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Pár forintért ma is vásárolható 
iránytû. Általában kerek, üveg-
lappal borított dobozkában bil-
leg ez a kétfelé mutató, kékes 
fémlapocska. Asztal lapjára 
helyezve, vagy tenyerünkben 
vízszintesen tartva megmutatja 
nekünk, hogy merre van észak 
és merre van dél. Tízéves korom-
ban kaptam szüleimtől, mielőtt 
1933-ban a Gödöllőn rendezett 
Cserkész Világtalálkozó kéthe-
tes táborozására indultam volna. 
Kirándulásokra mindig magam-
mal vittem, hogy ha eltévednék, 
tájékozódni tudjak. Néhány évti-
zed múltán én is vettem ilye-
neket gyermekeimnek, noha 
ők, a kornak és intézményeinek 
megfelelően, úttörőként járták a 
vidéket, erdőket, mezőket.

Felnőtté válva elmaradtak mel-
lőlem ezek a dobozkában billegő, 
egyébként megbízható iránytûk. 
Természetesen iránytûm ma 
is van. Mindig magamnál hor-
dom. Ma úgy szokták ezt a latin 
eredetû szóval illetni, hogy vir-
tuális iránytû. Én úgy mondom, 
lehetőségként létező, bennem 
mûködő iránytû. Legjobb tulaj-
donsága, hogy lehet benne bízni. 
Mindig, minden időben, min-
den körülmények között lehet 
rá számítani. Itt mondom el, 
nem csak magamra gondoltam. 
Gyermekeimet is igyekeztem 
ilyen virtuális iránytûvel ellátni. 
Hogy hogyan? Én közvetlenül 
Trianon után jöttem e világra, 
amikor is a politikai hatalom 
képviselői nem tagadták meg 
az ifjúságtól, hogy megismer-
kedjék a valláserkölcs tanaival. 
Engedték, hogy az ifjú, zsen-
ge lélek befogadja azt a világot, 

amelyet egyedül és kizáróla-
gosan csak a hit tud nyújtani. 
Nos, nálam és mindegyiküknél 
ez az iránytû az, amely eligazít 
az élet fontos és kevésbé fontos 
dolgaiban. Ami lényegeset tud: 
merre, hol találom amit vagy akit 
keresek.

És mi mindent még! Ezredévek 
kultúrkincsét, a világ vallásainak 
összegezését, és azt a kegyelem-
teljes ajándékot, hogy miként 
juthatunk el a társadalmi együtt-
élés ideális harmóniájához. Az 
emberi lélek megismerése, az 
ember jellemének kialakulása 
csakis a valláserkölcsi órák folya-
mán vált megismerhetővé. Ezért 
aztán gyermekeimet is az akko-
riban rossz és politikailag elíté-
lendő, sőt kirekesztő szemmel 
nézett „külön hittanra” járattam. 
Gyermekeimnél is elégedetten 
tapasztalom, hogy dédunokáim-
tól sem tagadják meg a hittel, a 
valláserkölcsökkel való találko-
zást. Õk is úgy látják, hogy ez az 
iránytû eligazítja őket, és erőt, 
kitartást ad nekik a gondok meg-
oldására vagy elviselésére. 

Az elmúlt húsz év folyamán 
itt, e helyen is többször megír-
tam – két alkalommal szemé-
lyesen is javasoltam illetékes 
helyen –, szükség lenne az 
általános és középiskolákban 
az erkölcstan tanításának beve-
zetésére. Minden alkalommal 
kitérő választ kaptam. Egyikük 
azt állította, hogy osztályfőnöki 
órákon szóba kerülnek az erköl-

csi kérdések. Családomban két 
gyakorló pedagógus is van, de 
erről egyiküknek sincs tudo-
mása. Következésképpen sem 
unokáim, sem kisiskolás déd-
unokám nem tud arról, hogy e 
téma az iskolában szóba került 
volna. Amikor tehát a hírközlő 
szervek naponta számolnak be 
különböző bûnesetekről; gyil-
kosságokról, rablásokról, milliós 
lopásokról, milliárdos sikkasz-
tásokról, amelyeket általában 
bûnszövetkezetben lehetséges 
csak végrehajtani, akkor szoktuk 
megállapítani, hogy mennyire 
lezüllött erkölcsileg az ország. 

Azon viszont egy pillanatig 
sem csodálkozunk, hogy ahol 
az ország miniszterelnöke saját 
pártvezérkara előtt bevallja, 
hogy kormánya éveken át külön-
böző trükkökkel próbálta imi-
tálni a munkát, és hazudozott 
a nap különböző szakaiban, ott 
bizony „a példa, ragadós.” Ott, 
ahol ilyen szemlélet nyilvános-
ságra hozatala után is hatalmon 
lehet maradni és tovább „szívatni 
a népet”, ott bizony a közélet 
fertőjéről beszélhetünk. 

Nem ismerem az oktatásügy 
programját, így nem tudom, 
hogy az egyéni lét és a közélet 
alapját jelentő erkölcsi oktatás 
most, szeptembertől, bevonul-e a 
tantermekbe. A vallásoktatás, jól 
tudom, magánügy. Az erkölcstan 
azonban nem! Az bizony köz-
ügy. Ha az elmúlt húsz esztendő 
sem győzte meg a ma regnáló 
kormányt, akkor szerintem alap-
vető bajok vannak a szándékok 
körül is. Örülnék, ha a kormány-
nak mégiscsak lenne iránytûje.

  Bíró András

Iránytû

Még egy-két nap, és szep-
tember elejéhez érünk. Ez a 
tanévkezdés ideje, ám könnyű 
észrevenni, hogy manapság 
nemcsak az oktatásban köz-
vetlenül részt vevő fiatalok 
érintettek a hasznos ismere-
tek megszerzésében és gya-
korlati alkalmazásában: ha 
nem is mondjuk ki, meg talán 
nem is szándékaink szerint 
való, mégis, szinte állandóan 
különféle iskolákba járunk. 
Vagy legalábbis állandóan 
tanulnunk kell valamit – más 
kérdés, hogy valóban megta-
nuljuk-e, amit az élet elénk 
kínál.

Például, hogy csak a nem-
rég mögöttünk hagyott nyári 
időszakot tekintsük: tudunk 
nyaralni? Tudjuk, mi az igazi 
nyaralás, vagy „nincs nekem 
erre időm, pénzt kell keres-
ni” jelszóval az esetleges sza-
badnapokat is – ha egyáltalán 
kivesszük – munkára fordít-
juk? Mert egyre több példa 
akad arra is, hogy sokan 
„benn hagyják”, akár több 
évig is a szabadság napjait. 
Természetesen nem egysze-
rű megszervezni – és nem 
könnyű kifizetni – egy nyári 
családi együttlétet, akár vidé-
ken, akár külföldön, viszont a 
haszna, az értéke felmérhetet-
len, még ha forintban nem is 
fejezhető ki.

A közelmúlt sajnálatos 
eseményei teszik időszerűvé 
annak végiggondolását: vajon 
segíteni, egyáltalán, jót tenni 
tudunk? Megtanultuk a kárt 
szenvedettek szemével nézni, 
hogy mire van a legnagyobb 
szükség, vagy csak „kipipáljuk 
a jótékonykodást”, és aláírjuk 
a „nem kell tűzijáték” papírt, 
küldünk, odaadunk valamit, 
amit éppen nélkülözhetőnek 
tartunk? Vesszük a fáradságot 
és utánanézünk, miben szen-
vednek az árvízkárosultak, 
a fedél nélkül maradtak leg-
inkább hiányt? És egyáltalán 

– hiszen nincs mindig árvíz 
– mindig tudjuk, hogy hogyan 
kell jót tenni, hogyan kell segí-
teni valakin, aki bajban van?

Amikor pedig arra van, arra 
lenne lehetőség, akkor tudunk 
ünnepelni? Mert ünnepet is 
el lehet rontani áskálódással, 
kötözködéssel, sokféle mód-
szerrel – mint ahogy erre példa 
is akad. Bele lehet kötni hús-
vétba, karácsonyba, és még 
Szent Istvánba is – igaz, ezek 
a próbálkozások a jó szán-
dékú, tisztességgel ünnepelni 
akaró többségről rendre lepat-
tannak.

Azt pedig a közeljövő, a 
közelgő önkormányzati 
választás fogja megmutatni: 
megtanultunk-e jogainkkal 
megfelelően élni, tudjuk-e a 
közjó érdekében alkalmazni 
a demokrácia lehetőségeit. 
Merthogy ettől a tantárgy-
tól több évtizeden át kifeje-
zetten el voltunk tiltva, így 
nem könnyű az elmélet és a 
gyakorlat kellő szintű elsajá-
títása, alkalmazása, még ha 
volt is rá vagy húsz évünk. 
Ráadásul a korábbi tiltók, 
utódaik és néhány velük 
együttműködő szívesen for-
dítana vissza néhány fordu-
latot az idő kerekén, de ez 
aligha sikerülhet. Az embe-
rek már ráéreztek a közös 
munka, a közös sikerek ízére; 
demagógiával, rémisztgetés-
sel – bebizonyosodott ez már 
tavasszal is – egyre kevésbé 
lehet őket befolyásolni.

Akad tehát tanulnivaló isko-
lán kívül is. A mindennapok-
nak ezeket a fontos tantárgyait 
pedig azért is jó megtanul-
nunk, mert időnként vizsgáz-
ni kell belőlük, és a bukás 
után nincs mindig lehetőség 
pótvizsgára. 

A szerkesztõ jegyzete

Az élet iskolái

Csőzik Lászlótól kérdeztük:
– Kik alapították és milyen 

céllal a furcsa elnevezésû 
2030 – A Mi Irányítószámunk 
Egyesületet?

– Mi, húszas és harmincas 
éveinkben járó érdi fiatalok 
hoztuk létre azzal a céllal, hogy 
közösségi megoldásokat talál-
junk az érdieket foglalkoztató 
problémákra, és felpörgessük 
a várost. Alkotóenergiáinkat az 
alvóvárosi álmos-poros léttel 
való szakításra kívánjuk fordí-
tani. Sok fiatal szeretne tenni a 

városáért, és valódi közösség-
hez tartozni: ez az egyesület 
miattuk s értük jött létre.

– A figyelemfelkeltés miatt 
választották ezt a nevet?

– Többek között. Érdekes 
egybeesés, hogy a rendkívül 
fiatal lakosságú Érdnek a pos-
tai irányítószáma egyúttal az 
ifjabb generációkra is utal. 
A Húsz-harminc többes jelen-
tése a város szeretete mellett 
kifejezi a fiatalok tenniakará-
sát is. A tetejében a 2030 még 
egy évszám is! Az pedig, hogy 
mi lesz 20 év múlva Érddel, 
rajtunk múlik, ez mostantól 
bizony már a mi felelősségünk. 
2030 szimbolikus jelentőségû 
is ilyen értelemben: Érdet egy 
modern, pezsgő, szeretnivaló, 
zöld, európai kertvárossá sze-
retnénk fejleszteni.

– Kiket várnak az egyesület‑
be? Mivel tudják vonzóvá tenni 
céljaikat a fiatal generációk szá‑
mára?

– Aki kész tenni Érdért, itt 
a helye! Minden érdeklődőt 
várunk. Ez nem klub, inkább 
mozgalom lesz, amelyet az 
önkormányzati választás ered-

ményétől függetlenül viszünk 
tovább! Azt akarjuk, hogy az 
érdiek legyenek büszkék a 
városukra! Jöjjenek, fogjunk 
össze, vigyük végig az ötlete-
inket, oldjunk meg együtt sok-
sok olyan helyi ügyet, amihez 
csak jóakarat és szorgalom 
szükségeltetik!

– Milyen tevékenységeket foly‑
tat majd az egyesület?

– Sok-sok közösségi rendez-
vényt tervezünk már most. 
Flashmobokkal, villámcsődüle-
tekkel kezdjük. Megmozgatjuk 
a várost, táncra perdítjük, 
mosolyra fakasztjuk az érdie-
ket, meghekkeljük a politikát. 
Képviselni fogjuk többek között 
a felnőtt életüket megkezdő fia-
tal családokat, a bulizni vágyó-
kat, a sportkedvelőket, az értel-
mes szórakozási lehetőségeket 
keresőket.

– Ki az egyesület polgármes‑
terjelöltje, és kik a választókerü‑
leti jelöltek?

– Mind a 12 körzet-
ben saját jelöltet indítunk. 
Valamennyi korunkbeli fiatal. 
A polgármesterjelölt én leszek.

– Szövetséget kívánnak‑e kötni 

más egyesülettel vagy politikai 
párttal?

– Nem. Hagyományos érte-
lemben vett választási szövet-
séget nem kötünk senkivel, 
de már most kijelentjük, hogy 
szövetségesei vagyunk minden 
értelmes, tenni akaró érdinek, 
szervezetnek, pártnak. Együtt 
Érdért többre megyünk!

– Az érdi polgárok érdeklőd‑
nek‑e az egyesület iránt, hol tart 
az ajánlószelvények gyûjtése?

– Igen, ismertségünk nő – hála 
az IT-technek és a web2-nek. 
A kopogtatócédulákat szíve-
sen adják nekünk, mert vidám, 
érdeklődő és felkészült a csa-
patunk.

– Honnan szerezhetnek tudo‑
mást az egyesületről az érdiek?

– Van már blogunk, honla-
punk (20-30.hu), ránk klik-
kelhetnek a facebookon és az 
Iwiwen is, ahol – nahát – Húsz-
harminc Egyesület néven talál-
nak meg minket. Folyamatosan 
dolgozunk programunkon és 
rendezvényeinken, melyekről 
itt olvashatnak az érdeklődő 
érdiek.

 p.j.

Csõzik László a polgármesterjelöltjük 

Európai kertvárosról álmodik  

a 2030 Egyesület

Csõzik László: Mind a 12 körzet-
ben saját jelöltet indítunk
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A múlt héten választá-
si együttmûködés jött létre 
Szilágyi István, a Lehet Más a 
Politika (LMP) érdi megbízottja 
és Dombai Tamás, a Szövetség 
a Jövőért Mozgalom (SZJM) 
érdi egyesülete vezetője között, 
amely szerint a 2010. október 
3-i önkormányzati választá-
son együtt indulnak. Dombai 
Tamás, a Szövetség a Jövőért 
Mozgalom érdi területi szer-
vezője polgármesterjelöltként 
méretteti meg magát a helyha-
tósági választáson.

Szilágyi István, az LMP érdi 
megbízottja az Érdi Újságnak 
elmondta, hogy előrelépésnek 
tartják az LMP és az SZJM közöt-
ti választási együttmûködést, 
mert a két csoportosulás ered-
ményesebben tudhat gyökeret 
ereszteni Érd város közéletében 
úgy, hogy az általuk elképzelt 
együttmûködés mindenki elő-
nyére váljon. 

Dombai Tamás elmondása 
szerint összeegyeztethető az 
LMP és az SZJM programja, 

mert sok közös elképzelést tar-
talmaznak.

– Mi úgy véljük, hogy ezek 
a találkozási pontok megfele-
lő alapot nyújtanak a jövőbeni 
együttmûködésnek – tette hozzá 
a helyi SZJM vezetője.

Dombai Tamás fontosnak 
nevezte az érdi lakók életminő-
ségét meghatározó csatornázási 
munkálatok elvégzését, a helyi 

tömegközlekedés új alapok-
ra való helyezését, valamint a 
felszíni vizek elvezetésének a 
megoldását. A politikus szerint 
támogatni kell a helyi vállalko-
zókat.

Szilágyi István egyetértésén 
túl hozzátette, hogy az LMP 
következetesen kiáll az úgyne-
vezett „zöld” értékek mellett, 
tudatosan szorgalmazzák a kör-
nyezetbarát és egyben gazdasá-
gos megoldásokat. Elmondása 
szerint hamarosan elkezdődnek 
ugyan a csatornázási munká-
latok, de nem tudnak minden 
helyen rácsatlakozni, éppen 
ezért azt szeretnék, ha megoldás 
születne azok számára is, akik 
most nem tudtak csatlakozni a 
csatornázási társulathoz.

Mindkét helyi politikus hang-
súlyozta, újból fel kell fedezni a 
Dunát, mert a folyam nemcsak 
Európa egyik fontos közleke-
dési csatornája, hanem megha-
tározó szerepet játszhat az ide-
genforgalom fellendítésében, 
Érd életében. –botond-

Dombai Tamás polgármesterjelöltként méretteti meg magát 

Választási együttmûködés az érdi  
LMP és az SZJM között

Szilágyi István és Dombai Tamás 
együttmûködésben állapodott meg
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A Lehet Más a Politika és a Szövetség  
a Jövőért Mozgalom választókerületi  
képviselőjelöltjei:
Polgármester-jelölt: Dombai Tamás (SZJM)
1. sz. választókerület : M. Nagy Domonkos
2. sz. választókerület : Kluták József László
3. sz. választókerület : Dombai Tamás
4. sz. választókerület : Titz Ádám
5. sz. választókerület : Balogh György
6. sz. választókerület : Balogh Csilla
7. sz. választókerület : Gergely Sándor
8. sz. választókerület : Füstös Tamás
9. sz. választókerület : Dombai Gábor
10. sz. választókerület : Mihály Zoltán
11. sz. választókerület : Juhász Lajos
12. sz. választókerület : Szilágyi István

Eőry Örsöt, a KDNP érdi szerveze-
tének elnökét kérdeztük:

– Az MTI híre szerint az érdi 
KDNP megvonta a támogatást 
Horváth Andrástól, aki polgármes‑
terjelöltként indul a helyhatósági 
választáson. Mi indokolta ezt a 
döntésüket?

– A KDNP érdi szervezete nem 
akar szembe menni az országos 
Fidesz–KDNP pártszövetséggel, 
de a történteknek előzménye van, 
hiszen még a múlt héten valakik 
a helyi KDNP lejáratása céljával 
eljuttatták az MTI-hez Horváth 
András választási szórólapját, 
amelyen szerepelt pártunk logója 
is. Ezt követően az MTI újság-
írója megkérdezte, támogatjuk, 
vagy nem támogatjuk Horváth 

Andrást, és ezután egy kérést kap-
tunk a pártközponttól, hogy ne 
támogassunk más jelöltet a Fidesz 
polgármesterjelöltjével szemben. 
A kérést méltányoltuk, és úgy dön-
töttünk, hivatalosan nem támoga-
tunk más polgármesterjelöltet T. 
Mészáros Andrással szemben.

– Horváth András képviselő‑
jelölti listáján más KDNP‑s politi‑
kus is szerepel. Terveznek‑e elle‑
nük bármiféle szankciót, amiért a 
Fidesz polgármesterjelöltje, illetve 
képviselőjelöltjei ellen indulnak?

– Semmilyen szankciót nem 
tervezünk, sőt támogatjuk azokat 
a hiteles személyeket, akik indul-
nak az október 3-i önkormányzati 
választásokon.

– A Népszabadság augusztus 

2‑i számában ön úgy nyilatko‑
zott, hogy gondolkodnak önálló 
KDNP‑lista állításán. Döntöttek 
már ez ügyben?

– Döntöttünk, nem állítunk 
önálló listát, de vannak szemé-
lyek, akiket támogatunk, mert 
azt szeretnénk, hogy hiteles helyi 
politikusok is tagjai legyenek a 
közgyûlésnek.

– Ha nem állítanak önálló listát, 
akkor ez azt jelenti, hogy támogat‑
ják T. Mészáros András polgár‑
mesterjelölt kampányát, illetve a 
Fidesz listáját?

– Nem támogatjuk, mert nem 
értünk azzal egyet, hogy Érden a 
Fidesz egyedül vezesse a várost 
minden ellenőrzés nélkül.

 p.j.

Egyperces interjú a KDNP fordulatáról


