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A szivattyú  szerepe  közismert. 
Valamilyen anyagot, például vizet, 
levegõt, port, valutát, nagy erõvel 
és  gyorsasággal,  egyik  helyrõl 
a  másikra  juttatni.  A szivattyúk 
mûködtetése  jelentõs  anya-
gi  befektetéssel  jár.  Az  alapgép 
elõállítási költsége, az üzemanyag 
(gáz,  olaj,  elektromos  áram),  az 
üzemelési,  a  fenntartási  és  az 
elkerülhetetlen  munkabér-költsé-
gek  terhelik  a  szivattyúzást.  Ez 
magyarázza  meg,  hogy  hazánk-
ban  általában  kevés  az  öntözés-
be  vont  mezõgazdasági  terület, 
hogy  a  belvíz  viszonylag  sokáig 
pusztít,  terméskiesést  okozva. 
A tûzoltásban ugyancsak ismert a 
szivattyúk szerepe. 
A  szivattyúzás  fogalma  az 

utóbbi  évtizedekben,  sajnálatos 
módon  „átszivárgott”,  majd  pol-
gárjogot nyert a közgazdaság terü-
letén,  s  a  filozófiai  gondolkodás-
ban, a lélektanban pedig mintegy 
szimbólummá vált. Ki is tagadná: 
az  agyelszívás  napjainkban  már 
közismert fogalom.
A  gazdasági  szivattyúk  –  ame-

lyek képesek  egy ország  lakossá-
gának  a  kárára  kiszivattyúzni  a 
külföldi  milliárdosok  gazdagodá-
sára a hasznot  – nem újak. Marx 
Tõkéjében ez  részletesen  leírásra 
került.  A szocialista  állameszme 
és  -rendszer  akkoriban  ennek 
ellenére  dolgozott:  örök  idõkre 
megszüntetni  a  tõkések  mohó 
kapzsiságát,  és  a  dolgozók  zabo-
látlan  kizsákmányolását.  Egyes 
szocialisták  egyetemi  szinten 
oly  jól  megtanulták  a  marxista 
tanokat,  hogy  mostanában,  mint 
kezdõ  tõkések  –  sokan  közülük 
milliárdosok  –  a  régieket megha-
zudtoló buzgalommal gyakorolják 

a  kizsákmányolást.  Mindezek  a 
megállapítások nem  tõlem valók. 
Bárki hallhatja ezeket, ha kinyitja 
a  rádiót  vagy  a  tévé  akármelyik 
csatornáját.  Sõt  a  közgazdasági 
egyetem tanárai is e folyamatokról 
okítják ifjú hallgatóikat.
Hogyan  és  mikor  kezdõdött  el 

ez  a  folyamat?  A rendszerváltás 
heteiben,  hónapjaiban,  amikor  is 
valójában  –  így  szóltak  a  poli-
tikusok  zengzetes  kijelentései 
–  a  piacgazdaság  szelíd  meze-
jére  lépett  az  ország  lakossága. 
Emlékeztetõül:  akkoriban  az 
ország  az  államcsõd  szélén  állt. 
Majd  a  külföldrõl  érkezõ  és 
nálunk  beruházó  tõkések  segíte-
nek!  –  volt  a  mindennapi,  imád-
ságnak  is  beillõ  jelszó.  Azok  jöt-
tek  is.  Felvásárolták  cukorgyára-
inkat,  a mezõgazdasági  zöldség-, 
gyümölcs-  és  húsfeldolgozó  üze-
meinket.  Darabig  még  üzemel-
tették, majd  sorra mind bezárták 
õket.  Apránként,  hogy  túlságo-
san  ne  fájjon.  A mezõgazdaság 
felvásárlói  rendszerét  szétzúzták. 
Ugyancsak megindult a különféle 
lobogók  alatt  mûködõ  áruházak 
–  plázák  –  betelepítése.  Ezzel 
csaknem  teljesen  felszámolódott 
a hazai kiskereskedelem. 
A  nagy  szivattyúzás,  a  külön-

bözõ  összeszerelõ  gyárak, 
mûhelyek telepítésével kezdõdött. 
Kisszámú,  képzett  elit  munkás-
gárda  bérmunkában  különféle 
gépeket  szerel  össze  a  gépsoron. 
A közremûködõk  a  bérüket  tisz-
tességesen megkapják, de a hasz-
not nem forgatják vissza a gazda-

ságba.  Az  teljes  egészében  kiszi-
vattyúzódik  az  országból.  Hol  a 
hiba?  Ott,  hogy  nincs  tõkénk, 
nincs hazai iparunk és a multikkal 
kötött  szerzõdés  az  õ  érdekeiket 
védi.  Ellenben  van  adósságunk, 
amit  még  Kádár  közgazdászai 
kezdtek  produkálni,  hogy  a  szo-
cializmus meg ne bukjék. Közben 
mezõgazdasági iparunkat is kiszi-
vattyúzták, mint  fentebb  említet-
tem. A néhány százezer hazai kis- 
és  középvállalkozó  körül  pedig  a 
mostanában  elfogadásra  kerülõ, 
jövõ évi költségvetéssel szivattyúz-
zák ki a levegõt. 
A politológia  sok  évvel  ezelõtt 

szótárába  írta  az  agyelszívás 
fogalmát. Noha ez a fogalom már 
a Római Birodalom aranykorában 
ismert  volt  (Kenyeret  és  cirkuszt 
a  népnek!)  Hitler  uralomra  jutá-
sának  kezdetével  (1933)  a  pro-
pagandaminiszter  száján  kelt  új 
életre,  de  a  nácizmus  bukásával 
nem  ért  véget,  hanem  Sztálinnal 
folytatódott. Õk ketten Varsóban, 
a  lengyel  nép  bilincsbe  verése 
után pohárköszöntõjükben  fejtet-
ték  ki  elveiket.  Sztálin  szó  sze-
rint  ezt  mondta:  „Amit  a  nem-
zeti  szocializmus  mûvel,  azt  mi, 
kommunisták nemzetközi alapon 
tesszük!” 
Sajnos a szivattyúk mûködnek. 

A  drága,  visszahozhatatlan  idõ 
pedig múlik és ezzel párhuzamo-
san növekszik adósságunk mérté-
ke a kamatos kamatokkal együtt. 
A süllyedõ  hajó  –  nincs  jobb  szó 
rá  –  patkányai  is  szivattyúzzák 
kifelé  a  ki  tudja  hogyan  szerzett 
pénzeket. 
Fogadásom  van  rá:  a  kedvez-

mény  ellenére,  egyikõjük  sem 
hozza vissza.  Bíró András

Szivattyúk

Divatszavainkká  váltak:  a  cso-
magok  is,  meg  a  megszorítá-
sok  is.  Anyanyelvi  ismereteink 
alapján  persze  nem  könnyen 
értelmezhetõ a megszorító cso-
mag,  mint  kifejezés  –  mond-
hatnánk  helyette  takarékos-
ság-összeállítást,  megtakarí-
tás-ötletsorozatot,  vagy  valami 
hasonlót,  de  az  nem  sugallná, 
hogy  ezek  kellemetlen  dolgok, 
azonban majd utána jó lesz.
Mindez persze nem újdonság, 

legfeljebb annyiban, hogy mikor 
azt hisszük: már nem lehet még 
egy bõrt lehúzni sehonnan – jön 
újabb ötlet, újabb sarc. Rádásul 
az  újabb  és  újabb  „szorítónak” 
már nincs is hitele, egyre kevés-
bé hisszük el az „utána jó lesz” 
ígéretet,  és  az  is  összezavarja 
a  képet,  hogy  újabb  és  újabb 
„megmondó  emberek”  jelent-
keznek  magyarázatokkal.  Az 
egyik ilyen, több pártot megjárt 
szakértõ  például  a  közszolgá-
lati  rádióban  jelentette  ki, 
hogy  nincs  más  megoldás,  a 
nagy  ellátó  rendszerekbõl  kell 
kivonni  pénzt.  Egyrészt  azért, 
mert  máshol  már  nincs,  más-
részt  pedig  azért,  mert  ott  sok 
van  és  nem  jól  gazdálkodnak. 
Ráadásul  nálunk  túlságosan 
nagy az állami újraelosztás is.
Ennyi  szakkifejezés  elhang-

zásakor  már  mindenképp 
érdemes  egy kicsit megállni  és 
fontolóra  venni:  mit  is  akar  a 
szakértõ,  mit  akar  a  válságor-
vosló  kormány,  és  egyáltalán, 
mi  folyik  itt?  Kezdve  a  végén: 
az  állami  újraelosztás,  tudjuk, 
azt  jelenti, hogy az állam elve-
szi  a  jövedelmek  valamekkora 
hányadát,  és  valamilyen  elv 
szerint visszajuttatja a lakosok-
nak.  Van,  ahol  sokat  vesz  el 
– például a skandináv országok-
ban –, de sokat is  juttat vissza, 
mindenekelõtt szociális juttatá-
sok formájában, aztán van, ahol 
sok az elvonás és kevés a vissza-
juttatás.  Tehát  önmagában 
lehet  jó  is,  meg  rossz  is,  attól 
függõen,  hogy  mekkora  szak-

értelemmel és mekkora tisztes-
séggel csinálják. Ez olyan, mint 
az  „állam  rossz  gazda”  kitétel. 
Persze, hogy rossz, ha az állam 
alkalmatlan  embereket  ültet 
vezetõi székekbe.
A  nagy  rendszerekre  uta-

lás  pedig  egyértelmûen  azt 
jelenti,  hogy  az  államigazga-
tás  körül  minden  rendben 
van,  onnan  aztán  egy  fillért 
sem  szabad  elvenni,  annál 
inkább  az  egészségügybõl,  a 
közoktatásból  és  a  közösségi 
közlekedésbõl.  Nyilvánvalóan 
mindegyik  területen  lehetne 
egyszerûsíteni, célirányosabban 
gazdálkodni, de most nem errõl 
van  szó,  hanem  gyakorlatilag 
központosított  „lenyúlásról”. 
És  ez  már  nem  magasröptû 
közgazdászkodó  magyarázat, 
hanem az állampolgárt közvet-
lenül  érintõ  intézkedéssorozat, 
tehát otthon is el kell készíteni 
mindenkinek  a  saját megszorí-
tó  csomagját.  Többet  leszünk 
betegek, mert az egészségügyet 
érintõ  változások  nyomán  vár-
hatóan  egyre  több  orvos megy 
külföldre,  a  kevesebb  orvosra 
többet kell várni, nem is szólva 
a  kórházak,  rendelõintézetek 
elmaradó  épületfelújításáról, 
mûszaki  fejlesztésérõl.  (Jut 
eszembe:  hova  lettek  az  ötlet-
dús miniszter  asszony  vizitdíj-
automatái?  Mostanában  nem 
hallani  róluk,  talán  játékauto-
matákká  alakultak?) Az  iskolai 
étkeztetés költségeinek jelentõs 
csökkentése,  a  hírek  szerint 
hamarosan  pénzdíjassá  alakí-
tott  egyetemi  felvételi  vizsgák, 
a  közlekedési  kedvezmények 
áremeléssel  egybekötött  meg-
nyirbálása  és  még  sok  egyéb 
kér  helyet  ebben  az  otthoni 
megszorító csomagban.
Ideje  végiggondolni:  biztos, 

hogy nekünk kell csomagolni?

A szerkesztõ jegyzete

Szorítások és csomagok

A  Heti  Világgazdaság  szep-
temberben megjelent, a megyei 
jogú  városok  bûnügyi  statiszti-
káit  feldolgozó  cikkébõl  kide-
rül:  városunkban  javul  a  köz-
biztonság.  A  2007-es  listát  a 
lakásbetörések tekintetében Érd 
vezette: tízezer lakosra harminc 
betörés  jutott,  ám  2008-ban  ez 
a  szám  19-re  csökkent,  így  az 
elsõ  helyrõl  –  ami  jelen  eset-
ben  a  legrosszabb  –  a  hetedik 
helyre  került.  Az  ismertté  vált 
bûncselekmények  száma  is 
jelentõsen  csökkent: míg  2007-
ben  4489  bûncselekménnyel 
Érd  a  3.  helyen  állt,  2008-ban 
2594  bûncselekménnyel  a 
tizenhatodik  a  huszonnégyes 
„mezõnyben”. 

T. Mészáros András  polgár-
mester  a  fenti  adatokat  ismer-
tetve  múlt  szerdai  sajtótájé-
koztatóján  úgy  fogalmazott:  a 
látható  javulás  a  közbiztonság 
érdekében  tett  intézkedések 
eredménye. 
–  Szorosabbá  tettük  a 

rendõrség  és  a  lakosság  kap-
csolatát,  újra  felállítottuk 
a  polgárõrséget,  amelynek 
munkáját  ma  már  a  jól  fel-
szerelt  Duna  utcai  központ  is 
segíti.  Végezetül  kiépítettük  a 
térfigyelõ rendszert, amit a jövõ 
évben  továbbfejlesztünk,  így 
a  fenti  eredmények  2010-ben 
még  inkább  érezhetõvé  válnak 
–  jegyezte meg  a  polgármester, 
hozzátéve: mobil kamerák kihe-
lyezését  is  tervezik  azokra  a 
területekre,  amelyek  leginkább 
érintettek  az  illegális  hulladék-
lerakás,  a  vandalizmus  tekin-
tetében. 
–  A  napokban  megbecstele-

nítették  az  56-os  emlékmûvet: 
a  kopjafákat  kirángatták,  fejjel 
lefelé  szúrták  vissza  a  földbe 
– említette T. Mészáros András, 
aláhúzva:  az  efféle  magatartás-
nak  gátat  kell  vetni,  csakúgy, 
mint  az  illegális  szemétlerakás-
nak. – Nagyon jól tudjuk, melyek 
azok a kedvelt helyek, ahol lakó-
társaink  elõszeretettel  helyezik 

el  a  szemetüket.  Ezeket  több 
héten  keresztül  kamerával  fog-
juk  figyelni, csakúgy, mint azo-
kat a szelektív gyûjtõszigeteket, 
ahová  rendszeresen  tesznek  le 
nem  odaillõ  –  akár  veszélyes  – 
hulladékot. Így azonosítani lehet 
majd  a  szemetelõket,  a  város 
utcanév-tábláinak  tönkretevõit, 
és  azonnal  megindulhat  elle-
nük  a  szabálysértési  eljárás. 
A  szankciók  súlyosak:  elsõ 
alkalommal  ötvenezer  forint, 
többszöri  elkövetés  esetén  akár 
félmillió  forint  is  lehet a bünte-
tés  –  jelentette  ki  T.  Mészáros 
András,  aki  kérte  a  lakosságot, 
jelezze,  ha  rongálást,  illegális 
szemétlerakást tapasztal. 
–  Büszke  vagyok  arra,  amit 

az  elmúlt  másfél-két  évben 
a  rendõrség  és  a  polgárõrség 
elért,  és  remélem,  hogy  a  köz-
biztonság  helyzete  a  jövõben 
tovább  javul  –  hangsúlyozta  a 
polgármester,  aki  a  csatorná-
zási  program  jelen  állásáról  is 
beszámolt. 
–  A  beruházás  elkezdõdött, 

így eljött az egyösszegû befize-
tések ideje is. Akik ezt a fizetési 
módot választották,  illetve akik 
az elmúlt idõszakban nem csat-
lakoztak  a  projekthez,  október 
30-ig  fizethetik  be hozzájárulá-
sukat.  A társulat  õket  levélben 
értesíti – tette hozzá T. Mészáros 
András,  aki  elmondta  azt  is: 
novemberben  várhatóan  meg 
tudják  fogalmazni  a  közbe-
szerzési  pályázatokat,  ame-
lyek  lehetõvé  teszik  elsõként  a 
szennyvíztisztító,  majd  a  háló-
zat megépítését. 
–  Ez  egy  gigaberuházás, 

hiszen Érd 80 százalékát, mint-
egy  17  ezer háztartást  kell  csa-
tornázni.  Október  elsõ  hetétõl 
a  helyi  sajtóban hetente  adunk 
hírt  a  projekt  állásáról,  hogy 
minél  több  információ  álljon  a 
lakosság rendelkezésére – jelen-
tette  be  T.  Mészáros  András. 
Mint  mondta:  mûszaki,  jogi 
információkat  is eljuttatnak  így 
a lakossághoz. 
–  Arra  kérek  mindenkit,  ha 

az  ingatlanját  érintõen  kérdése 
van,  forduljon  a  tervezõ  cég 
munkatársaihoz,  akik  ezekben 
a hetekben keresik fel a lakossá-
got a bekötések tervezése miatt, 
illetve  a  társulat  irodájához, 

Mobil kamerákat is telepítene az önkormányzat

Már nem Érd a legbûnösebb város

Újabb területeken kezdtek el dolgozni a 
felmérõk

A tervezést végzõ cégtõl kapott információk alap-
ján újabb területeken kezdték el a kiviteli tervek-
hez készülõ  ingatlan-felméréseket. Ezen a héten 
a  folyó nevû  és  a madár nevû utcáknál  kezdték 
el a munkát. 
Figyelem!  A korábbi  híradásokban  említett 

területeken  még  NEM  fejezõdött  be  a  munka! 
Vannak olyan ingatlanok, amelyek azért nem let-
tek még felmérve, mert a jegyzõkönyv a vázlatos 
helyszínrajzzal  nem  készült  el  a  budapesti  iro-
dában.  A koordinátori  irodában  tudnak  róla,  de 
megköszönik, ha felhívják a figyelmet, hogy biz-
tosan  ne maradjon  ki  senki  (telefon:  06-23/521-
344, e-mail: muszak@erdicsatornazas.hu). Sajnos 
olyan  eset  is  van,  hogy  egy  felmérõ  balesetet 
szenvedett  és  nem  tudta  átadni  az  irodán  a 
jegyzõkönyvet. Ez esetben (nem túl sok ingatlan-
nál)  újból  ki  kell  nyomtatni  a  jegyzõkönyvet  és 
más felmérõ fogja újból felvenni az adatokat.
A  felmérõk  nem  végeznek  tervezést,  csak  az 

ingatlan belsõ részeit mérik fel és jegyzõkönyvezik 
a  bekötés  várható  helyét,  a  közcsatorna  kiviteli 
tervek elkészítésének céljából. Tevékenységükért 
kizárólag a kiviteli terveket készítõ cégtõl kapnak 
javadalmazást. 

A posta megkezdte az éves egyenlegközlõ leve-
lek és a csekkek kézbesítését a részletekben 
(LTP konstrukcióban) fizetõk részére

A  levél melléklete  rendszeresen  csekken  fizetõk 
esetében a következõ fél évben használatos újabb 

6  db  csekk,  amelyeket  október  hónaptól  lehet 
majd  használni.  A levél  a  postai  úton  befizetett 
tranzakciók költségeit  is tartalmazza. Kérjük, ha 
eltérést  tapasztal,  jelezze  az  ügyfélszolgálaton 
(telefon:  06-23/521-340,  e-mail:  info@erdicsator-
nazas.hu, postacím: Érd, Alispán u. 8.). Tudunk 
róla, hogy pár ügyfél esetén elírás  történt, azon-
ban  a  jelzések  után  azonnal  helyesbítõ  levelet 
küldtünk,  amely  már  a  pontos  adatokat  tartal-
mazza.
Az  a  tapasztalatunk,  hogy  amikor  egyszerre 

tízezer levél megy ki a társulati tagoknak, sokan 
egy idõben próbálnak telefonálni. Kérjük megér-
tésüket  abban az esetben, ha  ilyenkor hosszabb 
vagy nehezebb a  telefonos elérhetõség. Két ügy-
félszolgálatis munkatárs  dolgozik,  akik  a  telefo-
nos  mellett  a  személyes  ügyintézést  is  végzik. 
Ezért  azt  javasoljuk,  ha  teheti,  e-mailben  vagy 
postai  levélben  vegye  fel  a  kapcsolatot  az  ügy-
félszolgálattal  (ebben  az  esetben  könnyebb  a 
kapcsolatfelvétel).

Küldje el kérdéseit, észrevételeit!

Az Érdi Újság következõ lapszámától kezdõdõen 
tervezzük,  hogy  a  csatornázási  programmal 
kapcsolatos  kérdésekben  szakemberek  segítsé-
gével  részletesebb  tájékoztatást  adunk.  Kérjük, 
amennyiben van olyan kérdése, amelyre szívesen 
látná a válaszokat, küldje el e-mailben az ügyfél-
szolgálat  fent  jelzett  címére.  A leggyakoribb  és 
leginkább  érdeklõdésre  számot  tartó  kérdésekre 
szakemberek segítségével igyekszünk válaszolni.

Simó Károly
elnökhelyettes

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

A 2008-as adatok alapján jelentõsen javult Érd közbiz-
tonsága: a megyei városokról készített statisztikákban 
a középmezõny felé közelít, míg 2007-ben még az 
egyik legrosszabb helyezéseket kapta. T. Mészáros 
András további javulást vár a térfigyelõ rendszer 
kiépítése kapcsán, és úgy látja: a város büszke lehet a 
rendõrség és a polgárõrség munkájára.

hiszen  a  helyi  médiában  csak 
általánosságban  tudunk  tájé-
koztatást adni, minden konkrét 
esetet  illetõen  nem  –  hangsú-
lyozta  a  polgármester.  A jövõt 
illetõen elmondta: mivel a kivi-
telezésre két év áll rendelkezés-
re,  a  várost  hat  részre  osztják 
majd,  nehogy  kifussanak  az 
idõbõl. Egy-egy utcát,  ingatlant 
az  építkezés  bizonyos  fázisai-
ban  nehéz  lesz  megközelíteni, 
bár  a  leendõ  kivitelezõvel  úgy 
kívánnak megegyezni,  hogy  az 
ingatlanok  egy  napra  se  vál-
janak megközelíthetetlenné,  ez 
alól azonban minden bizonnyal 
lesznek  kivételek.  Ilyen  esetek-
ben  a  személyi  és  anyagi  biz-
tonságot  szavatolni  kell,  így  a 
rendõrség  és  a  polgárõrség  is 
szerephez jut. 
T.  Mészáros  András  még 

nyáron, az ÉrdKom Kft. többségi 
tulajdonosának  képviselõjével 
folytatott  megbeszélés  után 
beszámolt  arról:  õszre  javasla-
tot  kért  a  hulladékkezelõtõl  a 
háztól történõ szelektív szemét-
szállításra, hogy kísérleti jelleg-
gel bevezethessék ezt a modellt. 
Kérdésünkre,  hogy  a  javaslat 
megérkezett-e már, T. Mészáros 
András nemmel válaszolt. 
–  Elõbb-utóbb  tárgyalnunk 

kell  a  céggel és új partnert kell 
keresnünk,  ugyanis  a  szolgál-
tatás  minõsége  nem  javult, 
ráadásul  még  drága  is,  hiszen 
az  elõzõ  városvezetés  600 mil-
lió  forintért  adta  el  2006-ban 
a  cég  90  százalékát,  és  ezt  az 
összeget  a  befektetõ  vissza 
akarja  kapni  2012-ig,  vagyis  a 
szerzõdés lejártáig – magyarázta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
az  elõzõ  ciklusban  véghezvitt 
közmû-privatizáció,  legyen  szó 
a  vízmûvekrõl  vagy  a  szemét-
szállításról,  az  önkormányzat 
számára  csak  nehézséget,  az 
itt  élõk  számára  pedig  több-
letkiadásokat hozott, haszonnal 
azonban  nem  járt,  legalábbis  a 
közösség számára nem. 
  Ádám Katalin

Jövõre továbbfejlesztik a térfigyelõ rendszert
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