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Szándékuk közismert. Az 
ezeréves építményhez bizton-
ságosan hozzátenni néhány 
valóságos és szellemi követ, 
téglát. A rombolók is közismer-
tek. A társadalom többsége az 
építkezõknek drukkol, azokat 
segíti. A rombolókkal szem-
ben azonban nehéz védekezni. 
Rákosiék annak idején csaknem 
80 ezer civil társadalmi intéz-
ményt oszlattak fel. Köztük 
háromezer-ötszáz gazdakört 
számoltak fel és könyvtáraikat 
is bezúzták. 

A diktatúrának két évtizede 
vége. Ezért is örülnünk kell min-
den olyan civil kezdeményezés-
nek, amely a társadalmi élet bár-
mely pontján építõ szándékkal 
jelentkezik. Húsz évvel ezelõtt 
elindult egy emberpár erõs aka-
rattal, a szépre, jóra való törekvés 
meggyõzõdésével, hogy mara-
dandót, követésre méltót alkot-
hat. Ez kezdõdött el itt Érden, 
amikor Bóna János és felesége, 
Bóna Jánosné, Ilonka, megala-
kította a Bonton Táncklubot, 
majd 1994-ben Bonton T.S.E. 
néven a ma is virágzó egyesüle-
tet. A névválasztást illetõen nem 
árt némi magyarázat. A Bonton 
francia eredetû szó, amelynek 
két jelentéscsoportja van. Az 
elsõ: jó modor, illem, jólnevelt-
ség, a második: divat, közszo-
kás. Akkor hát, kérdezhetik, mit 
is jelent a Bonton? 

Húsz nehéz évet zártak, 
de sikerekben gazdag, egyre 
növekvõ létszámú egyesületet 
építettek fel. Közhasznú egye-
sület vezetõi és tagjai, két évti-
zedet küzdöttek végig, amely 
alatt népes családdá nõtt az itt 

táncoló, a mûvészi mozgást és 
jó modort követõk tábora. Az 
egyesület jelentõsége és hatása 
persze túlnõ a két évtizeden, 
amely idõközben a városban, a 
táncparketteken és a színpadi 
dobogókon lepergett. A Bonton 
létéhez szorosan hozzátartoznak 
a táncosok családtagjai, rokonai, 
azok szomszédai, továbbá az 
érdeklõdõ nézõk. A felsoroltak, 
ahányan csak voltak és vannak, 
valamennyien áhítják a tánc lát-
ványát, a zene ütemére moz-
dulók ritmusát, virtuozitását, a 
színpadon lezajló csoda ámula-
tát, fergeteges viharzását vagy 
éppen lágyan simogató bûvöletét. 
Egyszóval; lebilincselõ, amit 
a Bonton táncosai mûvelnek. 
Ismerjük el a tényeket: virágzó 
építkezés volt ez!

Változó, táguló világban élünk, 
ahol a versenyszellem is uralko-
dik. Noha a Bonton soha nem 
vett részt táncversenyeken, mert 
ez nem szerepel céljai között, 
mégis igen sok elsõ, második és 
harmadik helyezést ért el a meg-
mérettetésekkor. Olykor útra is 
keltek. Görögországban 2006-ban 
mutatták be táncmûvészetüket, 
Németországban pedig 2009-
ben arattak fényes sikereket vál-
tozatos produkciójukkal. 

Mint a Bonton húszesztendei 
közhasznú munkájának méltó 
koronájáról, meg kell emlékez-
nünk a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ Színháztermében tavaly 
decemberben népes közön-
ség elõtt rendezett és megtar-

tott Jubileumi Táncfesztiválról. 
A mintegy kétórás mûsort végig-
tapsoltam. Az egyszerû ruhák-
tól a ruhakölteményekig, szinte 
minden táncöltözet és ruhakel-
lék kényeztette látásunkat. 
A mûsort nézve az a benyomá-
som támadt, hogy itt, ezen az 
estén, több száz táncos bûvölt 
el bennünket. Nem vagyok 
ünneprontó – maradjon tovább-
ra is ez a benyomásunk. Ami 
mindnyájunkat gyönyörködte-
tett és lelkileg fölemelt, az a 
legkisebbek táncainak mûvészi 
bemutatója volt. Akik pedig 
most „kezdtek”, azok jobbára az 
alapítók gyermekeibõl kerültek 
ki. S ahogy folyt a fergeteges-
nek mondható táncmûsor, úgy 
vált egyre inkább tudatossá ben-
nünk, nézõkben, hogy a Bonton 
hatalmas család, amelyet nem 
csupán a tánc szeretete tart 
össze, hanem a közösségi, váro-
si szolidaritás ereje is.

A nemzedékek egymás után 
elõlépõ tánccsoportjaival a díj-
kiosztáskor találkozhattunk. 
A résztvevõk mindegyike átve-
hette jubileumi oklevelét, aztán 
nyakba kerültek a bronz-, az ezüst- 
és az aranyérmek. Kiosztották a 
fotókkal tarkított, a szponzorok 
nevét is tartalmazó jubileumi 
füzetet, majd hosszan tartó 
ünneplésük után asztalhoz 
ültünk, vacsorázni. Ezt követõen 
a Bóna házaspár mindenkitõl 
az ajtóban búcsúzott. Mivel? 
Azzal a jókívánsággal, amit 
most nevükben is tolmácsolok: 
„Valamennyiüknek sikerekben 
gazdag, egészségben megélt, 
boldog új évet kívánunk!”

 Bíró András

Építkezõk

A sokszor hallott kabarétréfá-
ban a címben feltett kérdésre 
az a válasz érkezett, hogy a 
most befejeződött esztendő 
átlagos volt. Aztán következett 
a magyarázat: azért volt átla-
gos, mert rosszabb volt, mint 
az eggyel korábbi, de még 
mindig jobb, mint az, amelyik 
most következik. 

Ez persze vicc, nem is túl 
szellemes – de ha komolyan 
vesszük a kérdést, akkor több 
mindenen érdemes elgondol-
koznunk. Például azon, hogy 
mitől jó egy év vagy mitől nem 
jó? Mi kell ahhoz, hogy elége-
dettek legyünk, hogy – szinte 
félve írom le a szót – boldogok 
legyünk? Igen, boldogok, mert-
hogy még most, újév után egy 
héttel is, akik üdvözlik egymást, 
szinte versengve rikkantják a 
b. ú. é. k.-ot, ami, mint tudjuk, 
boldog új év kívánását jelenti 
– de mitől boldog egy év vagy 
bármilyen időszak? Tudjuk-e, 
hogy ilyenkor valójában mit is 
kívánunk a másiknak? 

Hosszú felsorolást lehetne 
most írni a boldogság elképzelt 
kellékeiről – ezt fogalmazza a 
magyar ember összefoglalóan a 
„bort, búzát, békességet” tömö-
rítéssel –, de egy ilyen leltárral 
nem sokra mennénk, hiszen 
szinte mindenkinek más és 
más az igénye, mástól boldog. 
Egyszerűbb – sajnos – a ked-
vünket elrontó jelenségek lis-
táját összeállítani. Igaz, otthon 
még teremthetünk magunknak 
kis saját „házi boldogságot”, 
hiszen szilveszterről maradha-
tott egy kevés bor, ennivaló is 
akad, a békesség meg leginkább 
rajtunk múlik, ám a külvilág ezt 
az idilli képet pillanatok alatt 
tönkrezúzhatja. 

És itt már nem arról van szó, 
hogy milyen évünk volt, hanem 
arról, hogy milyen évünk lesz 
a most kezdődött, a 2010-es. 
Szomorú rekordokat hurco-
lunk át az előző esztendőről. 
Csúcsot ért el a munkanélkü-

liség; akinek tavaly volt mun-
kája, munkahelye, nem biztos, 
hogy idén is lesz. Kimagasló 
értékű az infláció is, a koráb-
binál kevesebbet ér a fizetés, a 
nyugdíj. Feliratkozott a rekor-
dok sorába minden korábbinál 
nagyobb értékkel a benzinár 
is, drágult, egyúttal kaotikussá 
vált a közösségi közlekedés, 
nehezebb gyógyulni és iskolá-
ba járni – és ezzel még koránt 
sincs kész a leltár.

El kell tehát könyvelnünk 
egy, a 2009-esnél rosszabb esz-
tendőt, el kell fogadnunk, hogy 
folytatódik a megszorításos, 
fogcsikorgató időszak? Ha bele-
nyugszunk, akkor igen. Akkor 
valóban rosszabb évünk lesz, 
mint az volt, amelyik a múlt 
héten befejeződött, ám van 
más lehetőség is. A karácsony 
eltelt, elmúlt az újév is, min-
denki minden jót kívánt min-
denkinek – csakhogy azért a 
jóért tenni is kellene valamit. 

Választási évet kezdtünk, 
kampányidőszak kezdődik. 
Ilyenkor minden kijelentés, 
minden megfogalmazott és 
kinyilvánított szándék különös 
súlyt kap. Fokozott figyelmet 
igényel a közélet, kiváltképp 
a benne szereplők tevékeny-
sége, hitelessége. Sok tekintet-
ben válaszúthoz ért az ország, 
de ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy majd a szavazó-
lap megfelelő kockájába írt 
x-szel automatikusan rendbe 
jönnek a dolgok és másnap 
reggeltől nagy jólét köszönt 
ránk. Terveket, elképzeléseket, 
számon kérhető ígéreteket kell 
mérlegelnünk és mindezek 
alapján megfontoltan dönteni.

A karácsonyon, az újéven 
tehát már túl vagyunk. Elmúlt 
a csendes éj. Zajos nappalok 
jönnek.

A szerkesztõ jegyzete

Milyen évünk volt?

A közgyûlés egyetértett a pol-
gármesteri hivatalban beveze-
tésre kerülõ minõségirányítási 
rendszerhez kapcsolódóan egy 
minõségirányítási vezetõi státus 
létrehozásával, és a polgármes-
teri hivatal okmányirodájának 
teljes munkaidõben való nyitva 
tartása és ezáltal a várakozási 
idõ csökkentése érdekében arról 
is döntöttek, hogy 2010. március 
elsõ napjától három fõvel emelik 
a hivatal engedélyezett státusá-
nak a számát. A három fõ határo-
zatlan idejû, teljes munkaidõben 
foglalkoztatott köztisztviselõi 
létszámbõvítés személyi jutta-
tás- és munkaadót terhelõ járu-
lékfedezetét, 7 829 700 Ft-ot, 
illetve ennek idõarányos részét 
az átmeneti gazdálkodásról 
szóló költségvetésben és a 2010. 
évi költségvetésben, továbbá azt 
követõ években folyamatosan 
biztosítja.

A képviselõk elfogadták a 
város 2009. évi költségvetésérõl 
szóló rendelet, illetve a 
helyi adókról szóló korábbi 
közgyûlési rendelet módosítá-
sát. A testület ellenszavazat nél-

kül elfogadta a „Lakásért élet-
járadékot” elnevezésû program 
bevezetésérõl szóló javaslatot, 
és ezzel kapcsolatosan módosí-
totta az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
korábbi közgyûlési rendeletet. 

T. Mészáros András polgár-
mester és Szabolcs Mária jegyzõ 
javaslatot terjesztettek elõ az 
ingatlanok és közterületek tisz-
tán tartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgálta-
tás kötelezõ igénybevételérõl 
szóló korábbi önkormány-
zati rendelet módosítására, a 
2010. évi közszolgáltatási díj 
meghatározására. Egy másik 
elõterjesztésben ismertették a 
települési szilárdhulladék-keze-
lési közszolgáltatás egységnyi 
díjtételének kiszámítása alap-
jául szolgáló költségelemzést. 
A polgármester jelezte, új pályá-
zatot írnak ki a közeljövõben, 
és annak a nyertese látja majd 
el a jövõben az említett fel-
adatokat. Döcsakovszky Béla 
elmondta, az Érd-Kom Kft. 700 

millió forint értékû hulladékbe-
ruházási kötelezettséget vállalt, 
amikor elnyerte a szolgáltatás 
jogát, és szorgalmazta az elma-
radt beruházás számonkérését. 
Miskolczi Katalin kifogásolta, 
miért nem történt meg az üzleti 
terv értékelése.

A közgyûlés módosította az 
önkormányzat tulajdonában 
lévõ lakások és helyiségek bér-
letére, valamint elidegenítésük-
re vonatkozó önkormányzati 
rendeletet, és ellenszavazat 
nélkül döntöttek arról, hogy 
támogatják a település közle-
kedési feltételeinek fejlesztését 
szolgáló pályázat támogatási 
szerzõdésének megkötéséhez 
szükséges döntések meghoza-
talát.

A képviselõk elfogadták a 
Napra Forgó Nonprofit Közhasz-
nú Kft.-vel történõ szolgáltatási 
szerzõdés megkötésérõl szóló 
javaslatot a hátrányos helyzetû 
munkavállalók részére nyújtan-
dó álláskeresési és munkaerõ-
közvetítõ szolgáltatásra vonat-
kozóan. A legnehezebb hely-
zetben a megváltozott munka-
képességûek, a tartós munka-
nélküliek, a gyesrõl, gyedrõl 
visszatérõk, az aluliskolázottak, 
valamint a 45 év felettiek van-
nak.

A szociális területen dolgo-
zók napról napra szembesül-
nek azzal, hogy a lakosság 
egyre inkább elszegényedik, 
nemcsak a közüzemi számla-
kat nem tudják fizetni, egyre 
gyakrabban kerül sor a lakások 
elárverezésére. Az önkormány-
zathoz segítségért fordulók 
száma az elmúlt hat hónapban 
megkétszerezõdött. Az önkor-
mányzatnak a rendelkezésre álló 
eszközökkel be kell avatkozni 
a munkaerõ-piaci folyamatok-
ba, és segíteni kell a leghátrá-
nyosabb helyzetben lévõ réteg 
munkaerõpiacra történõ beke-
rülését – áll az elõterjesztésben.

Hatékony megoldás lehet a 
probléma kezelésére az „Aktív 
gondoskodás” program beindí-
tása. A program lebonyolítására 
a nagy gyakorlattal rendelkezõ 
Napra Forgó Nonprofit Köz-

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése decemberi ülé-
sén ismét napirendre vette a 
328/2009. (XI. 19.) számú 
közgyûlési határozatot. Ezt a 
képviselõk Döcsakovszky Béla 
kezdeményezésére fogadták 
el, miután a képviselõ javasla-
tot terjesztett elõ a közgyûlés 
novemberi ülésén az „Érd Város 
Önkormányzata által alapított, 
mûködtetett és támogatott helyi 
és regionális, írott és elektroni-
kus sajtóval szembeni elvárá-
sok megfogalmazására” címmel. 
Az elõterjesztéshez készített 
határozati javaslat szerint Érd 
Város Önkormányzata, mint az 
Érdi Újság és az Érdi Városi 
Televízió alapítója és tulajdono-
sa felkéri a lap kiadóját, illetve 
a Városi Televízió menedzs-
mentjét és a mûsor szerkesztõit 
a lap, valamint a televízió 
mûsorainak szerkesztésénél az 
alapítói elvárások teljesítésére, 
a médiumok közszolgálati jel-
legének tartalmi kiteljesítése 
érdekében. T. Mészáros András 
sürgős elõterjesztésében emlé-
keztetett arra, hogy módosító 
javaslatot nyújtott be, amely-
ben indítványozta, hogy az ere-
deti határozati javaslat helyett 

a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége (MÚOSZ) Helyi 
Lapok Szakosztályának 2007. 
szeptember 25-én megtartott 
országos konferenciáján elfo-
gadott állásfoglalást tekintse a 
közgyûlés irányadónak a helyi 
média mûködésével kapcsolat-
ban. A közgyûlés azonban az 
eredeti elõterjesztést és határo-
zati javaslatot fogadta el. 

A polgármester elõterjesztése 
szerint a 328/2009. (XI. 19.) 
számú közgyûlési határo-
zat amellett, hogy súlyosan 
sérti a Magyar Köztársaság 
Alkotmányában deklarált sajtó-
szabadságot, egyéb szempon-
tokból is aggályokat vet fel. 

Elõterjesztésében részle-
tesen indokolta aggályait, 
azt követõen pedig ismer-
tette a MÚOSZ Újságírói 
Etikai Kódexének vonatko-
zó részeit is, amely egyebek 
mellett az alábbiakat mond-
ja ki: az újságírót megilleti 
a tájékozódás, a nyilvános 
közlés, a bírálat, a vélemé-
nyéhez, meggyõzõdéséhez, 
annak kifejtéséhez való jog. 
Nem kötelezhetõ vélemé-
nyével, meggyõzõdésével 
ellenkezõ alkotás készítésére. 

A munkaadó, a szerkesztõ, 
a tulajdonos nem korlátoz-
hatja az újságíró vélemény-
alkotási, világnézeti, közlési 
szabadságjogait. Nincs olyan 
elõírás, hogy valamennyi vagy 
bármely politikai párt sze-
repeltetése kötelezõ lenne. 
A megszólaltatott politikusok 
kiválasztása az adott alkalom 
(pl. választási mûsor, politi-
kusi kerekasztal-beszélgetés 
stb.) az újságíró, a szerkesztõ 
szándékától és a parlamen-
ten kívüli közremûködõk 
(pl. nem parlamenti pártok, 
más társadalmi szervezetek, 
egyesületek, szakértõk stb.) 
körétõl függ. Ha az egyik 
párt visszautasítja a részvé-
telt, az nem zárja ki a másik 
párt szerepeltethetõségét. 
Helyreigazítási kötelezettség 
nélkül is meg kell adni a válasz 
lehetõségét annak, akit a cikk, 
a mûsor személy szerint és 
hátrányosan érintett. A válasz 
sem sérthet becsületet, sze-
mélyhez fûzõdõ jogokat.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése decemberi ülésén 
visszavonta a 328/2009. (XI. 
19.) számú közgyûlési határo-
zatot.

Visszavonták a határozatot

Javul az okmányirodai  
ügyfélfogadás színvonala 
A decemberi képviselõ-testületi ülésen új frakció 
megalakulását jelentette be Dombai Tamás képviselõ, 
a közgyûlés – többek között – módosította Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetésérõl szóló rendeletét, javaslat hangzott 
el a helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatára, illetve a közgyûlés 
2010. évi munkatervére vonatkozóan, és zárt ülésen 
javaslatot hallgattak meg a Csuka Zoltán Díj, valamint 
az Érdi Mûvészeti Díj adományozásáról.

hasznú Kft. ajánlatot adott. Az 
„Aktív gondoskodás” program 
lényege, hogy a szolgáltató 2010. 
január 1-jétõl 2011. december 
31-ig munkaerõ-piaci szolgálta-
táscsomaggal segíti Érd város 
hátrányos helyzetû lakossága 
álláskeresését és munkába állí-
tását. A csomag tartalmazza a 
csoportos álláskeresési tájékoz-
tatást, a motivációs csoportfog-
lalkozást, a személyre szabott 
egyéni tanácsadást és a munka-
közvetítést. A szolgáltatás meg-
vásárlásával az önkormányzat 
bõvíti szociális szolgáltatásait 
úgy, hogy közben bevonja az 
egzisztenciálisan nehéz helyzet-
be került lakosok egyéni aktivi-
tását is. Ettõl az intézkedéstõl 
nemcsak a rászorulók anyagi 
helyzetének stabilitása, hanem 
az igénybe vevõ személyek és 
családok mentális állapotának 
javulása is várható.

Az „Aktív gondoskodás” 
program lebonyolítását a Napra 
Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 
évente 3 200 000 Ft összegért 
vállalja. A várt eredmények 
elérése érdekében legalább 2 
éves idõtartamban szükséges 
fenntartani a programot.

Miskolczi Katalin egyetér-
tett az elõterjesztéssel, de azt 
javasolta, hogy a Napra Forgó 
Nonprofit Közhasznú Kft. szá-
mára az önkormányzat határoz-
zon meg féléves beszámolási 
kötelezettséget, és szorgalmaz-
ta a gazdasági társaság által vég-
zett tevékenység hatékonyságá-
nak a mérhetõségét.

A képviselõk tudomásul 
vették a Költségvetési Tanács 
létrehozásáról, a szennyvízbe-
ruházással kapcsolatos egyes 
kérdésekrõl, a közgyûlés két 
ülése között történt fontosabb 
eseményekrõl szóló tájékozta-
tókat. Papp János

Ismét napirenden szerepelt a hulladékkezelési közszolgáltatás
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