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Szó szerint és átvitt értelemben 
is. Régóta várjuk, hiszen mind-
nyájunknak szüksége van a 
megújulásra. Nekünk és az idő-
járásnak, a természetnek, meg 
az egész társadalomnak. Nincs 
nap, hogy reggelente, kisétálva 
a kertbe, meg ne nézném, vizs-
gálnám aprólékosan a növénye-
ket: fákat, bokrokat. Ma reggel 
a kajszink virágrügyeit vizsgál-
gatva, itt-ott örömmel fedeztem 
fel a virágrügyek csücskében 
az árulkodó sziromlevélszínt, 
amely a közeli virágzás idejét 
jelzi. Mire ezek a sorok megje-
lennek, már rózsaszín virágba 
öltözik a barackfánk, s vele a 
többi gyümölcsfa és a bokrok. 
Persze a lila és sárga kikericsek 
már jó két hete kibújtak a föld-
ből, a fehér nagyharang szir-
mukat lengető, kerti hóvirágok 
pedig rozsdabarnán elnyúltak 
és elenyésztek a feltörekvő gyep 
fûszálai között. 

Semmi kétség: átmenetileg 
jöhetnek még éjszakai lehûlések, 
nappali borús idők, futó esők, 
váratlan záporok, de a tavasz 
már megérkezett és letanyázott 
málunk is. Ráadásként ünnep-
re készülődünk, a megújulást, 
a feltámadást hirdető húsvéti 
ünnepekre. Hogyan is fogalmaz-
za a költő ezt az időszakot? 
Ami erre utal, így: „Ez a húsvét 
olyan ünnep, / szelek, vizek, 
megperdülnek, / hol a napfény, 
hol a zápor / nyes nagyobb részt 
a határból.” A természet tehát 
áprilisban mindig kimutatja ere-
jét. Szinte észrevétlen lombo-
sodnak be a fák körülöttünk. 
Egyik nap még csupán a hal-
ványzöldes, áttetsző levélkezde-

ményeket érzékeljük, másnap 
azt mondjuk, hogy kihajtottak 
a levelek, ám harmadnapra már 
csodáljuk lombos koronájukat.

Ahogy meglódul és javul az 
idő, előadódnak napok, hogy 
nem szükséges befûteni a 
házat, a lakást. Egyre többen 
és többet vágyunk a szabad 
levegőre. Szerencsés, aki csa-
ládi házban él, mert kimehet a 
kertbe, és nem csak levegőzni, 
hanem egy kis kerti munkára, 
hogy megtornáztassa elernyedt 
tagjait. A mai nehéz körülmé-
nyek között sokan rászánják 
magukat egy kis veteményes 
„létesítésére”. Azért teszem 
ezt idézőjelbe, mert sokszor 
csak egy nagy ebédlőszőnyeg 
nagyságú földről van szó, amit 
ha mûvelésbe fog a kis csa-
lád, jól jár. Ezen a csöppnyi 
darabon lehet retket, salátát, 
karalábét, sárga- és fehérrépát, 
céklát, paprikát s egyéb kony-
hára való zöldséget termelni. 
Büszkén írtam le e helyen, 
hogy tavaly öt szem félbevá-
gott burgonyából kilenc kiló 
hetven deka burgonyát termelt 
a feleségem. 

Nem véletlen, hogy írásom 
címéül nem a „megújulni”, 
hanem a „mássá lenni” kíván-
ságot, helyesebben állapotha-
tározót használtam és haszná-
lom. Sok évtizedet megélve azt 
tapasztaltam, hogy az emberek 
tavasszal képesek úgy és annyi-
ra megújulni, hogy szinte más 
emberekké válnak. Utánanézve 
kiderült, hogy bizony ennek sok 

összetevője van külön-külön és 
együttvéve is. Közrejátszanak 
ebben biológiai-fiziológiai, anya-
gi és pszichológiai, sőt jellembeli 
és társadalmi tényezők. Vannak, 
akiknél ez a folyamat – már-
mint a „mássá levés” folyamata 
– lassan, hónapok vagy évek 
alatt zajlik le, és vannak, akik-
ben a változás, a mássá lenni 
akarás egyik napról a másik-
ra, villámszerûen megy végbe. 
Ezeket legtöbbször a „megvi-
lágosodás” élménye ragadja 
meg, hasonlatosan Saul megté-
réséhez. (Akik a bibliai példát 
nem ismernék: Saul a keresz-
tényeket üldöző kényúrból 
a Damaszkuszba vezető úton 
Isten szózatát hallva megtért, és 
kereszténnyé, Szent Pállá lett.)

Manapság nem történnek 
ilyen látványos, korszakokat 
meghatározó és évezredeken át 
ható esetek, bár nem kizártak 
manapság sem. Különösen, mint 
ez köztudott, tavasszal, amikor 
minden megújul, mássá lesz, 
jobbá, nemesebbé válni törek-
szik. A közírónak most még a 
politika is megtámogatná érveit, 
ha ehhez a küszöbönálló válasz-
tások tényéhez kötné témáját. 

Kötné, de nem köti, mert 
tudja: aki szavazni megy hús-
vét után, az eleve tudja, hogy 
melyik pártra, melyik képviselő-
jelöltre adja a voksát. Ami ebből 
az egész társadalomra vonatko-
zik, az bizony fontos: az ország 
gazdaságának, közéletének, tár-
sadalmának meg kell újulnia: 
mássá kell válnia, hogy nagyot 
lélegezve, újult erővel lásson a 
nehéz építőmunkának.

 Bíró András

Mássá lenni!

Lehet, hogy betegek vagyunk, de 
lehet, hogy nem. Vagy betegek 
vagyunk, de nem nagyon. Esetleg 
nagyon, de még nem derült ki. 
Az is lehet, hogy olyan betegség 
bujkál bennünk, ami nem lát-
szik. Még nem látszik, de van. 
Nem érezzük, ezért aztán nem 
is foglalkozunk vele, néha meg 
úgy véljük, ha van is, hát majd 
elmúlik, magától. Vagy elintézik 
nekünk „föntről”, anélkül, hogy 
mi magunk tennénk bármit is a 
tünetek elmúlasztásáért.

Valahogy így van ez „nagyban” 
is: a környezettel, a közélettel, a 
társadalommal. Lappangó csön-
desség, békés nyugalomnak lát-
szó nemtörődömség, majd hir-
telen görcsbe rándul minden, 
elárulva, hogy a felszín alatt 
eddig is megvoltak a feszültsé-
gek, a betegséggócok, csak nem 
foglalkoztunk velük. Robbanás, 
kitörés – aztán újra csend, nyu-
galom, szorgos munka, lehajtott 
fejjel, semmivel sem törődve, 
akarat és gondolkozás nélkü-
li automataként. Mintha nem 
lenne semmi bajunk. Pedig sejt-
jük, olykor érezzük is, hogy van, 
hogy valami nagyon nincs rend-
ben, hogy több mindennel is 
gond van, csak azt nem tudjuk, 
hogy pontosan melyek is ezek 
a betegségek, hogy mennyire 
súlyosak, mitől vannak, és mitől 
múlhatnak el.

A folyamatok, a lehetőségek 
végiggondolására az elmúlt hét 
egyik meghívása kínált lehető-
séget: menjek el rizikószûrésre 
az érdi Termál Hotel Ligetbe. 
Menjek el, érdemes, nem tart 
sokáig, és kiderülhetnek dolgok, 
amelyekre vigyázni kell, amelye-
ket esetleg gyógyítani kell – vagy 
örülhetek a végén, hogy minden 
rendben van. Először természe-
tesen elhárítottam az ajánlatot: 
miért mennék én orvoshoz, ami-
kor nem muszáj? Nem szoktam 
betegeskedni, kórházban legin-
kább csak látogatóban voltam, 
a szívemmel se volt soha gond. 

Némi túlsúly, karbantartott vér-
nyomás – más semmi. Végül 
azonban győzedelmeskedett a 
több irányból kapott biztatás, 
elmentem. Tudomásul vettem, 
hogy „a szûrővizsgálat elsősor-
ban azoknak a rizikótényezők-
nek a feltárására szolgál, ame-
lyeknek a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kialakulásában 
döntő szerepük van”. Helyet 
foglaltam a kényelmes vizsgá-
lószékben, válaszolgattam a 
szakember feltáró kérdéseire, 
ám eközben nem volt nehéz 
észrevenni: mennyire hason-
lóak, mennyire egybecsengőek 
a jelenségek személyes éle-
tünkben, és a közösségiben, a 
közéletben. A kérdések – élet-
vitel, káros szokások, eddigi 
panaszok, a szûkebb környezet 
„anamnézis” adatai – egyaránt 
fontosak, hozzáértők számá-
ra sokat mondóak itt is, ott is. 
Mértek is: testsúlyt, magasságot, 
vérnyomást, testzsírszázalékot, 
aztán meg koleszterin- és vér-
cukorszint megállapításához 
megszúrtak. Ez kicsit fájt, egy 
pillanatra oda is néztem arra az 
egy-két csepp vérre, ám közben 
nem tudtam szabadulni a gondo-
lattól: lehet, hogy hasonlóképpen 
kellene tágabb környezetünket is 
vizsgálni? Kis fájdalom, néhány 
csepp vér, de mennyivel jobb, 
mint később egy súlyos, nagy 
mûtét. Végül kaptam egy papírt is 
arról, hogy nagy baj nincs – még 
nincs? –, de jól teszem, ha vigyá-
zok, ha odafigyelek, hogyan is 
élek ezentúl.

Mert a rizikófaktorokra figyel-
ni kell: a sajátokra is, meg az 
országosokra is. Az pedig, hogy 
mi lesz ezután, betegeskedés, 
vagy egészséges, tartalmas, sike-
res élet, alapvetően rajtam, raj-
tunk; döntéseinken múlik.

A szerkesztõ jegyzete

Rizikószûrés

Vitát váltott ki a Velencei út 
18778/1 számú ingatlan, azaz a 
városi sportcsarnokkal és uszo-
dával szomszédos terület pályá-
zat útján történő értékesítésé-
ről szóló előterjesztés, amely-
nek indoklása szerint az érdi 
Összefogás Egyesület a város-
ban régóta igényként megjelenő 
vízi sport, illetve más verseny-
sportok iránti igényt érzékelve 
2002-ben egy megvalósítha-
tósági tanulmányt készíttetett. 
Ennek alapján javaslatot tettek 
az akkori városvezetésnek egy 
érdi sport- és szabadidőközpont 
létrehozására a Velencei úton. 
Fontos eleme volt a város részé-
re átadott javaslatnak, hogy 
olyan komplexum jöjjön létre, 
amelyben olyan bevételt termelő 
részek vannak, amelyek képe-
sek eltartani a kevésbé rentábilis 
létesítményeket.

Ennek megfelelően 2002-ben 
a már meglévő önkormányzati 
telek mellé egy nagyobb telket 
is vásároltak. Ezek után az elő-
zetes költségbecslések alapján 
döntöttek arról is, hogy félrete-
szik e célra az önkormányzat 
által az államtól a gázközmû-
vagyonért kapott kötvényeket, és 
250 millió Ft értékben előzetes 
kötelezettséget vállaltak a meg-
valósításhoz szükséges önrész 
biztosítására, a pontos helyszín 
kijelölésével.

Tehát a 2002-es önkormány-
zati választások idején minden 
elő volt készítve, a helyszín is 
megvolt, és a pénz is egyben volt 
a megvalósítás indítására. Sajnos 
azonban a projekt nem haladt.

2004 márciusában jelentette 
be az önkormányzat, hogy a 
polgármester tárgyalt Gyurcsány 
Ferenc akkori sportminiszterrel, 
és az állam támogatni fogja a 
sportcsarnoképítést. Ekkor azt 
tervezte a város, hogy a sport-
minisztérium a költségek 1/3-át 
biztosítja vissza nem térítendő 
támogatásként a létesítmény 
megvalósításához, és vállalja 
továbbá egy hasonló összegû 
hitel kamatterheit is. Érd városá-
nak kellett volna vállalnia önerő-
ből a beruházás költségeinek 
1/3-át, illetve az 1/3 összegnek 
megfelelő hitel tőkerészének a 
visszafizetését.

Azzal, hogy a korábban elha-
tározott összeg mellé állami hoz-
zájárulás is járult volna, újrater-
vezésre került a létesítmény, és 
egy akkor előzetesen 1000 millió 
Ft becsült értékû létesítményt 

kívánt megvalósítani a korábban 
becsült, maximum 300 millió Ft-
os helyett.

A pénzügyi fenntartást bizto-
sító kiegészítő, a további terüle-
teken megvalósítható egyéb léte-
sítményekre sajnos ekkor már 
nem készültek tervek.

2004-re jelentősen romlott 
az önkormányzatok pénzügyi 
helyzete, de ekkorra már meg 
volt tervezve a létesítmény, és 
a szabályoknak megfelelően 
kiírták a pályázatot a megvaló-
sításra. Több jelentkező is volt, 
végül azonban nem hirdettek 
győztest. Az ügy egészen 2005-
ig újból megállt. A 2005 ele-
jére született javaslatban már 
a beruházás értéke 2000-2500 
millió Ft lett volna, 20 éven 
keresztül körülbelül évi 212 
millió Ft-os törlesztőrészlettel 
összesen 4240 millió Ft (az 
első javaslat összesen mintegy 
300 millió Ft-os egyszeri beru-
házási összeggel számolt!).

A 2005. áprilisi képviselő-tes-
tületi ülésen döntöttek a banki 
finanszírozási konstrukcióban 
megvalósuló létesítményről. 
A szerződésekben vállalt – euró-
ban kifejezett – éves törlesztés 
945 000 euró volt (mai árfolya-
mon számolva kb. 250 millió Ft), 
20 éves időtartamra. Ebben még 
nem szerepelt a fenntartás költ-
sége és az euróban megkötött 
szerződés árfolyamkockázata. 
Fontos megemlíteni, hogy a Pest 
Megyei Főügyészség által kezde-
ményezett semmisségi perben a 
Pest Megyei Bíróság kimondta a 
felek között 2005. május 31-én 
az érdi 18778/2 hrsz-ú ingat-
lanra (rendezvénycsarnok és 
uszoda telke) létrejött szerződés 
érvénytelenségét. 

A 2005. május 31-én kelt 
ötoldalú megállapodás értel-
mében a Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokot 2006. 
augusztus 20-án a befektetők-
nek be kellett volna fejezni. 
A határidő eredménytelenül 
elmúlt, ezért a beruházót fel-
szólítottuk, hogy 2006. október 
20-ra adja át üzemeltetésre a 
létesítményt. Az újabb határ-
nap is eredménytelenül telt el. 
A polgári törvénykönyv lehető-
séget biztosít arra ilyen esetben, 
hogy indokolási kötelezettség 
nélkül a szerződéstől elálljunk 
– tartalmazza az előterjesztés.

Mivel az újabb határidőre 
sem adta át a befektető a léte-
sítményt, megszüntettük a szer-

ződéseket. A HVB Leasing Sport 
Ingatlanhasznosító Kft. pert indí-
tott az önkormányzat ellen kárté-
rítés jogcímén, amely jelenleg is 
első fokon folyamatban van. Az 
indoklás szerint több alkalommal 
is tárgyalásokat kezdeményeztek 
annak érdekében, hogy megta-
lálják a létesítmény üzemelteté-
sének és ezzel együtt a komplex 
probléma kezelésének minden 
érintett fél részére legkedvezőbb 
módját, amely biztosítja a pénz-
ügyi fenntarthatóságot is. Ezek 
eredményeként körvonalazódott, 
hogy egy külső befektető bevoná-
sával – a szomszédos ingatlanon 
– megvalósuló további sport- és 
idegenforgalmi célú fejlesztés 
adhatna olyan anyagi hátteret, 
amely a rendezvénycsarnok és 
uszoda mûködtetésére is fedeze-
tet nyújthatna.

A rendezvénycsarnok és uszo-
da létesítményével szomszédos, 
érdi 18778/1 helyrajzi számú 
ingatlan összesen 5 hektár 8199 
m2 alapterületû beépítetlen terü-
let, ami kizárólagos önkormány-
zati tulajdonban van. Az ingat-
lan értéke egy 2010 januárjában 
készült értékbecslés alapján 
15 400 Ft-os négyzetméterárral 
számolva 894 724 600 Ft.

A pályázati kiírási feltételek 
meghatározásánál nagyon fon-
tos, hogy a pályázó a rendez-
vénycsarnokhoz szorosan kap-
csolódó funkciót megvalósító, 
sport- és idegenforgalmi beruhá-
zást hajtson végre. Az ingatlan-
értékesítési pályázaton nyertes 
pályázó vállalja a rendezvény-
csarnok és uszoda folyamatos 
üzemeltetését, az önkormányzat 
pedig 150 millió forint kapacitást 
vásárol közbeszerzési eljárás 
kiírása útján.

Az ingatlan minimális vételára 
894 724 600 Ft + áfa, a pályázat 
beérkezésének határideje pedig 
2010. április 15. 

Aradszki András felszólalásá-
ban elmondta, ha így valósul 
meg a projekt, akkor a kocká-
zatok átkerülnek a beruházóra, 
és megóvják az önkormányza-
ti vagyont is. Az alpolgármes-
ter hangsúlyozta: a jogi kere-
tek mögött megalapozott üzleti 
modell kell hogy álljon.

– Vannak kétségeink, de 
végre rendezni kívánjuk közös 
dolgainkat. Vitassuk meg ezt a 
fontos kérdést, a jogi keretek 
biztosítva vannak, és kívánatos 
lenne konszenzussal dönteni a 
telekeladásról – jelentette ki az 
alpolgármester.

Jakab Béla újabb ingatlan-
szakértői jelentés elkészítését 
szorgalmazta, és hiányosnak 
nevezte az előterjesztést.

Döcsakovszky Béla szerint a 
második értékbecslést arra nem 
jogosult személy végezte, és 
kamunak nevezte az ingatlan-
becslést. A képviselő véleménye 
szerint kidobott pénz a kapaci-
tásvásárlás.

T. Mészáros András arra emlé-
keztette a volt polgármestert, 
hogy pályázat nélkül értékesí-
tette a telket, majd elmondta, 
először ingatlanszabályozási 
terv készül, csak azt követi az 
értékesítés.

Horváth András arra hivat-
kozva, hogy minden érdi ember 
azt kérdezi, miért nem üzemel 
a sportcsarnok és az uszoda, 
borzalmasnak nevezte a kiala-
kult helyzetet. Elmondása sze-
rint nem lehet tudni, mit hoz a 
jövő 2012 után, de jónak tûnik 
a jogi előkészítés. Kételyeit 
fogalmazta meg az eladási ár 
miatt, és feltette a kérdést, mikor 
érdemes eladni egy ingatlant. 

A sportcsarnok és uszoda ügyében 

nincs elõrelépés 
A képviselõk elfogadták a város 2009. évi zárszám-
adásának szöveges beszámolóját és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendeletalkotási javaslatot. Való 
Gábor az MSZP-frakció álláspontjának ismertetése-
kor elmondta, a költségvetési támogatás csökkenése 
nem lehet magyarázat a mûködési hiányra, és jelezte, 
korábban több javaslatot is megfogalmaztak a kiadá-
sok csökkentésére.  

A kereszténydemokrata képvi-
selő minősíthetetlennek nevezte 
az elkészült vagyonértékelést, 
és kifogásolta, hogy a második 
értékelést is ugyanaz a cég készí-
tette, mint az elsőt.

T. Mészáros András elmond-
ta, az értékbecslés irányadó a 
közgyûlés számára, de a testület 
állapítja meg a vételi árat.

Csőzik László alpolgármester 
azt javasolta, hogy egy későbbi 
időpontra halasszák a döntést. 
Jakab Béla szerint tisztességes 
versenyeztetésre van szükség, T. 
Mészáros András pedig közöl-
te, soha nem akarta eladni az 
ingatlant, de Aradszki András 
meggyőzte a telekértékesítés elő-
nyéről. A polgármester javasol-
ta, hogy a KDNP-frakció, Csőzik 
László alpolgármester és a szo-
cialista frakció képviselői tartsa-
nak közös megbeszélést az ügy-
ben, azt követően pedig ismét 
kerüljön a közgyûlés elé a téma.

Schütz István aggályosnak 
és szégyenteljes, silány mûnek 
nevezte az elvégzett ingatlan-
becslést. Aradszki András sze-
rint semleges értékbecslésre van 
szükség, és 45 napban határoz-
ta meg a pályázati határidőt. 
Döcsakovszky Béla szerint per-
vesztés veszélye áll fenn, ennek 
ellenére ki kell mászni a slamasz-
tikából. A politikus felajánlotta 
az MSZP segítségét, ugyanakkor 
több információt kért a városve-
zetéstől.

T. Mészáros András a „szo-
cialista demagógia csúcsának” 
nevezte Döcsakovszky Béla 
hozzászólását, és megismételte, 
hogy a volt polgármester pályáz-
tatás nélkül értékesítette az 
önkormányzat területét. Végül a 
polgármester megállapította:

– Megvitattuk a napirendi pon-
tot, de nem léptünk előre. 

 Papp János

Fideszes képviselõk megbeszélése
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