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Rövidesen befejeződik az iskolai 
oktatás, kiosztják a bizonyítvá
nyokat, s a tanulók számára bekö
szönt a nyári szünet. Szándékosan 
nem „vakációt” írtam, mert ebbe 
a szóba mindnyájan beleérezzük 
a lakóhelyünktől távolibb nyara
lást, táborozást. Ez levegőválto
zással is jár, amire a fiatal szerve
zetnek feltétlenül szüksége lenne. 
Csakhogy néhány civil szervezet 
akcióját kivéve, a tanulóifjúság 
zöme odahaza marad. Ennek 
okai közismertek. Az ország 
gazdasági helyzetének leromlá
sa, a családok eladósodottsága, a 
nagyfokú munkanélküliség mind 
hozzájárul ehhez a nemkívánatos 
helyzethez. Persze több évtize
des tapasztalatom, hogy odahaza 
is értékesen eltölthető az a bő 
két nyári hónap. A szülők hozzá
állása, gyermekeik jó szándéka, 
a barátok, rokonok, szomszédok 
sokat segíthetnek a kényszerhely
zet áthidalásában.

Általános szokás, hogy a dolgo
zók is a nyári hónapokban – külö
nösen, ha gyermekeik iskolások 
– szeretnék kivenni évi szabadsá
gukat. Ez megint csak jóindula
tú megegyezés kérdése. Vannak 
gyermektelen házaspárok, sőt, 
mások is, akik nem ragaszkod
nak ahhoz, hogy nyáron vegyék 
ki szabadságukat, hanem ősszel 
vagy télen utaznak el valahová 
pihenni. Az optimális az lenne, ha 
minden dolgozó ember és tanuló 
akkor menne pihenni, amikor 
arra szervezetének szüksége van. 
Ezt az igényt mindenkinek a szer
vezete jelzi. Nevezetesen a biorit
mus betartásával egészségünket 
védjük, munkakedvünket szinten 
tartjuk. 

A bioritmusból kizökkeni nem 
jó dolog. Erősen visszahat arra, 
aki tudatosan, vagy akár akaratla
nul kisiklatja. E témával a Biblia 
is foglalkozik. Ott olvasható: az 
Isten hat nap alatt teremtette a 
világot, a hetediket pedig a pihe
nés napjává rendelte. Gondolom, 
e helyen nem kell magyaráznom: 
e szöveg szimbolikusan értelme
zendő, mivel egy bibliai „napon” 
akár több tízmillió éves földtani 
korszakokat kell értenünk. Akár 
így, akár úgy, bioritmusunk tör
vényeinek betartása szorosan 
összefügg erőnlétünk, továbbá 
gondolat és kedélyvilágunk álla
potával. 

Visszagondolva a múlt század 
első negyedében, harmadában 
lefolyt gyermek és ifjúkori vaká
cióimra, azok mind tartalmasak 
voltak. Belefért ebbe a több éven 
át ismétlődő Balaton és folyó 
mellett eltöltött szünidő, nyara
lás a nagyszülőknél, nyaralás az 
erdélyi nagymamánál, majd egy 
más alkalommal cserkésztáboro
zás, egy hónapos Balaton körüli 
kerékpártúra, ráadásként a MÁV 
szervezte „filléres vonatozások” 
szüleinkkel, az ország nevezetes 
városaiba, történelmi emlékhelye
ire. Mint kiscserkész, részt vehet
tem 1933ban kéthetes táborozás 
keretében Gödöllőn, a Cserkészek 
Világtalálkozóján – és még mi 
minden történt velünk nyaran
ként, mi mindent csináltunk!... 
Két éven át a nyári vakációnk a 
halászás, rákászás jegyében telt 
el. Hetenként 200250 rákot szál

lítottunk vasúton a Gundelnek 
Pestre, darabonként 1012 filléres 
áron, amit aztán az őszi iskola
kezdésre használtunk fel. 

Manapság is értelmesen, jól 
felhasználhatja szünidejét az a 
tanuló, aki akarja. Lehet kirán
dulni, kerékpár, esetleg motoros 
túrához csatlakozni, pecázni, jó 
könyveket olvasni. Aztán moziba, 
olykor strandra járni, kirándulni, 
esetleg valamely hobbikör tagja
ként összejönni a hasonló gon
dolkodásúakkal. Ha baráti körben 
akadnak vállalkozók, még ország
járásra is gondolhatnak a fiatalok. 
Persze a szülők engedélyét, bele
egyezését is kérni kell, a velük 
megbeszéltek alapján. Szerintem 
a mai fiatalok is olyanok, mint mi 
voltunk a múlt században, vagy 
mint akár a szüleink korábban 
voltak. Sem jobbak, sem rosszab
bak! 

E tekintetben legfontosabb a 
fiatalok részéről az őszinteség, 
a szülőkéről pedig a bizalom. 
Mindezek nem pesti, hanem 
vidéki gyerekekként estek meg 
velünk. Földi javakban ugyan 
nem dúskáltunk, de minden
ben felfedeztük a szépet, a jót, 
a szórakoztatót. A lehetőségek 
azóta mintha összezsugorodtak 
volna. Pedig nincs így! Aki akarja, 
megtalálja és felfedezi mindazt, 
ami érdekessé, tartalmassá teszi 
minden napját. A kevesek pedig: 
használják ki a nyári napokat 
olvasásra. Csak olyan könyvet 
olvassanak, ami érdeklődésüket 
leköti. 

Így lesznek többek, jobbak, 
okosabban és nemesebbek, ami
kor ősszel kezdődik az iskola.

  Bíró András

Pihenés

Érdekes, sok mindenre 
használható szó. Szünet. 
Olykor negatív, rossz han
gulatú, máskor várt, öröm
teli. Gyerekkoromban az 
iskolában például nemcsak 
kis és nagy meg ebédszünet 
volt, és nem is csak várva 
várt nyári vakáció, hanem 
szénszünet is. Amikor a téli 
hidegben nem volt az iskolá
nak szene, ezért nem kellett 
bejárnunk. Ezt az időszakot 
persze örömmel fogadtuk, 
mint az órák közötti tíz, 
tizenöt perceket is, de tudtuk 
már akkor is: kelthet a szó 
rossz érzést is, létezik kény
szerszünet kifejezés is, meg 
áramszünet – nem is szól
va a mosolyszünetről, amire 
rágondolni is rossz. 

A talán leggyakrabban 
emlegetett szünetfajta a nyári, 
amelynek különféle előnyei
ről és hasznáról, nélkülöz
hetetlen szerepéről alább, 
kollégám írásában olvashatók 
megszívlelendő mondatok. 
Létezik azonban alapvetően 
másfajta szünet is. Amikor a 
közélet pihen. Nem henyél, 
nem lustul, hanem erőt gyűjt. 
Az olykor öldöklő viták részt
vevői ilyenkor sem ölelkeznek 
össze, nem mennek együtt 
sörözni, csak félreteszik 
szópetárdáikat, érvbuzogá
nyaikat, és több időt szen
telnek családjuknak, esetleg 
társaságuknak, szabadidős 
kedvteléseiknek. Nem azért, 
mert nagyon elfáradtak, és 
nem is ezért, mert elegük 
van a közéleti csatározások
ból, hanem egyszerűen azért, 
mert tudják: nem célszerű, 
nem egészséges a feszültsé
get folyamatosan fenntartani. 
Csökkenhet az erőfeszítések 
hatékonysága, eredményessé
ge, ha nincs közben egy kis 
kikapcsolódás.

Természetesen nem arról 
van szó, hogy most, 2010 nya
rának elején a színházakhoz, 

múzeumokhoz hasonlóan a 
gyönyörűszép Dunaparti tor
nyos épületre, az ország házá
ra is ki kellene tenni a „nyári 
szünet” táblát, hiszen ott alap
vetően más a helyzet. Az a 
bizonyos kétharmados több
ség egyszerűen nem engedhe
ti meg – sem magának, sem a 
választóinak –, hogy nyugtáz
va a sorsdöntő választási ered
ményeket, ne kezdjen azonnal 
munkához. Születnek is nagy 
fontosságú döntések, fogalma
zódnak határozott intézkedé
sek, szinte futószalagon, és az 
így van rendjén, ilyenkor ezt 
kell tenni. Dolgozni, lerakni 
a következő időszak alapja
it, hiszen ha ez nem történik 
meg, akkor könnyen betartha
tatlanná válnának a voksolás 
előtti ígéretek is.

Mindez rendben van, rend
ben lenne, ha csak munkával 
telne az idő, de sajnos nem ez 
a helyzet. Egyre több jele van 
annak, hogy a küzdelem foly
tatódik, hogy a hatalomért, 
meg persze az anyagiakért 
folytatott birkózás nem akar 
szünetelni. Nem szűnnek a 
vádaskodások, a valótlan állí
tások, rágalmazások sem, 
amelyek már előrevetítik az 
őszi, önkormányzati választá
sok harci jeleneteit. 

Nem arról van tehát szó, 
hogy a nyár közeledtével egyre 
több helyen le kellene állni az 
életnek – a tavaszi kampányok 
idején csődöt mondott mód
szerek tűnhetnének el. Az 
emberek nem kampányakci
ók közepette, nem állandósult 
választási csetepaték árnyéká
ban, hanem békében szeret
nének élni.

Ehhez lenne jó legalább egy 
rövid, nyugodt, kellemes szü
net. A béke szünete.

A szerkesztõ jegyzete

Szünet nélkül?

A költségvetés módosításáról 
szóló javaslatban az előterjesz
tő ismertette: Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlése 2010. már
cius 25én megtartott ülésén 
a 2009. évi költségvetés vég
rehajtásáról szóló beszámoló 
keretében elfogadta a város 
2009. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rende
letet. Az elfogadott rendelet 
szerint az összevont költség
vetési pénzmaradvány össze
ge 1 543 492 ezer Ft.

Az előterjesztő szándéka 
szerint a módosítás elfogadása 
lehetővé tenné, hogy a költség
vetésbe beépítésre kerüljenek 
a 2009. évi pénzmaradványt 
terhelő kötelezettségvállalások. 
A kimutatásokból megállapítha
tó, hogy a 2009. évről áthúzódó 
kötelezettségvállalások teljes 
összege 1 078 787 ezer Fttal 
magasabb a rendelkezésre álló 
pénzmaradvány összegénél, így 
a különbözet a hiány összegé
nek növekedését eredményezi. 
A hiány összege az önkormány
zat által megkötött (meglévő) 
hitelszerződésekből finanszí
rozható.

Horváth András elmondta, a 
Költségvetési Tanácsban sike
rült olyan javaslatokat megfo
galmazni, amelyek révén 1,5 
milliárd forintot le tudtak farag
ni a tervezett költségekből, de 
– szerinte – újabb trükkökkel 
a városvezetés ismét növelni 
kívánja a fedezet nélküli kiadá
sokat.

– Megvezettek, átvertek, ez 
nem polgári gondolkodás – 
jelentette ki Horváth András.

T. Mészáros András polgár
mester visszautasította azt a 
Horváth András által megfogal
mazott vádat, hogy átverés tör
tént volna.

– A hivatal törvényszerûen 
építette be a költségvetésbe a 
számokat, és senki előtt nem 
lehet titok, hogy a pályázatok 
révén válik élhető várossá a tele
pülés – fogalmazott a polgár
mester.

T. Mészáros András azt is 
elmondta, hogy a különböző 
pályázatok által lehetővé tett 
fejlesztések nélkül a város 
nem tudott volna előrelépni, és 
most már világossá vált, hogy a 
jelentős pályázati lehetőségekre 
2010ig volt lehetőség, a továb
biakban jelentősen elapadnak 
az uniós pénzforrások.

A polgármester elmondása 
szerint nem szabad kockáztatni 
a munkálatok, a beruházások 
folytatását, megvalósítását.

Horváth András nem értett 
egyet a költségek növelésé
vel, és a népi szólást hozta fel 
indokként, mondván: „Addig 
nyújtózkodjál, ameddig a taka
ród ér.” Csőzik László alpol
gármester közös sikernek 
nevezte, hogy a Költségvetési 
Tanácsban korábban sikerült 
1,5 milliárd forinttal csökken
teni a költségvetésben terve
zett kiadásokat, és megkérdez
te, az idei esztendőre vane 
megalapozott kalkuláció a 
mûködési költségek nagyságá
ra vonatkozóan.

Segesdi János, a Fidesz–KDNP 
frakcióvezetője arra emlékeztette 
a megjelenteket, hogy a költség
vetés módosítása nélkül lemarad
nak a városközpont kialakítását 
célzó pályázatról, nem készül
het el időre a Magyar Földrajzi 
Múzeum tervezett új tetőszerke
zete, éppen ezért a Fideszfrakció 
támogatja a költségvetés módosí
tását, mert képviselői nem vállal
ják fel, hogy egymilliárd forintot 
kamatokkal együtt visszafizes
sen a város.

Segesdi János utalt arra is, 
hogy az új városvezetés 2006
ban évi egymilliárd fejleszté
si tőke érkezésével számolt, a 
valóság azonban ezt jóval túl
szárnyalta: már eddig 36 mil
liárd forint érkezett a városba. 
Modern szakorvosi ellátó köz
pont épül a terveknek megfele
lően, és az elnyert uniós pénzek 
felhasználásával megépülhet a 
csatornahálózat, Érd modern 
kori történelmének legnagyobb 
beruházása. 

Schütz István annak a vélemé
nyének adott hangot, miszerint 
mindig lehet zsarolni a képvi
selőket, és elmondta, hogy a 
Segesdi János által elmondot
tak részét képezhetik akár egy 
sikeres médiakampánynak is. 
A képviselő kijelentette, nem sza
bad növelni a kiadásokat, és mint 
mondta, abban reménykedik, 
hogy kéthavonta nem nőnek 300 
millióval a költségek.

Horváth András azt javasol
ta, a költségvetés módosításá
nak a kérdését a Költségvetési 
Tanácsban tárgyalják meg, majd 
kijelentette: „zsarolhatatlanok 
vagyunk!”

T. Mészáros András elmon

dása szerint most lehetne élni 
a fejlesztési lehetőségekkel, de 
a nehézségeket is fel kell vál
lalni. Emlékeztetett arra, hogy 
egy 300 férőhelyes sportcsarnok 
üzemeltetése drágább egy torna
terem mûködtetési költségeinél, 
de ha új gimnáziumi osztályo
kat akarunk Érden, akkor tudo
másul kell venni, hogy ezeknek 
a mûködési költségeit is fel kell 
vállalni.

A polgármester elmondása 
szerint tavaly még 600 millió 
forinttal több normatív támoga
tásban részesült a város, mint 
az idén, ennek ellenére a város
vezetés szeretné bővíteni az 
óvodai intézményhálózatot.

Horváth András szerint a 
célok és a tervek szépek, de 
pénz hiányában rangsorol
ni kell a Batthyány Tervben 
foglaltakat. A képviselő azt is 
közölte, iszonyatos mocsko
lódás folyik az interneten, és 
nem érdekli, hogy mit ír az Érdi 
Újság (ahol egyébként nemrég 
nagy terjedelemben nyilatko
zott). A kereszténydemokraták 
frakcióvezetője megállapítot
ta, hogy 2012től iszonyúan 
magas hiteltörlesztés kezdő
dik, és nem lehet önkormány
zati konszolidálásra számíta
ni, mert most az országot kell 
konszolidálni. 

Csőzik László véleménye 
szerint el kellene gondolkodni 
azon, mi lesz akkor, ha nem 
történik meg az önkormányza
tok konszolidációja, és ha nem 
csillapodik a gazdasági válság.

– Amennyiben szükséges, 
akkor a Költségvetési Tanács a 
nyáron is vállalja a folyamatos 
munkát – tette hozzá az alpol
gármester.

Mórás Zsolt közölte: „ami
kor pályáztunk, akkor tudtuk, 
hogy önrészre van szükség”. 
A képviselő véleménye szerint 
vagy módosítják a költségve
tést, vagy vissza kell fizetni a 
pályázaton nyert pénzt.

T. Mészáros András jónak 
nevezte a megfogalmazott célo
kat, és botorságnak nevezte a 
lehetőségekről való lemondást.

– Nem számítok általános 
önkormányzati konszolidáció
ra, a pénzt nekünk kell kigaz
dálkodni, és a hiteltörlesztéssel 
is nekünk kell megbirkózni. 
Egységes közgyûlésre lenne 
szükség, és ha nem támogat
ják a képviselők a költségve

Ismét nem módosították a város költségvetését

Veszélybe kerülhetnek  
a tervezett beruházások
Második nekifutásra 
sem módosította a köz
gyûlés a város 2010. évi 
költségvetésérõl szóló 
rendeletét, így vissza kel
lett vonni az önkormány
zati tulajdonú gazdasági 
társaságok üzleti tervé
nek módosítására tett 
javaslatot, és a rendkívüli 
ülésen a képviselõk nem 
támogatták minõsített 
többséggel a köztemetõk 
fenntartásáról, rendjérõl 
és üzemeltetésérõl szóló 
1999es önkormányzati 
rendelet módosításáról 
szóló javaslatot sem. A 
rendkívüli ülésen nem 
jelentek meg az MSZP 
frakció tagjai.

tés módosítását, akkor valóban 
szükség lehet a Költségvetési 
Tanács munkájára – fogalma
zott a polgármester.

Ezt követően a közgyûlés 
nem fogadta el a költségvetés 
módosításáról szóló javaslatot, 
a polgármester pedig visszavon
ta az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok üzleti ter
vének módosítására tett javas
latot. 

A közgyûlés nem támogatta 
a köztemetők fenntartásáról, 
rendjéről és üzemeltetéséről 
szóló 1999es önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
javaslatot sem.

 Papp János

A hiányos képviselõtestület ismét nem döntött 
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