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Az ember természeténél fogva 
kíváncsian, sőt meggyőződéssel 
fordul minden olyasmi felé, ami-
ről azt mondják – vagy tudnivaló, 
– hogy láthatatlan. Ugyancsak 
az emberi természet jellemzője, 
miszerint először minden látha-
tatlannak megkérdőjelezi, sőt, 
tagadja a létezését. A filozófusok 
némelyike vallja: ez a kettősség 
tartja egyensúlyban a társadal-
mak életét és biztosítja fejlődé-
sét. Első mondatomban a kíván-
csi és a meggyőződés szavakat 
használtam. Bizony, mondanák 
többen, írhattam volna hitet is, 
hiszen, ha a kíváncsiságban nem 
is, de a meggyőződében már ott 
rejtőzik a hit! Igen, de az egy lép-
csőfokkal feljebb álló fogalom.

Ebben a rövidke írásomban 
arról a néhány fogalomról írnék, 
amelyek az emberiség örök érté-
kei. Évtizedek óta hangoztatott 
véleményem, hogy az érték nem 
politikai fogalom, tehát nem 
ismerek bal- meg jobboldali 
értékeket. Egy tüdő- vagy vese-
gyulladás már lehet jobb vagy 
akár bal oldali is, de a családi 
összetartozás, a hit, a remény, 
a szeretet, az alkotói akarat, a 
másokon való segítés, köznapi-
an a szolidaritás, a humánum 
gyakorlása és a többi lelki, szel-
lemi érték, az bizony nem! Ezek 
egyszerûen „csak” az emberiség 
értékei. Ezért aztán egyének és 
közösségek sajátja, tulajdona 
lehet. Ezek a fogalmi értékek 
minden emberben megtalálha-
tóak. A különbségek csupán a 
mértékükből adódnak.

Sietve teszem hozzá: ezek 
egytől egyig láthatatlanok. Ha 
ilyenek, márpedig ilyenek, 

mégis miről ismerjük fel őket? 
Válaszom: az érzékelhető pro-
duktumokból bontakoznak ki, 
olykor elemi erővel. Előttem 
első helyen áll az anyai, az apai 
szeretet. Az édesanya szeretete, 
óvó figyelme, gondoskodó mele-
ge, amelyhez az apa jóindulatú, 
messzibe néző szigorúsága és 
kemény önfegyelmet követelő 
akarata járul. A célja ezzel az, 
hogy értékes emberekkel aján-
dékozza meg a mindenkori tár-
sadalmat. Mindezekből a látha-
tatlan értékekből bontakozik ki 
a családi összetartozás erős köte-
léke. Látható-e az a folyamat, 
amely a gyermekembert felelős 
férfivé és nővé felneveli? Az szin-
te foghatatlan, láthatatlan. 

Ennek oka: ez a folyamat a 
családban érlelődik, majd az 
iskolában alakul, nemesedik 
és fejlődik. Ami pedig részt 
vesz ebben a folyamatban, és 
kialakítja a „produktumot”, az 
nem más, mint az emberpalán-
tába beoltott és táplált szelle-
mi, lelki, erkölcsi érték, ami az 
embert emberré teszi. Ezt per-
sze nem jegyzik a tőzsdéken, a 
pénzpiacokon, az újságokban 
sem születnek belőlük vezércik-
kek, nem kerülnek bele az esti 
tévéhíradókba. Róluk általában 
senki sem beszél. Ellenben szó 
van családi pótlékról, gyes- és 
gyedről, családi adózásról vagy 
ellentéteiről.

Mostanában bizonyosodik be 
az is, hogy szükség van a poli-
tikára. Már azt is tudjuk, mert 
tapasztaltuk, hogy a kormányok 

nem egyformák. Köztudottá vált 
többek között az is, hogy a mi 
gazdaságunk sem teljesen védett 
a világ bajaitól. Azok bizony gaz-
daságunkra törve gondokat okoz-
hatnak, mint többször tették is. 
A kormányok pedig azért vannak 
– már amelyik –, hogy elhárítsák 
ezeket, vagy legalábbis csökkent-
sék erejüket. Mert valójában mi 
is a politika? Nos, a politika nem 
más, mint egyénnek és közös-
ségnek az élni akarása. Ugye 
milyen egyszerû? A politikusok 
– a kormány szabta irányban 
haladva – törvényeket hoznak, 
amelyeket szabályozók egészíte-
nek ki. Az állampolgárok egy idő 
után észreveszik, érzékelik, sőt 
„a bőrükön tapasztalják”, hogy 
a kormány azt teszi, amit ígért 
vagy sem. Ekkor kerül előtérbe 
az ugyancsak „láthatatlan” foga-
lom, a bizalom. 

A bizalmat a szavazópolgá-
rok összessége a négyévenkénti 
képviselő-választásokon adhatja 
meg vagy vonja meg a regná-
ló kormánytól. Nem én találtam 
ki – ez történelmi tapasztalat  
–, miszerint egy kevésbé gaz-
dag, sőt, eladósodott, a mélypon-
ton lévő ország is magához tud 
térni, összeszedheti magát, és 
minden anyagi bajt legyûrhet, ha 
a kormány adott szavát betartja, 
és azon az úton halad, amelyet 
ígért. Ilyen esetekben a polgá-
rok bizalma oly erővel támogatja 
kormányát, hogy ez megkétsze-
rezheti erejét és megháromszo-
rozhatja teljesítményét. 

Nos – szívesen segítünk és 
figyelemmel kísérjük lépéseit. 
Reméljük, betartja ígéretét.

 Bíró András

Láthatatlan

Dzsudzsák csodaszép gólt lőtt 
a hollandoknak. A divatos, 
tarajosra formált frizurájú 
magyar fiatalember megkap-
ta Sándor barátjától a labdát, 
elszaladt vele a jobb oldalon, 
aztán nem futott át az alapvo-
nalon, és nem is rúgott bele 
jó nagyot, hogy szálljon mesz-
szire, majd csak lesz valami 
– nem, semmi olyat nem tett, 
amilyet megszoktunk az utób-
bi időben. Egyszerûen bevágta 
a kapu túlsó sarkába, akkora 
erővel, hogy a németalföldi 
kapuvédő talán még most is 
csodálkozik rajta. 

Igaz, utána szépen kaptuk 
a gólokat, szám szerint fél 
tucatot. Az is igaz, hogy a 
vége felé már leálltak a hol-
landok, nemigen mentek a 
kapunk felé, inkább amolyan 
egyérintőszerût játszottak, 
láthatóan nem akarták éget-
ni a kispadon ülő szövetségi 
kapitány honfitársukat. Szép 
dolog volt ez tőlük, a televízió 
képernyőjén keresztül is felis-
merhető volt a taktika: nehogy 
már miattuk rúgják ki ezt a 
derék Erwint a jó kis állásából, 
és zavarják el ebből a kedves, 
közép-európai, ilyen teljesít-
ményért is jól fizető ország-
ból. Így aztán meg is álltak a 
hat rúgott gólnál.

Nem történt semmi tragi-
kus, ahogy a közbeszédben 
fogalmazni szoktak: ettől még 
ugyanannyiba került a kenyér 
hétfőn. Meg még azt is szokás 
ilyenkor bölcsen hozzátenni, 
hogy minden országnak olyan 
a futballja (is), amilyet megér-
demel, és így tovább. Mégis… 
Az egésznek valahogy olyan 
látlelet formája van. Adott egy 
szervezet, amelynek alkalmat-
lan vezetői vannak, évek óta. 
Hozzánemértésük eltakará-
sára a fejlett nyugatról – a 
„globalizált”, a multivilágból 
– ide szerződtetnek kiemelt 
díjazásért egy másik alkalmat-

lan embert. A következmény 
folyamatos csőd, színvonal-
zuhanás, eredménytelenség. 
Mindezeken túl még legalább 
két szempontból nagy a baj. 
Egyrészt azért, mert nyoma 
sincs semmiféle építkezésnek, 
a jövendő sikerek megalapo-
zásának, másrészt pedig azért, 
mert azt láthatjuk, hogy tehet-
séges magyar emberek ebben 
a közegben egyszerûen nem 
tudnak kibontakozni, érvé-
nyesülni. Tudjuk, persze, el 
lehet menni – el is mennek, 
elég sokan.

És itt már nem csak, sőt, 
egyáltalán nem a fociról, nem 
a válogatott rosszul sikerült 
meccséről van szó. A sport 
legfeljebb egy ablak, amelyen 
betekintve megláthatjuk, hogy 
is állnak valójában a dolga-
ink. Észlelhetjük a sporttól 
kapott látlelet egyes megál-
lapításait és a hasonlóságo-
kat. Megnézhetjük, hogy hogy 
áll az építőiparunk, és hová 
lett a gyáripar. Hogy hogyan, 
mennyiért, mennyi idő alatt 
újítanak fel nálunk egy forgal-
mas hidat, hogyan mûködik a 
főváros közlekedése, hogyan 
az ország vasútja – és sorol-
hatjuk a példákat a pénzügyi-
hitelezési rendszer polgárel-
lenességétől a félelmetes köz-
biztonságig. Hozzánemértés 
és szervezetlenség uralkodik, 
megtetézve folyamatos harc-
cal hatalomért, pozíciókért, 
anyagiak megszerzéséért.

Tehát szó nincs arról, hogy 
csak foci van a világon, hogy 
a futballpályán elért eredmé-
nyeink mindennél fontosab-
bak – de azért azt se felejtsük 
el, hogy Dzsudzsák milyen 
gyönyörû gólt lőtt a hollan-
doknak…

A szerkesztõ jegyzete

Nem csak foci...!

Érd Megyei Jogú Város önkor-
mányzatának közgyûlése az 
államháztartásról szóló – több-
ször módosított – 1992. évi 
törvény jogkörében eljárva, és 
figyelembe véve a 292/2009. 
kormányrendeletben megha-
tározottakat, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 17/2010. 
számú rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

„A Közgyûlés az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
2010. évi költségvetése bevételi 
főösszegét 22 924 328 E Ft-ban, 
kiadási főösszegét 22 924 328 
E Ft-ban állapítja meg.

Az Érd és Térsége Szenny-
vízelvezetési és Szennyvíztisz-
títási Önkormányzati Társulás 
tervezett költségvetési bevételei 
és kiadásai nélkül az önkor-
mányzati szintû költségvetési 
bevételi és kiadási főösszeg 
18 442 126 E Ft.

Ebből az Áht. 8/A. §. (1) 
bekezdése alapján a költségve-
tési bevétel 20 766 873 E Ft, a 
költségvetési kiadás 22 890 768 
E Ft, a keletkezett költségvetési 
hiány 2 157 455 E Ft, a finanszí-
rozási kiadás 33 560 E Ft.

A költségvetésben tervezett 
bevételek és kiadások közötti 

egyensúlyt a költségvetésben 
tervezett mûködési és/vagy fej-
lesztési hitel teremti meg.

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat a 2010. évi költ-
ségvetés hitelfelvétele főössze-
gét 2 157 455 E Ft-ban állapítja 
meg.”

Csőzik László alpolgármester 
emlékeztetett arra, hogy mun-
kaülést tartott a Költségvetési 
Tanács, és a közgyûlés frak-

cióinak képviselői megtárgyal-
ták Érd költségvetési helyzetét. 
A résztvevők megállapították, 
magas a hitelállomány mértéke, 
és a tervezésnél figyelembe kell 
venni, hogy 2013-tól törleszteni 
kell az eddig felvett hiteleket, 
ugyanakkor közös erőfeszítése-
ket szükséges tenni azért, hogy 
a saját fejlesztések finanszírozá-
sa ne kerüljön veszélybe.

Csőzik László véleménye sze-

Módosították a város 2010. évi  
költségvetésérõl szóló rendeletet
Sokadik nekifutásra minõ
sített többséget kapott 
Érd Megyei Jogú Város 
2010. évi költségvetésé
nek a módosításáról szóló 
javaslat a képviselõtes
tület múlt heti rendkívüli 
közgyûlésén.

rint jó lenne tudni, mit hoz a 
jövő, kap-e Érd állami segítséget 
a többi eladósodott önkormány-
zattal együtt, és kívánatos lenne 
időben megtudni, milyen válto-
zások várhatóak az önkormány-
zati finanszírozásban, mert csak 
ezeknek az alapos ismeretében 
lehet megfontoltan előkészíteni 
a 2011. évi költségvetést.

A szavazás után a képvise-
lő-testület módosította az Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Kft. 
és az Érd Városi Televízió és 
Kulturális Szolgáltató Kft. Üzleti 
tervét.

A közgyûlés módosította az 
Érdi Városfejlesztési Kft. Alapító 
okiratát és üzleti tervét is.

 Papp János

Sokan voltak kíváncsiak a közgyûlés döntésére
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Rákérdeztünk
Gyõrössy Éva 
külkereskedõ: 
– Nincs nagy tervem az 
idén, beérem a hazai 
„pályával” is, hiszen annyi 
szép vidéke van ennek az 
országnak. Szeretek kirán-
dulni, de nagyon szeretem 
a vizet is. Ezért úgy gondo-
lom, hogy a legjobb válasz-
tás lesz, ha a Balatonra 

megyek a családdal legalább egy hétre. Ennyi idő 
alatt remélem, hogy ki tudom pihenni magam…

Milyenek az idei nyaralási tervei?
Balázs Gyula 
cipész: 
– Kisebb mûtétem miatt 
most nem vállalhatok 
nagyobb utat, pedig hív-
nak a barátaink Francia-
országba, egy körútra, 
lakókocsival. Előző évek-
ben így jártuk be szinte 
egész Európát. Árban is 
elfogadható volt. Most 

marad a Balaton déli partja, amit nagyon kedve-
lünk, bár az északi partot sem hagyjuk ki. 

Deák Mihály 
énekmûvész: 
– Minden évben valahová 
elmegyek a fiammal evez-
ni, hol a Tiszára, hol a 
Bodrogra. Most a Dunát 
választottuk, aminek az 
alsó szakaszát már egy-
szer bejártuk. Az idén a 
Szigetközben nézünk szét. 
Nomád életmód, de nagyon 

hangulatos és szép, hiszen hasonszőrûekkel össze-
verődve főzünk, evezünk. Mindenkinek ajánlom, 
és még csak nem is nagyon költséges nyaralás.

Izsák Izabella 
recepciós: 
– Pár napig már vol-
tam a barátnőmmel a 
Balatonnál, sajnos nem a 
legjobb időben, de azért 
jól éreztük magunkat. 
Most Skóciába, Gairlochba 
készülök egy táborba. 
Ez nem olyan drága, és 
nagyon szép helyen van. 

Már többször jártam arrafelé, és teljesen szerel-
mese vagyok a skót tájnak és a kastélyoknak, ezért 
szeretném bejárni az egész országot. 

 Az Érd Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekrõl szóló 16/1999 (VII. 19.) ÖK. 
rendelet 13.§-a alapján Érdi Építészeti Nívódíj ado-
mányozható. A díj azokat a tervezõket illeti meg, 
akik városépítészeti alkotásukkal közremûködtek 
az épített környezet alakításában, hozzájárultak 
a városban létesült városépítészeti és esztétikai, 
építészeti szempontból meghatározó épületek, léte-
sítmények színvonalának emeléséhez. 

Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázati eljárás útján 
adományozható. A pályázat kiírásáról Érd Megyei 

Jogú Város Közgyûlése idén a 145/2010. (V. 20.) 
KGY. határozattal döntött. A pályamûvek benyúj-
tási határideje 2010. július 31.

A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhetõ Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi 
Irodájában (Érd 2030, Budai út 10. 127. sz. iroda), 
vagy megtalálható az interneten a http://www.erd.
hu/nyitolap/fontos/felhivasok alatt. 

További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi 
Ildikó, ill. Korsós Monika a 06-23/522-396 telefon-
számon.


