZP 
európai uniós képviselői csak 

minden második ülésen vettek 
részt, elég volt az utóbbi hét 
esztendő adósságfelhalmozá-
sából, és a szocialisták pécsi 
választási kudarca is bizonyít-
ja, hogy az embereknek elegük 
van az MSZP-ből, és mindenki 
tudja, hová kell majd tenni az 
ikszet a júniusi választáson.

Fülöp Sándorné szerint 
kívánatos lenne, ha az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. időben 
értesítené a lakókat a vízszol-
gáltatás időszaki szünetelteté-
sének idejéről.

Tímár Istvánné a vagyon-
rendelet módosítását sürgette 
azért, hogy a nyugdíjasok ne 
fizessenek terembérleti díjat. 
T. Mészáros András válaszában 
közölte: a törvényt kell módo-
sítani, de mindentől eltekint-
ve a helyzet megoldódik, mert 
ha kell, akkor a polgármesteri 
keret terhére is biztosítani fogja 
a nyugdíjasklubok zavartalan 
működését. -papp-

Városfejlesztési Kft. – fejlesztéseken alapuló

ingatlangazdálkodásra van szükség
Érd Megyei Jogú Város közgyûlése 2009. január 15-vel 
megalakította az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft.-t a városrehabilitációs projektek menedzsment 
feladatainak ellátása érdekében.

Gál Gyula, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója: Nyereséget kell termelni, amelybõl újabb beruházások valósul-
hatnak meg

Képviselõk mondják

FELHÍVÁS 

Út- és járdaépítés
együttműködésben

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének városfejlesztési, műsza-
ki és mezőgazdasági bizottsága a 28/2009 (IV. 24.) KGY. ren-
deletben foglaltaknak megfelelõen pályázatot ír ki az önkor-

mányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló 
út- és járdaépítések támogatására.

A pályázat leadásának határideje: 2009. június 30.

A pályázathoz szükséges dokumentumok 
(pályázati kiírás, pályázati adatlap, szerződésminták) 

Érd város honlapjáról letölthetők, illetve beszerezhetők 
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési 

és városfejlesztési Irodáján.
További információ: tel.: 23/522-387

Táborok a Szepes Gyula Művelődési Központban
NYÁRI KREATÍV TÁBOR

Délelőtti kézműves-foglalkozások 7 éves kortól
Július 20–24.

Napi díj 1000 Ft. Heti díj 4000 Ft.
Vezeti: Soós Regina

Információ: Czinderné Tassi Bea, 06-20/448-5121

TERMÉSZETISMERETI 
BEJÁRÓS TÁBOR

Augusztus 10–14.
Vezeti: Kiss Gyöngyi

Információ: Bartos Csilla,  
06-30/328-2750

SZÍNJÁTSZÓTÁBOR
Június 22–26.

24 000 Ft
Információ: 

Bartos Csilla, 
06-30/328-2750

Ha családunkhoz külföldről, 
hazánkban még nem járt isme-
rős érkezik, általában fővá-
rosnézési programot is össze-
állítunk számára. Ebben első 
helyen szokott szerepelni, hogy 
felvisszük őt a Gellért-hegyre, 
majd a Várba, a Halászbástyára 
és újabban a bazilika tetejére. 
E helyekről páratlanul impozáns 
kép tárul a szeme elé. Írhatnám 
úgy is, hogy felejthetetlen pano-
rámában gyönyörködhet az ille-
tő. A napokban egy Japánból 
Budapestre látogató tisztelte 
meg családunkat. Unokalányom, 
Zsófi volt most az idegenvezető, 
aki angol–japán szakosként az 
oszakai egyetemen volt ösztön-
díjas, és persze folyékonyan 
olvas, ír és beszél japánul. 

Az álmélkodó idegennek el 
szoktam volt mondani – és ezt 
unokám is megtette –, hogy 
a hajdani Pest-Buda a három 
város (Pest, Buda, Óbuda) egye-
sülése, és az 1867-es, Béccsel 
való kiegyezés után indult len-
dületes fejlődésnek. Ebben az 
időben vált a német nyelvű kis-
városokból az ország magyar 
nyelvű fővárosává Budapest. 
Hogy miként és hogyan? Jó 
volt az irány, amelyet előre 
kidolgoztak vezetői. Jószerivel 
negyed század alatt épültek ki 
a Dunától számítva, sugáralak-
ban a főbb útvonalak, az akkori 
Sugár, a mai Andrássy út, a 
Nagykörút, az Üllői, a Váci út és 
a Duna-parti palotasor. Az 1896-
os millennium ünnepségeire 
ismét ragyogó középületekkel, 
bérház- és palotasorokkal gaz-
dagodott a főváros. 

Felmerül a ma emberében a 
kérdés: ennyi gazdag ember élt 

akkoriban az országban, hogy 
Budapestre költözve megvásá-
rolhatták lakásaikat? A válasz: 
dehogy is voltak ezek a néptö-
megek gazdagok! Csak éppen 
jó, azaz reális és természetes 
volt a városfejlesztés iránya.

Az akkori tőkések ugyanis a 
kisemberek részére építettek 
zömében összkomfortos polgári 
lakásokat, amit havi bérfizetés 
ellenében adtak ki. Akkoriban 
tízezrével voltak az új életet 
kezdő vállalkozók. Az épülő 
üzemek, gyárak szinte kiáltot-
tak a kétkezi munkások után. 
Vidékről özönlöttek a fővárosba 
a szerencsét próbáló munkások 
mellett a kereskedők, az iparo-
sok, a tisztviselők, a magánzók 
és persze mérnökök, orvosok, 
tanárok, és a társadalom vala-
mennyi osztályából a szebb élet 
után áhítozók. Megnőtt a család-
alapítási kedv is. 

Az Osztrák–Magyar Monar-
chiában, a Kárpát-medence 
ezeréves határait tekintve, a 
lakosság ötvenkét százalé-
ka magyarnak vallotta magát. 
A fiataloknak nem volt prob-
léma a lakás! Valamennyi bér-
házban a kapura kitett táblán 
átlagosan négy-öt üresen álló 
bérleményt hirdettek. A lakás 
bére, a havi átlagos fizetésnek 
vagy keresetnek alig 20 száza-
lékát tette ki. A fizetés megma-
radó nyolcvan százalékából a 
családfő eltarthatott egy öttagú 
családot is. Legjobb barátom 
özvegy édesanyja három fiú-
gyermeket nevelt föl és tanítta-
tott, segédmunkási keresetéből, 
és lakbérre is futotta.

A kerek világon minden dolog 
szorosan vagy lazán, de össze-
függ egymással. Ha manapság 
két fiatal szeretne családot ala-
pítani, szülői segítség nélkül 
ez nem megy! Milliókat kell 
ugyanis összehoznia mindkettő-
jük családjának, hogy a fiatalok 
hozzájussanak egy kis lakáshoz. 
A család alapítása ezért a fiata-
lok tömegei számára kitolódik. 
Persze nemcsak ezért, hanem 
az egyetemi tanulmányok vég-
zése miatt is. Napjaink íratlan 
szabálya: egy fiatal pár 28-30 
éves kora előtt ne nősüljön, ne 
menjen férjhez! Miért? Mert 
ha egyetemi diplomája van is, 
de nincs lakása, nincs kocsija, 
nincs nyaralója, akkor mire kös-
sön házasságot? Példáért nem 
kell a szomszédba mennem. 
Egyik unokám az idén, 33 éve-
sen nősül. Sikerült ugyanis meg-
szereznie harmadik diplomáját, 
bejáratnia magát álláshelyén, 
kocsit vennie, továbbá lakóhely-
hez jutott.

Akinek mindez nem jön össze, 
külföld felé tájékozódik, s hogy 
boldoguljon – mert mikor nem, 
ha fiatalon –, itthagyja hazáját. 
Sajnos, többéves gyakorlattal 
rendelkező fiatalok is. Miért? 
Sok oka van, de elsőként a 
lakáshiány, majd az elhelyezke-
dés lehetetlensége. Így függenek 
össze a dolgok, a jelenségek, az 
intézkedések a való élettel. 

Ilyenkor jut eszembe: mintha 
valaki tervszerűen szervezné, 
hogy fogyatkozzunk s jövőtlen-
né váljunk. Valóban így van ez? 
Örülnék, ha tévednék, ha „csak” 
a tudatlanság, a hozzá nem értés 
áldozatai lennénk.

 Bíró�András

Összefüggések


