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Van annak hatvan éve is, 
amikor a tizedik érettségi 
találkozónkon rendõrtiszti 
egyenruhában megjelent köz
tünk hajdani osztálytársunk, 
Szûcs Pista. Érdeklõdésünkre 
elmondta, miért is lépett 
a rendõrség kötelékébe? – 
Negyvenhat karácsonya elõtt 
történt – mesélte –, hogy Érden 
beülve kocsimba, Pesten élõ 
szüleimet akartam megláto
gatni. A Kamaraerdõ akkori
ban teljesen letarolt állapot
ban volt, így már a kanyarból 
láttam, hogy az úton három 
fegyveres közelít fölfelé. 
Mindhárman orosz katonaru
hát viseltek. Mikor ki akartam 
kerülni õket, fegyverüket föl
emelve, megállásra kénysze
rítettek. „Davaj, davaj!” kiál
tásokkal kiszállítottak a volán 
mellõl, majd levetkõztettek. 
Ott álltam dideregve, csu
pán a trikóm és kisnadrágom 
hagyták rajtam, majd elhaj
tottak. Legalább negyed órába 
telt, míg a legközelebbi csa
ládi házba menekülhettem, 
ahol felöltöztettek, és egy Érd 
felé tartó teherautó sofõrje 
könyörületbõl fölvett és haza
vitt. Akkor döntöttem el, hogy 
rendõrnek állva, a közrendet 
fogom szolgálni.

Valóban, a háború után 
naponta olvashatóak voltak 
azok az újságcikkek, amelyek 
„orosz katonai egyenruhába 
bújt” útonállók rablásairól szá
moltak be. Ezek a rablások, 
„zabrálások”, vetkõztetések, 
általában nappal, a nyílt utcán 
történtek. Jellemzõ volt az 
akkori közállapotokra, hogy 

az utcai járókelõk közül senki 
nem mert beavatkozni, csu
pán „Patruj, patruj!” kiáltások
kal igyekeztek „rövidre zárni” 
a garázdálkodást. A rablások, 
vetkõztetések, gyilkosságok, 
vidéken és a tanyavilágban 
még sûrûbben estek meg, 
mint a fõvárosban. Olyan 
esetrõl viszont nem olvashat
tunk, hogy ezek közül valaki 
is bíróság elé került volna.

A közrend az idõ elõreha
ladtával helyreállt. Az 1956
os népfelkelés és forradalom 
idején az általánosnak mond
ható önfegyelem mellett a 
nemzetõrség felállítására is 
szükség volt. Mint 33 éves, 
házas, gyermekes családapa, 
magam is csatlakoztam a 
mozgalomhoz. Október 24én 
bérházunkban megszervez
tük a ház és kapuõrséget, a 
következõ napon pedig már 
szinte az egész utcában a 
Nemzetõrség tagjai vigyáztak 
a rendre, a kerületi kapitány
ság rendõreivel együtt. Ezzel 
egy idõben megszerveztük a 
tej és kenyérellátást. A két teli 
tejeskannát minden hajnalban 
a ház elé rakta az egyik vidé
ki tejüzem járata, az üreseket 
pedig – az egyik kanna tete
jén a borítékba tett pénzzel, 
– felvette. Így ment ez 1957. 
március végéig. 

Tagadhatatlan, hogy a het
venes évekrõl kezdve akár
melyik – késõ esti vagy éjjeli 
– idõszakban nyugodtan végig 

lehetett sétálni az utcán, lige
ten, téren át, minden aggo
dalom, félelem nélkül, mivel 
sem bántódás, sem támadás 
nem érte az embert, viszont 
rendõrjárõrökkel gyakran 
találkozott. A kilencvenes 
évek elejétõl kezdett romlani 
a közbiztonság, amely a mai 
napig tart. Valami reménysu
gár ugyan felvillant vagy felvil
lanni látszott a polgárõrségek 
szervezésével, s helyenként 
javult is a közbiztonság. 

A megoldás egy új, nemzeti 
alapokra helyezett ember és 
polgárbarát rendõrség haté
kony munkájában lenne. Az 
emberi személyiséget megalá
zó magatartás ugyanis, amikor 
nemzeti ünnepeinken, külö
nösen október 23án, riadóko
csikkal kivezényelt símaszkos 
kommandósok vigyázzák útját 
egy szál virágunknak, amelyet 
a hõsök emlékmûve elé helye
zünk, nem tartható. Nyilván 
a választók akarata rövidesen 
kifejezi, milyen országban 
kívánnak élni, milyen legyen 
ebben a közrend, és kik legye
nek azok, akik ezt a hatalmas 
munkát elvégzik.

Most minden azon múlik, 
hogy április 11én a szavazó
fülkében hova adjuk le szava
zatunkat. Abban a pillanatban 
ugyanis vagy az anarchiára, 
vagy az emberi méltóságot 
tisztelõ közrendre, a félelem 
nélküli életre és végered
ményben a nemzeti becsüle
tünket visszaszerzõ szándék 
lehetõségére szavazunk. 

  Bíró András

Közrend

Mármár alaptörténetté, példabe
széddé nemesült a kormánypárt 
miniszterelnökjelöltjének kije
lentése a baloldali, illetve jobb
oldali orvosokról. Természetesen 
nem dolgunk aktuálpolitikai 
szereplőket és eseményeket 
véleményezni, ezúttal is csu
pán jelzésértéke miatt érdemes 
az élénk taglejtésekkel előadott 
okfejtést felidézni: annak jelzé
sére, hogy – igaz, már évek óta 
érezhetően, de – a választások 
közeledtével valahogy minden 
eddiginél jobban elszabadultak 
az „oldalak”. Országos és helyi 
szinten egyaránt. Oldalakhoz 
– jobb vagy baloldalhoz – sorol
tatnak be bíróságok és ügyészsé
gek, szakszervezetek és szakmai 
kamarák, oktatási, kulturális 
intézmények és nagyvállalatok, 
nem is szólva közszereplőkről. 
Még létesítmények is – emlékez
zünk csak egy korábbi példára, 
a Nemzeti Színház épületére, 
amely láthatjuk, megfelelően 
működik, betölti funkcióját, 
mégis, mivel „az” a kormány 
hozta tető alá, a „másik oldal” 
szitoktengert zúdított rá. 

Akadnak természetesen idő
ben és térben közelebbi példák 
is. Park és játszótér épült – nem 
jó, mert drága, Mátészalkán 
sokkal olcsóbban kihozzák az 
ilyet. Műanyag utcanévtáblák 
készülnek, mert a fémnek gyor
san lába kél – nem jó, mert 
törékeny (ugyanilyen érveléssel 
be lehetne tiltani az ablaküve
get is). Elkészült a tanuszoda 
– nem jó, mert életveszélyes 
előtte a parkolás. Pénzt kap 
a kultúra, a sport – nem jó, 
mert a nem kulturálódó és nem 
sportoló adófizetők pénzét ne 
használják mások. Ezek és a 
hasonló példák többnyire az 
újság szintjén jelennek meg, 
ami nem túl nagy baj, mert a 
papír elbírja, hogy teret kapjon 
– kap is – valamennyi nézet.  
Nagyobb a gond, ha a város 
parlamentje, a közgyűlés tevé
kenysége vész bele az oldalak 

közötti „adokkapok” csatákba. 
Érdemes lenne felmérni, hogy 
a közélet iránt érdeklődő érdi 
polgárok, ha figyelemmel kísér
nek egyegy közgyűlést a városi 
televízió élő adásában, vajon 
milyen következtetést szűrnek 
le. Szakmai megalapozottságú 
statisztika híján közvetett jelek 
– rendezvényeken való rész
vétel mértéke, beszélgetések 
– alapján úgy tűnik, hogy az 
emberek egyre jobban meg tud
ják különböztetni a valós érté
keket a felszínesektől. Hogy egy 
lebetonozott járdáról inkább az 
jut eszükbe, hogy milyen jó 
tolni rajta a babakocsit, nem 
pedig az, hogy milyen „oldali” 
volt a betonozó. És valós érté
ket jelentenek az úszó, birkózó, 
kézilabdázó gyerekek, a kerék
pározó, futó, egymást segítő 
nagycsaládok is, még akkor is, 
ha ezek az értékek közvetlenül 
nem számíthatók át forintokra.

Az utóbbi húsz év sok min
denre nem elegendő, ahhoz 
azonban igen, hogy az embe
rek jelentős részének, talán 
már többségének az egészsé
ges értékítélete kialakuljon. 
Hogy meg tudja különböztetni 
a hatalomért való öncélú küz
delmet a valós értékteremtés
től. Nem értek egyet azokkal, 
akik a magyar polgárokat béké
sen bégető, gyapjas állatokhoz 
hasonlítják. Nem lehet egyet
érteni azokkal, akik azt hiszik, 
hogy honfitársainkkal mindent 
el lehet fogadtatni, mindent el 
lehet hitetni. Lehet, sőt, valószí
nű, hogy korábban így volt, de 
napjainkra ez már kevésbé jel
lemző. A sorsán, helyzetén javí
tani akaró, a boldogulni kívánó 
állampolgár nem szereti, ha a 
diktálnak neki, ha meg akarják 
„etetni”. Gondolkozik, mérlegel 
és dönt. Azzal a négyzetbe raj
zolt kis xel, áprilisban.

A szerkesztõ jegyzete

Oldalak és döntések

A közgyûlés döntött arról, hogy 
Érd Megyei Jogú Város megpá
lyázza a megyei módszertani 
gyermekjóléti szolgáltatói fel
adatokat ellátó intézményi kije
lölést, ezért a közgyûlés felkér
te a polgármestert, járjon el a 
szükséges intézkedések megté
tele érdekében a Középmagyar
országi Államigazgatási Hivatal 
Gyámhivatala felé. A képviselõ
testület egyhangú igen szava
zattal elfogadta Érd Megyei 
Jogú Város Közfoglalkoztatási 
Tervét, amelynek költségigé
nyét a 2010. évi költségvetésben 
biztosítja. 

Ezt követõen került sor Érd 
Megyei Jogú Város 2010. évi 
költségvetésérõl szóló rendelet
alkotási javaslat elsõ fordulós 
vitájára. A sokszor szemé
lyeskedésbe forduló vitát nem 
ismertetjük, azt láthatták, hall
hatták a nézõk a városi tele
vízió élõ közvetítésébõl. Az 
Érdi Újság az alábbiakban a 
frakciók állásfoglalását ismer
teti. Dombai Tamás (Balközép 
frakció) és Jakab Béla, a pénz
ügyi és költségvetést ellenõrzõ 
bizottság elnöke nem élt a fel
ajánlott lehetõséggel.

Tóth Tamás, a Fidesz-frakció 
tagja:

– Sokan támadják a Fidesz 
frakciót a költségvetési hiány 
növekedése miatt. A költ
ségvetés tervezett hiánya mint
egy 2,6 milliárd Ft, amely a 
2009. évi tervezethez képest 
növekedés. Ez tartalmazza 
mindazt, amit meg szeretnénk 
valósítani, és mindazt, amit 
bevételbõl biztosítunk. Szigorú 
fegyelemmel és hozzáértéssel, 
valamint a pályázati pénzek fel
használásának lehetõségével a 
hiány az év végére kisebb lehet 

a költségvetésben tervezetthez 
képest, ahhoz pedig nem fér 
kétség, hogy a pályázatokhoz 
az önrészt biztosítanunk kell, 
ha a várost élhetõvé akarjuk 
tenni. A tervezés során meg
állapítottuk, hogy a központi 
forrás a köztisztviselõk és a köz
alkalmazottak részére az úgy
nevezett cafeteria biztosítását 
kötelezõen limitált összegben, 
a közalkalmazottak esetében 
pedig egyáltalán nem biztosí
totta. A köztisztviselõk és köz
alkalmazottak jelentõs jövede
lemcsökkenést szenvedtek el az 
elmúlt hónapok kormányzati 
intézkedései következtében, 
ezért frakciónk úgy látja, hogy e 
rétegnek a 170180 M Ft összegû 
városi hozzájárulást ad. 

– Megállapítható, hogy a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium, 
a Kós Károly Szakiskola és 
Szakközépiskola, a Kutyavári 
Úti Óvoda, valamint a Széchenyi 
István Iskola az infrastrukturá
lis fejlesztések következtében 
energiatakarékosabb fûtéssel 
mûködik, és ez 67 M Ft kiadást 
jelent a korábbi mintegy 400 
M Ft helyett. A Gárdonyi Géza 
iskola fenntartása – gondol
junk a belsõ kialakításra, az 
esélyegyenlõséget biztosító 
megoldásokra (lift, rámpa stb.) 
74 százalékkal nõtt. Ahogy a 
diáklétszám nõ, úgy a közpon
ti juttatás összegének növeke
désével a városnak arányosan 
kevesebbet kell pótolni, és bizo
nyos létszámnál már az iskola 
önfenntartóvá válik. Az elmúlt 
hónapokban mintegy 130 M 
Ftot fordítottunk óvodafejlesz
tésre, ami 70 óvodáskorú gyer
mek felvételét teszi lehetõvé, és 
ezzel 70 szülõ munkába állása 
javíthatja a családok életszínvo
nalát. A Kõrösi Csoma Sándor 
Iskola korábbi felújítása után 
elért fenntartási költség csök
kenése bizonyítja, hogy a ráfor
dítások 23 év alatt a gazdasági 
egyensúlyt biztosítják. 

– A város szennyvízcsatorná
jának építésére az uniós támo
gatással együtt – kizárólag Érd 
városát tekintve – mintegy 23
24 milliárd forintot fordítunk. 
Ebbõl eddig 887 M Ftot for
dítottunk saját költségvetésbõl, 
melybõl az uniós pályázati for
rás megnyílásakor azonnal több 
száz milliót visszakapunk.

– A város bevételének növe
lése megítélésünk szerint két 
módon lehetséges. Egyik a 
bevételt eredményezõ fejlesz
tések kezdeményezése és támo
gatása. Ilyen a szennyvíztisztí
tó telep, a hulladékfeldolgozó 

telep, a városi autóbuszüzem, a 
DM logisztikai központ üzemel
tetésének beindulása és más, 
ma még meg nem határozott 
termelõ vagy szolgáltató üzem 
létesítése. A másik bevételi for
rás az újonnan belépõ üzemek 
hozzájárulása a köz érdekei
hez, amely nem sanyargatja a 
lakost és vállalkozót, de biz
tosítja a város mûködéséhez 
szükséges bevételek méltányos 
részét. Vizsgáltuk a kulturális 
és mûvelõdési kiadások mér
tékét is. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a rendezvények 
egy része a pályázatokhoz is 
kapcsolódik, márpedig az uniós 
pályázatoknál a projekt ismer
tetése és népszerûsítése elõírt. 
Végül is jelentõs összeget e 
területen nem lehet elõzetesen 
megtakarítani, de a gondos 
mûködtetés során természete
sen a költségek csökkenthetõk. 
A sportlétesítményeink száma 
jelenleg kevesebb, mint más 
megyei jogú városoké, és úgy 
véljük, hogy a sport a jövõ nem
zedékének egészségét szolgálja, 
az élsport a sportolási kedvet 
szolgálja, és a jó sporteredmé
nyek a város ismertségét növe
lik a külvilágban.

– A Fideszfrakció jónak tartja 
a 2010. évi költségvetést szerke
zetében és összetételében, java
solja, hogy a további felkészülés 
során gondosan kerüljön meg
vizsgálásra a költségvetési hiány 
csökkentésének lehetõsége. 

Horváth András, a KDNP 
frakcióvezetõje:

– Sok képviselõtársunkhoz 
hasonlóan a mi frakciónk is 
élesen bírálta a város 2010. 
évi költségvetési tervezetét. 
Elmondhatom, az elsõ fordu
lóban tárgyalt elõterjesztést a 
magunk részérõl még tárgya
lási alapnak sem tudtuk elfo
gadni. Sajnos, az elõterjesztõk 
szerintem nem hallgattak a 
Költségvetési Tanács ajánlásá
ra, amely a 2,6 milliárd forint 
mûködési hiányt jelentõs csök
kentésre javasolta. A tárgyalás 
napján az egyik helyi lapban 
maga a polgármester úr is 
radikális költségvetési hiány 
csökkentésérõl beszélt, s ezek 
után számunkra nem világos, 
hogy akkor ezt miért terjesztette 
be. Megszólalt a könyvvizsgá
ló is, aki szintén tarthatatlan
nak ítélte a tervet. Sajnos, a 
koalíciós partner ezúttal sem 
egyeztetett, de most nem is 
ez volt a lényeg, hiszen jóma
gam legalább öt alkalommal 
vettem részt különbözõ fóru
mokon, ahol megvitattuk az 
elõterjesztést, és ahol minden 
párt képviselõje jelen volt, de 
különösebb eredmény nem 
született. Azt még nem látom, 
hogyan lesz ebbõl költségvetés. 
Nem véletlenül kértem a pol
gármester urat, hogy mondja 
el, nyilatkozatában mit értett 
radikális hiánycsökkentésen. 
Valószínûleg jobban tudja, mint 
mi, hol lehet olyan lépést tenni, 
ami nem fog fájni. Világosan 
látjuk, hogy nem lehet tovább 
olyan nagy lépésekkel fejleszte
ni, mint ahogy azt eddig tettük.

– Tudomásul kell venni, 
komoly forráshiánnyal küsz
ködünk, s ez a hitelbõl való 
mûködési költségfinanszírozás 
rossz irány. A hiányt két módon 
lehet csökkenteni. Egyik mód az 
adóemelés, amelyrõl látjuk az 
országban, is hogy nem vezet 
sehova, a másik utat a kevesebb 
fejlesztés jelentené, még akkor 
is, ha tudjuk, hogy a városnak 
nagy szüksége van rá. Húsz év 
lemaradását nem lehet négy év 
alatt behozni, és remélem, ezt 
ma már mindenki így gondol
ja. Nem könnyû a helyzet, de 
bízom benne, hogy a két koalí

Vita a 2010. évi költségvetésrõl és a költségvetési rendelettervezetrõl

Érvek a fejlesztések mellett és ellen
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése múlt heti ülésén 
módosította az önkormányzat fenntartásában mûködõ 
intézményekben dolgozó közalkalmazottak és a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõi részére a béren kívüli 
juttatások összegét, valamint a közalkalmazotti vezetõi 
pótlékok mértékét.

ciós párt az egyeztetések során 
megtalálja a legkisebb közös 
többszöröst, és lesz a város
nak márciusban költségvetése. 
Ehhez nagy kompromisszumok 
kellenek, a felesleges kiadáso
kat nullára kell csökkenteni, s 
biztos lesz egykét olyan ügy 
is, amit „békeidõben” szívesen 
megvalósítanánk, de most nem 
lesz rá lehetõség.

Való Gábor, az MSZP-frakció 
tagja:

– Bár a költségvetéssel nem 
értünk egyet, minden alka
lommal jeleztük, nem vitat
juk az elõterjesztõ városépítõ 
szándékát a célokhoz rendelt 
pénzügyi alapok hiánya miatt. 
A polgármester úr bíráló meg
jegyzéseinket csupán ellenzéki 
szerepünk részeként fogadta, 
érveink nem találtak meghall
gatásra, pedig Döcsakovszky 
Béla képviselõtársunk már az 
elsõ (2007 tavaszi) költségve
tési tárgyalások alkalmával 
jelezte, hogy a váltáskor lét
rehozott tanácsadói testületek 
mûködtetése az elsõ három 
hónap alatt közel 60 millió 
forintba került. 

Nem a szándékokban, a 
célokban, hanem a gazdálko

Kilátás a nemrég átadott tanuszoda ablakából
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Tóth Tamás: Szigorú fegyelem-
mel és hozzáértéssel, valamint a 
pályázati pénzek felhasználásának 
lehetõségével a hiány az év végére 
kisebb lehet a költségvetésben 
tervezettnél

Való Gábor: A jelenlegi adósságál-
lomány rövid távon nem kezelhetõ

(Folytatás a 4. oldalon)


