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Mikor e sorokat írom, szeptem-
ber végén, a felhõtlen, kék eget 
csak egy repülõgép kondenzcsík-
ja szeli ketté. A vasárnapi ebéd 
elõtt, a kertben egy karszékben 
üldögélve könnyû megállapíta-
nom, hogy a fák, a bokrok levelei 
között még nem vált uralkodó-
vá a sárga szín. Akár júniust, 
júliust is álmodhatna az ember. 
Körülnézve, majd a kertet bejár-
va, mindenütt a zöld uralkodik. 
Örömünkre pirosan, fehéren, 
sárgán még nyílnak a rózsák, 
az idén talán éppen negyed-
szerre, amott pedig halványkék 
szõnyegként terpeszkedik a kár-
páti harangvirágok szövedéke. 
Az õszi virágok, kivált a kri-
zantémok bimbózó virágcsokrait 
látva azonban kénytelen vagyok 
a közelítõ télre gondolni. 

Önkéntelenül is mély léleg-
zetet veszek. Néhány hét, és 
ismét ködös-füstös levegõjû, 
hideg napokra ébredünk. 
Környékünkön a gázfûtés ugyan 
mindenütt adott, de sokan 
megtartották a vegyes tüzelésû 
kazánjaikat is. Tapasztalom, 
hogy pár év óta több család 
vásárol tüzelõt nyáron, akinek 
pedig erre nincs pénze, nekiáll 
kivágni a fákat. Hol? Például az 
elhagyott vasúti töltés mentén 
vagy a két töltés közötti héthek-
táros, bokrokkal, fákkal benõtt 
területen. A vasúti megállóhoz 
menet vagy jövet néhányszor 
találkoztam kivágott fát húzó-
vonszoló lakossal vagy éppen 
teherautóra felaprított fát pakoló 
emberekkel. Ilyenkor jobb hang-
talanul tovább menni, mintsem 
a rendszám nélküli jármû ren-
deltetése felõl érdeklõdni. Egy 

alkalommal gyorsan lelohasztot-
ta kíváncsiságomat egy fejszéjét 
felvillantó, szúrós szemû rakodó. 
Hiába, megnehezült az élet, sok 
a szegény, az életben maradásért 
küzdõ ember. Ebben az a szomo-
rú, hogy mindez velünk történik 
meg a XXI. század elején, amikor 
az ember rég túljutott a Holdra 
utazáson és a közeljövõben a 
Mars bolygóra készül leszállni.

Bekapcsolva a rádiót éppen 
a híreket sorolják. Ki tudja, 
hányadszor, megint hallom: az 
ipari nagyhatalmak ilyen meg 
olyan erõfeszítéseket tesznek a 
túlzott szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére, hogy ezzel is 
késleltessék az éghajlatválto-
zás árnyoldalait. Arról viszont 
nem hallok, hogy összességében 
hány millió hektárral növelnék a 
Föld erdõsítését vagy egyáltalán 
mozgalmat indítanának a tõkével 
fölösen rendelkezõ hatalmak a 
fásításokra. Általános iskolás tan-
anyag volt valaha az a cáfolhatat-
lan tudományos tétel, miszerint 
Földünk tüdeje a lombos erdõk, 
a lombos fák sokaságából áll 
össze. Miért nem esik errõl szó? 
Szerintem azért, mert a fõként 
Dél-Amerikát borító esõerdõk 
kivágásához, a fák irtásához igen 
komoly tõkés érdekek tapadnak. 
Szûkebb hazánknak, Európának 
(az EU-nak) vannak ugyan tervei 
a fásítás, erdõsítés növelésére, de 
az érdekelt országok tõkehiánya 
visszaveti az erõfeszítéseket. 

A rádióhírek utolsó értesítése: 
vészesen, sõt tragikusan növek-

szik az emberiség létszáma. 
Évszázadunk közepére eléri a hat 
és fél, hétmilliárdot. A jelenlegi 
élelmiszer-termelés viszonyai 
között ennyi embernek nem jut 
étel. A sivatagosodás növekedése 
ugyanis a termelési lehetõségek 
csökkenését idézi elõ. Szépen 
vagyunk! – mormolom magam-
ban, s a kerti gyeprõl fölveszek 
egy, az imént elém hullott fale-
velet. (Lám, a nyírfa már jelzi 
az õsz közeledtét!) Ez a levél a 
fa tüdejének – a lombkoroná-
nak – egyik tüdõhólyagocskája. 
Minél több van ezekbõl, annál 
több szén-dioxidot nyel magába 
és ennek megfelelõen oxigént 
bocsát ki. Tehát, fûzöm tovább 
gondolataimat, valahol a nagy-
világban találkoztatni kellene 
az ipar által a levegõtengerbe 
bocsátott káros gázok mennyi-
ségét a fásítások, az erdõsítések 
munkálataival. E kettõ teremthet 
csak egyensúlyt és oldja meg az 
emberiség gondjait.

Eszembe jut a csaknem egy 
évtizede Érden elinduló moz-
galom, amely a Virágos város 
jelszavát tûzte célul, és mint 
köztudott, nem eredménytele-
nül. Itt lenne az ideje – hiszen 
õsz van – a faültetéseknek is. 
Tudomásom szerint a város 
közgyûlése ezt határozattal segí-
ti, már ami az ingyenes vagy az 
igen olcsó facsemeték beszerzé-
sét illeti. Körülnézek. Ami fa itt 
a ház elõtt s a kertben áll, és ami 
bokor tenyészik, azokat mind mi 
ültettük. Azért talán, ha nagyon 
körülnéznék – és miért ne ten-
ném –, lenne még helye egy nagy 
lélegzetnyi fának!

 Bíró András

Lélegzet

Jönnek az üzenetek mindenfelõl, 
érkeznek a hozzájuk fûzött 
magyarázatok is – ám nem min-
den esetben könnyû a pontos 
értelmezésük. Legutóbb ugyan-
ezen a helyen szót ejtettem pél-
dául a szép emlékû vizitdíjról, 
amelyet, mint tudjuk, elsöpört 
a népszavazás – nos, kiderült, 
hogy nem mindenki értett egyet 
a vizit- és kórházi díjak befizeté-
sének megszüntetésével kapcso-
latos megjegyzésemmel. Van, 
aki úgy véli, ezek a pénzek hiá-
nyoznak most az egészségügy 
kasszájából, ezért van a hiány és 
a vita, hogy mennyi pénz kellene 
még a gyógyításhoz. A számok 
és a tények mögé nézve azon-
ban kiderül, hogy sajnos ez 
nem ilyen egyszerû: az a pénz 
ugyanis már csak mennyisége 
okán sem javíthatta, javíthatná 
a társadalombiztosítás helyzetét 
– nem is szólva az elosztásbeli 
bonyodalmakról. Az állampolgá-
rokba sulykolt túlegyszerûsített 
magyarázat persze úgy szól, 
hogy „nem akartatok vizitdíjat 
fizetni, most megnézhetitek, 
milyen szegény az egészségügy” 
– holott a kettõ között nincs 
ilyen összefüggés. Külön-külön 
igaz mindkettõ: nem akart az 
állampolgárok többsége fizetni, 
és pénzhiányos az egészségügy, 
de ez olyanfajta összekapcso-
lás, mintha azt mondanánk, 
hogy nyáron azért hosszabbak a 
napok, mert melegben a dolgok 
kitágulnak… A vizitdíjas akció 
üzenete a bevételszerzés mel-
lett inkább az, hogy menjenek 
kevesebben orvoshoz, és akkor 
kevesebb orvosra lesz szükség  
meg kevesebb kórházra is, és 
ez lesz az igazi megtakarítás. 
Az igaz, hogy kevesebb lesz az 
egészséges ember is, de az vala-
hogy mostanában nem szem-
pont.

Hasonló üzenet érkezik a 
másik nagyrendszer, az oktatás 
felõl is. Egyre több pénzbe kerül 
az iskola az egyénnek, a család-
nak, a szülõnek. Az egyszerû 

indoklás szerint aki mûveltebb, 
képzettebb akar lenni, aki tanít-
tatni akarja a gyerekét, fizesse 
meg, hiszen majd késõbb ennek 
meglesz a haszna, jobb állást, 
nagyobb fizetést fog kapni. 
Ilyen elmélettel biztosan lehet 
bizonyos csoportok körében 
népszerûséget, akár kampány-
sikereket is elérni, hiszen máris 
hallhatók „az én pénzembõl, az 
én adóforintjaimból ne tanuljon 
más gyereke” vélekedések, de 
ha komolyan utánagondolunk, 
ki kell derüljön az ilyenfajta 
„gazdálkodás” kártékony volta. 
A megszorítások következtében 
ugyanis nemcsak az egészséges 
ember lesz kevesebb, hanem 
a mûvelt is – és ez csak az 
egyik baj. Legalább ekkora 
gond, hogy a társadalom, a 
népesség tovább szelektálódik. 
Hogy még jobban eltávolodik 
egymástól a szegényebb és a 
tehetõsebb réteg. Akinek van és 
lesz pénze, az gyógyíttathatja 
magát drága magánklinikán, sõt 
még megelõzõ vizsgálatokra, 
szûrésekre is járhat. Aki meg-
teheti, beírathatja a gyerekét 
költséges alapítványi iskolába, 
megfizetheti nemcsak az iskolai 
napközit, az ebédet, hanem a 
külön nyelvórát, zenetanulást, 
sportfoglalkozást is. Mindezt 
erõsíti a harmadik nagyrend-
szer, a közösségi közlekedés 
forrásainak lefaragása is. 

Így aztán fokozatosan össze-
állhat a nagy üzenet: milyen is 
legyen a létrehozni szándéko-
zott többségi magyar állampol-
gár profilja. Ne legyen nagyon 
egészséges, ne is legyen túl-
zottan mûvelt, iskolázott, és 
ne utazgasson, közlekedjen, 
lehetõleg ne járjon össze roko-
naival, barátaival se mindezekrõl 
beszélgetni. 

Szép üzenet.

A szerkesztõ jegyzete

Záporozó üzenetek

T. Mészáros András pol-
gármester levélben kérte 
az önkormányzati frak-
ciók vezetõit: üljenek 
össze hétfõ délután, és 
próbálják körvonalaz-
ni együttmûködésüket a 
következõ egy évre – az 
utóbbi hetekben ugyanis 
negatív jelenségek mutat-
koztak a közgyûlés mun-
kájában. 

Segesdi János, a Fidesz frak-
cióvezetõje a megbeszélés elõtt 
a helyi sajtónak úgy nyilatko-
zott: vélhetõen a kampányra 
való felkészülés az oka annak, 
hogy a frakciók nem tudnak 
együtt dolgozni. 

– A szocialista képviselõ-
csoport a legutóbbi ülés mun-
káját megpróbálta ellehetetle-
níteni, arra hivatkozva, hogy 
nem jutottak hozzá a megfelelõ 
háttéranyagokhoz, holott a 
hivatal mindent megtett annak 
érdekében, hogy az informati-
kai rendszer átállása miatt ne 
legyen fennakadás – jelentette 
ki Segesdi János, hozzátéve: a 
közgyûlésben a frakciók eddig 
együttmûködtek egymással, 
parttalan viták helyett a konst-
ruktív munkán volt a hangsúly. 
– Úgy érzem, nem kellene fel-
rúgni ezt a gyakorlatot, fõleg 
úgy, hogy nem szakmai, hanem 
politikai okok állnak a háttér-
ben – fûzte hozzá. 

A hétfõi megbeszélés elõtt T. 

Mészáros András azt hangsú-
lyozta: a frakcióknak együtt kell 
mûködniük a város érdekében, 
hiszen igen komoly pályáza-
ti pénzek érkeznek Érdre, és 
ezek elköltése ugyanolyan 
komolyságot, fegyelmezettsé-
get kíván a közgyûléstõl, mint 
a pénz összegyûjtése. Kérte, 
hogy a képviselõcsoportok 
mûködjenek közre a csator-
naprogramban, illetve a város 
érdekében történõ döntések 
elõkészítésében és meghozata-
lában is.

A megbeszélés zárt ajtók 

mögött zajlott, és Segesdi 
János, a Fidesz frakcióvezetõje 
eredményesnek értékelte. Mint 
lapunknak elmondta, a három 
frakcióvezetõ – Segesdi János 
(Fidesz), Varga László (MSZP) 
és Csõzik László (SZDSZ) –, 
valamint T. Mészáros András 
polgármester megállapodtak 
abban, hogy visszatérnek az 
együttmûködés idõszakához. 

– Az elõterjesztések informati-
kai hozzáférésével kapcsolatban 
mindenki elismerte, hogy vala-
melyest hibázott, és megegyez-
tünk abban, hogy a jövõben 

kölcsönösen segítjük egymás 
munkáját. Varga László elmond-
ta: ha a pályázatokat, illetve az 
azok támogatására elkülönített 
pénzeket külön költségvetési 
elõterjesztésben prezentálja a 
városvezetés, akkor ezeket a szo-
cialista frakció valószínûleg meg-
szavazza, és igyekeznek támo-
gatni a további pályázatokon való 
részvételt is – mondta Segesdi 
János, megjegyezve azt is: a frak-
ciók közti véleménykülönbségek 
sok esetben abból adódnak, hogy 
a technikai megoldásokat más-
ként látják.  Á. K.

A múlt héten összehívott 
rendkívüli közgyûlésen az 
elõterjesztések nem kapták 
meg a minõsített többséget, 
ezért hétfõn újabb rendkí-
vüli közgyûlést hívtak össze, 
ahol már a képviselõ-testület 
többsége egyetértett az Érdi 
Létesítmény Üzemeltetõ Kft. 
létrehozására tett javaslattal, és 
ehhez kapcsolódóan módosítot-
ta Érd Megyei Jogú Város 2009. 
évi költségvetését is. 

A polgármester visszavonta 
az Érdi Sport Kft. létrehozásáról 
szóló elõterjesztést.

Az Érdi Létesítmény Üze-
meltetõ Kft. létrehozásáról 
szóló elõterjesztés szerint a 
közeljövõben több olyan léte-
sítmény, így a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola uszodája és 
a Batthyány Általános Iskola 
sportcsarnoka is átadásra kerül, 
amelyek mûködtetéséhez, üze-
meltetéséhez egy külön, szak-
értelemmel rendelkezõ szerve-
zetre lesz szüksége a városnak. 
Az Ercsi úti Sporttelepet jelen-
leg az ÉVSE mûködteti, ám egy 
új társaság létrehozása esetén 
kézenfekvõ lenne, hogy ennek a 
sportlétesítménynek az üzemel-
tetését is az új cég vegye át.

Jelenleg célszerû lenne egy 
százszázalékos önkormányzati 

tulajdonban lévõ egyszemélyes 
korlátolt felelõsségű társaság 
létrehozása, miután 500 ezer 
forint törzstõkével is megala-
kítható. A társaság mûködése 
során lehetõség nyílik a tevé-
kenységi kör olyan irányú kiter-
jesztésére is, hogy a városban 
újonnan létrehozott egyes 
mûtárgyak – hidak, aluljárók 
– üzemeltetését is átvegye a kft. 
Ennek az az indoka, hogy a 
pályázati forrásból megvalósult 
beruházások mûtárgyait jelen-
leg vagy a MÁV Zrt., vagy az 
MNV Zrt. mûködteti, ám öt év 
elteltével ezek mûködtetésérõl 
is az önkormányzatnak kell 
majd gondoskodni, amihez 
megfelelõ keretet teremtene a 
most létrehozandó új cég. 

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése a városi sportléte-
sítmények üzemeltetésével kap-
csolatos feladatok szakszerû 
ellátására megalapította a száz 
százalékban önkormányza-
ti tulajdonú Érdi Létesítmény 
Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû 
Társaságot, a cégalapításhoz 
szükséges 500 ezer Ft törzstõke 
összegét pedig az önkormány-
zat 2009. évi költségvetés terhé-
re biztosítja.

A közgyûlés elfogadta az Érdi 
Létesítmény Üzemeltetõ Kft. ala-

A képviselõcsoportok közös munkájáról tárgyaltak

Együttmûködés 
a város érdekében

A megbeszélésen a három frakcióvezetõ és a polgármester, balról: Segesdi János (Fidesz), T. Mészáros András, 
Varga László (MSZP) és Csõzik László (SZDSZ)

Létrejött az Érdi  
Létesítmény Üzemeltetõ Kft.

pító okiratát, és Zsirkai Lászlót 
választotta meg a gazdasági tár-
saság elsõ ügyvezetõjének 2014. 
szeptemberéig. A közgyûlés a 
Kft. felügyelõ bizottságába 2014. 
szeptemberéig Balogh Ferencet, 
Baráth Ferencet és Tóth Tamást 
választotta meg.

A közgyûlés felhatalmazta a 
polgármestert a cégbejegyzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásá-
ra.

Ezt követõen a képviselõ-tes-
tület módosította Érd Megyei 
Jogú Város 2009. évi költség-
vetését.

 Papp János

Érdi Városi 
Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
 minden hónap első péntekén
 17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
 Telefon:  06-23/374-459
  06-30/621-2596 
  06-30/621-2580 

 Macsotay Tibor elnök


