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Ezt a több évtizeddel ezelőtti 
témát egy minapi rádióközvetí-
tés juttatta eszembe, amikor is 
hallom Királyhegyi Pál, a világ-
csavargó humorista, a két lábon 
járó „gyógyszerraktár” hangját. 
Ez utóbbi jelzőhöz úgy jutott, 
hogy mindenkit meg tudott 
nyugtatni, mindenki lelki baját 
orvosolta. A történet nem vele 
kezdődik, sokkal inkább végző-
dik, mivel azt a bizonyos nagy, 
legalábbis számomra akkoriban 
nagy problémát ő oldotta meg. 
Hogyan? Ez majd csak írásom 
végén derülhet ki.

Mint a Kutya folyóiratnak 
akkor már hat éve szerkesztő-
je, azon törtem a fejem, hogyan 
lehetne följebb tornászni a lap 
példányszámát. Pedig nyugod-
tan ülhettem volna babérjaimon, 
mert már 1972-ben is a földkerek-
ség legnagyobb példányszámú, 
kutya témájú folyóirata volt, az 
akkoriban ötvenezres példány-
számával. Mi lenne egy jó húzás? 
– töprengtem. Például egy olyan 
kutyaregény közlése, amelyet ma 
élő írók alkotnának. Egyik kezde-
né, a többi folytatná! 

Fantáziám máris mûködni kez-
dett. A kutyaregény fővárosunk 
egyik peremkerületének családi 
házában játszódnék. Itt lakna egy 
négytagú család, papa, mama és 
két gyerek. Egy fiú és egy lány. 
Kutyájuk nincs. A betörés viszont 
sok. A regény éppen egy besur-
ranó tolvaj próbálkozásával kez-
dődnék. A tolvajjelölt kifigyeli, 
hogy reggelenként mikor ürül ki 
a családi ház? Vargáné megy el 
utoljára hivatalába, de alig for-
dul ki utcájukból, csepegni kezd 
az eső, mire visszasiet a házba, 

és akkor… De nem is mesélem 
tovább. Ezt majd megbeszélem 
azzal a kiválasztott neves íróval, 
akit felkérek erre a munkára. 
Persze, eleve megszabtam, hogy 
a beszerzendő kutya puli szuka 
legyen, és a családi vita után 
Pajtásnak nevezzék el. Úgy vél-
tem, jó tervet eszeltem ki. Listába 
szedtem, az egyes folytatásokat 
írók nevét. Vigyáztam, hogy 
legyen köztük költő és meseíró, 
és lehetőleg Kossuth- és József 
Attila-díjasok legyenek!

A listám élén Illyés Gyula neve 
állt. Õt aztán mindenki ismeri 
és tiszteli. Bravúros megoldás-
nak találtam, ha a második rész 
megírására, Kellér Dezsőt kérem 
fel. Õ kutyabarát, polgári író, 
humorista, a kabaré koronázatlan 
királya stb. Bizonyosan vállalja 
a feladatot Simon István költő 
is, ha ő lesz a harmadik folyta-
tás írója. A sorban negyedikként 
Déry Tibor szerepelt. Õt baloldali 
íróként tisztelték, Kossuth-díjat 
is kapott. Ötvenhatos szereplé-
se miatt börtönbe került, amely 
körülmény növelte népszerûségét. 
Õt követte listámon Zelk Zoltán 
költő, majd Veres Péter, aki egy 
puli gazdája volt. Tervbe vettem 
Tordon Ákos meseírót, aki ugyan-
csak kutyabarát volt. A felsorolást 
abba is hagyom, hiszen tíz-tizen-
két nevet kellene még elemezget-
nem – ráadásként végül a tervem 
„gellert” kapott. Ugyan miért?

Illyés Gyulával személyesen 
nem találkoztam, de telefonon 
többször beszéltünk, hiszen 
néhányszor versét is közöltem. 

Mikor előadtam, miről van szó, 
egyből ráállt, hogy hajlandó elin-
dítani a regényfolyamot. Úgy 
vélte, elegendő lesz, ha levélben 
felkérem erre a munkára. Hanem, 
amikor felvetettem annak lehe-
tőségét, hogy később – ha egyik 
írótársunk nem készülne el 
anyagával – folytatná-e, akkor 
határozottan nemet mondott. 
Gyanút fogtam. Sietve megkeres-
tem Kellér Dezsőt. Tervemnek 
örült, de mikor előadtam, hogy 
neki Illyés Gyula írását kellene 
folytatnia, elbizonytalanodott és 
nemet mondott. Ha ő kezdhet-
né, és indíthatná, akkor rendben. 
Simon Istvánnal és Veres Péterrel 
is így jártam. Zelk Zoltán telefon-
hívásomra lakásomon adta elő, 
hogy mélyen tiszteli a felsorolt 
írótársakat, de lássam be, hogy 
az indításra ő a legalkalmasabb! 
Tordon Ákos szerint padig csakis 
meseíró kezdheti.

Estefelé, lélekben összeomol-
va tértem be a Fészek klubba, 
eltûnődve a „hiúság vásá-
rán”. Ekkor telepedett mellém 
Királyhegyi Pál, s kifaggatott, mi a 
baj. Elmondtam. Csak ez a prob-
léma? Édesapám – adta a tanácsot 
–, írjad meg az első fejezetet, a 
többit pedig bízd az olvasókra! 
– Megírtam és nyertem! Minden 
fejezetet más és más olvasó írt, 
mindig a legjobb epizód szerzője. 
A regényből tizenöt fejezet jelent 
meg, Egri László rajzaival, Pajtás 
címmel, 1972 áprilisától 1973 júli-
usáig. A szerzők neve és pontos 
lakcíme ott áll a lapban. 

A regény ma is olvasmányos, 
hiteles. Egy jó üzleti érzékkel bíró 
kiadó megjelentethetné!

 Bíró András

Kutyaregény

A tanév vége nem minden fia-
talnak jelenti a szünidő kezde-
tét; sokuknak a tanulmányok 
befejezését, a kívánt képzett-
ség megszerzését követően a 
munkavállalás kezdetét is. Ez 
nem egyszerû dolog, alapve-
tően azért nem, mert munka-
helyet kell találni, és ez 2010 
Magyarországán a legnehe-
zebben megoldható feladatok 
közé tartozik. Az okokat hosz-
szan lehetne sorolni, kivált-
képp pályakezdők esetében, 
akik felvételre jelentkezve 
még gyakorlati időt sem tud-
nak felmutatni pozitívumként 
– érthető tehát, ha manapság 
sokan és több oldalról, külön-
féle módszerekkel foglalkoz-
nak a frissen munkába állni 
kívánók gondjainak megoldá-
sával.

A felvételi beszélgetéseknek 
általában fontos része a fizetés-
ről szóló megállapodás. Ennek 
a megállapodásnak a sikeres-
ségét hivatott elősegíteni egy 
technikai újdonság, amelyről 
manapság egyre többet lehet 
hallani. Számítógépes prog-
ramról van szó, amellyel akár 
odahaza is ki tudja számítani 
a munkát kereső, hogy meny-
nyi fizetést célszerû kérnie, 
mennyit „érdemel”.

A program részletes ismere-
te, esetleges közvetlen kipró-
bálása nélkül természetesen 
nem lehet megalapozott véle-
ményt mondani a megoldás-
ról, elgondolkozni azonban 
érdemes rajta. Az alapvető 
kérdés az, hogy alkalmas 
lehet-e egy számítógépes 
program, egy technikai esz-
köz arra, hogy megállapítsa 
egy munkavállaló munkaerő-
piaci „árát”? Hogy meghatá-
rozza azt az értéket, azt az 
összeget, amelyet a fiatalem-
ber „megér” a munkavállaló-
nak? A tanulmányi eredmény, 
a megszerzett képzettség nyil-
vánvalóan fontos támpontokat 
kínál, ám egy munkakör kivá-
ló ellátása még rengeteg adott-

ságot igényelhet. Mérhető-e 
konkrét, számszerûsített para-
méterekkel szívósság, kitartás, 
alkotókészség, a kollektívába 
történő beilleszkedés képes-
sége, főnökökkel, beosztottak-
kal való kapcsolat megfelelő-
sége, kezdeményezőkészség  
és még sok egyéb, magát az 
embert jellemző, minősítő 
tulajdonság? És ha ily módon 
„bemértem” magam, el mer-
jem-e mondani leendő munka-
adómnak, hogy mit súgott a 
gép? Ha nagy az összeg, nem 
fog-e nagyképûnek tartani, ha 
meg kicsi, akkor igénytelen-
nek, önbizalom nélkülinek, 
tehát nem állítok-e ki magam-
ról eleve rossz bizonyítványt, 
ha önértékelési zavart muta-
tok? Arról nem is szólva, hogy 
mi van akkor, ha a munkaadó 
is használ ilyen számítógépes 
programot, de egy másikat, 
amely más összeget mutat?...

Nyilvánvalóan a program-
ba beépített vagy azt kiegé-
szítő pszichológiai vizsgálat 
sok mindenre választ adhat, 
az „emberi érték” gépi meg-
állapításával azonban óvato-
san kellene bánni. Túlságosan 
egyszerûvé válna az életünk, 
ha feltétel nélkül hinnénk 
az ilyenfajta számítógépes 
programoknak. Pillanatok 
alatt megfelelőségi, „jósági” 
értéksorrendet állíthatnánk 
fel munkatársaink, ismerőse-
ink, barátaink, szomszédaink 
között, sőt, kiterjeszthetnénk 
a módszert hozzátartozóinkra, 
családtagjainkra is. Ráadásul 
mentesülnénk a felelősség alól 
is, hiszen bármilyen negatív 
eredmény is adódik bárme-
lyikükre, hivatkozhatunk arra, 
hogy nem mi, hanem a gép 
mondta…

Pedig a gép nem mond sem-
mit – legfeljebb súg.

A szerkesztõ jegyzete

Majd a gép megmondja!

A képviselő jelezte, a választási 
kampányban elhangzott ígére-
tek nem pusztába kiáltott sza-
vak voltak csupán, hanem a 
valóság talaján álló törvényekké 
váltak rövid időn belül.

– Azt tartom a legfontosabb-
nak, hogy a képviselők saját 
példájukon keresztül kezdték el 
a kívánt átalakítást, az alkot-
mány módosításával rögzítették, 
hogy a jövőben 200 fős lesz a 
magyar Országgyûlés, és ehhez 
csatlakozhatnak a nemzetiségi 
képviselők, akiknek a tervezett 
létszáma jelenleg tizenhárom fő 
– közölte a térség országgyûlési 
képviselője.

Aradszki András emlékezte-
tett arra, hogy megfeleződött 
az önkormányzati képviselők-
nek a száma az országban, és 
ez a változás érvényesülni fog 
a 2010-es őszi önkormányzati 
választáson is. A szükséges tör-
vénymódosításokat elvégezte az 
Országgyûlés, érvényesítve azt 
a felhatalmazást, amit a válasz-
tóktól kapott.

– Úgy gondolom, ez a két 
törvény is megmutatta azt az 
elszántságot, hogy egy haté-

kony, modern és a válasz-
tói igényeket jobban szolgáló 
állam képes csak jól vezetni 
az országot, és ezt szolgálja 
majd a Fidesz–KDNP közös 
kormányzása – fogalmazott az 
országgyûlési képviselő.

Aradszki András fontosnak 
nevezte, hogy az Országgyûlés 
elfogadta a kettős állampol-
gárságról szóló törvényt. Erre 
komoly ígéret volt, és a vállalást 
teljesítette is a frakciószövetség. 

– Szimbolikus jellegû a nem-
zeti összetartozásról szóló nyi-
latkozat is, amit éles vita után 
elfogadott az ország. A választási 
ígéretek konkrét megvalósulását 
jelenti, hogy a büntetőtörvény-
könyv is módosult, nevezetesen 
a „három csapás” törvényeként 
emlegetett törvényről van szó, 
amely jelentős megszigorításo-
kat tartalmaz – közölte Aradszki 
András.

Az országgyûlési képviselő 
véleménye szerint a törvény-
módosítás kellő biztonságot 
nyújt a pedagógustársadalom 
és a közfeladatokat ellátó szer-
vezetek képviselői számára, 
akiket számos atrocitás ért az 

utóbbi időben – jelentette ki az 
országgyûlési képviselő.

Aradszki András elmondása 
szerint Magyarországon a jelen-
leg iskolába járók közül mint-
egy húsz százalékot tesz ki a 
funkcionális analfabéták száma. 
Ennek alapvető oka, hogy a gye-
rekek egy része nem jár iskolá-
ba, és sokszor még a szándék is 
hiányzik, hogy a későbbiekben 
iskolába járjon. 

– Éppen ezért olyan módosí-
tást fogadott el az Országgyûlés, 
melynek értelmében nem része-
sülhet családi támogatási rend-
szerben az a diák, aki megha-
tározott időtartamon túl, igazo-
latlanul van távol az iskolától. 
A döntésért sok támadás ért 
minket, szociális érzéketlenség-
gel és kirekesztéssel vádoltak, 
de hozzá kell tennem, ez nem 
idegen az európai gyakorlattól, 
tudomásom szerint például 
Franciaországban is hasonló 
módon szabályozzák az iskolá-
ba járásnak a feltételeit – tette 
hozzá a képviselő.

Aradszki András elmondta, 
hogy a szimbolikus törvénye-
ken túl, a képviselői indítvá-
nyok konkrét és a gazdasági élet 
szereplőinek a munkáját és éle-
tét megkönnyítő jogszabályokat 
és törvényeket fogadott el.

– Kiemelném a kis- és közép-
vállalatokról szóló törvénynek 
a módosítását, amely helyre 
teszi a hatóságok, valamint a 
kis- és középvállalatok kapcso-
latát, és amelyik nem a bír-
ságolást tekinti elsődleges fon-
tosságúnak, hanem az ésszerû 
együttmûködést. Ez a kezdő 
vállalkozóknak ad egyfajta biz-
tonságot – fogalmazott Aradszki 
András.

A térség országgyûlési kép-
viselője elmondta, fontosnak 
tartja azt a törvényt, amelyik 
kiveszi a társadalombiztosítás 
és az adózás hatálya alól az 
úgynevezett ház körüli mun-
kákat. A jogszabály lényege, 
hogy megkönnyíti a bizonyos 
háztartási és mezőgazdasági 
idénymunkához kapcsolódó 
feladatokat végző személyek 
egyszerûsített nyilvántartását és 
biztosított jogviszonyát. 

Aradszki András sajnálatos-
nak nevezte, hogy az elmúlt 
időszak alatt sokáig nem sike-
rült megválasztani az Állami 
Számvevőszék elnökét, hosz-
szabb ideje nem volt elnök-
helyettese sem az intézmény-
nek, és az alkotmány védelmét 

Aradszki András: valóra válnak  

a választási ígéretek
Az Országgyûlés megalakulása után a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 
frakciószövetsége intenzív törvénykezési munkába 
kezdett, nem várta meg a kormányátalakítással járó 
türelmi idõt, hanem önálló képviselõi indítványokkal 
elkezdte valóra váltani azokat a választási ígéreteket, 
amelyek hozzásegítették a kétharmados választási 
gyõzelemhez – jelentette ki Aradszki András, Pest 
megye 8. számú választókerületének Fidesz–KDNP 
közös országgyûlési képviselõje a múlt hét csütörtö-
kön, a Polgárok Házában megtartott sajtótájékoztatón.

szolgáló legmagasabb bírói 
fórumnak a tagjait is csak hiá-
nyosan sikerült megválaszta-
ni, és ennek következtében az 
Alkotmánybíróság ma minimá-
lis létszámmal dolgozik.

Aradszki András beszélt 
az Országgyûlés gazdasági és 
informatikai bizottsága fenn-
tartható fejlődés albizottsá-
gában végzett munkájáról, és 
elmondta Százhalombattán 
júniusban találkozott Csiba 
Péterrel, a Dunamenti Erőmû 
Zrt. igazgatójával, akivel egyet-
értettek abban, hogy kiszámít-
ható, stabil szabályozásra van 
szükség az energiaszektorban, 
amely figyelembe veszi a lakos-
ság pénzügyi helyzetét, de nem 
lehetetleníti el a piacot sem.

Az Érdi Újság munkatársának 
kérdésére válaszolva, miszerint 
önállóan vagy a KDNP szellemi-
ségéhez közeli politikai erővel 
közösen méretik meg magukat 
az őszi önkormányzati választá-
son, az országgyûlési képviselő 
közölte:

– A Fideszen kívül nincs más, 
a KDNP-hez közeli csoporto-
sulás, arról pedig nem szüle-
tett döntés, hogy a KDNP külön 
indul-e Érden az önkormányza-
ti választáson. Én nem vagyok 
a helyi KDNP elnökségének, 
vezetőségének a tagja, de a helyi 
KDNP még nem döntött arról, 
hogy milyen formában vesz 
részt az önkormányzati képvi-
selő- és polgármester-választá-
son. Megjegyzem, véleményem 
szerint egyeztetéseket kell 
folytatnunk a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetséggel, és ha az 
egyeztetés sikeres lesz, akkor 
ki fogunk állni a nyilvánosság 
elé, és elmondjuk az egyezte-
tés eredményességét vagy ered-
ménytelenségét. Türelmet kérek 
ebben a kérdésben.

 Papp János

A Fidesz–KDNP pártszövetség megkezdte választási ígéretei teljesítését
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A Kós Károly Szakképző Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

testnevelés–bármely szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: testnevelés tanítása szakközépiskolai és szakis-
kolai képzésben résztvevők részére.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Egyetem, testnevelés szak.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okirat másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 13.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2010, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés–bármely 
szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.
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• www.kozigallas.gov.hu


