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Adhattam volna írásomnak 
a „Toleránsan” címet is, de 
elvem és gyakorlatom, hogy 
amit magyarul lehet mondani, 
azt inkább magyarul mondom. 
Igaz ugyan, hogy ezt a felfogást 
a sznobok tüntetően lenézik, 
de hát velük szemben is türel-
mesnek kell lennem. Annál is 
inkább törekszem a türelemre, 
mivel manapság, itt fel nem 
sorolt okok miatt, az emberek 
türelmetlenek. Itt-ott megfor-
dulva olykor a türelmetlenség 
kirobbanni készülő feszültségét 
érzem. S ha én érzem, akkor 
érzik ezt mások is. Mostanában 
már arra kell felfigyelnünk és 
kivételes esetként megköszön-
nünk, ha (valaki vagy) valakik 
türelmesen végighallgatják 
egymást, és hozzá megértően 
mosolyognak.

Jó lenne, ha mindenkinek 
lenne egy türelmet, türelmességet 
mérő tolerátora, amelyre társalgás 
közben odapillantva mindig látná 
a partnerek türelmi szintjének 
emelkedését vagy süllyedését. Ne 
tessék csodálkozni, az iparban 
létezik ilyen eszköz, amelynek 
neve tolerátor, afféle egyeztető 
mûszer. Tudtommal a mérnökök 
naponta többször is használják, 
mert munkájuk elvégzéséhez nél-
külözhetetlen. Ez a fénymutatós 
mûszer a korábban megadott, a 
mérnöki rajzon szereplő mére-
teket ellenőrzi, és összeveti a 
valóságos méretekkel. Nagy a 
gyanúm, hogy ez az emberek 
közti kapcsolatok hőfokának 
ellenőrzésére nem alkalmas. 
Ezért aztán jó lenne, ha min-
denkinek lenne egy belső, a 
saját idegrendszerét érzékelő, 

annak hőfokát egyeztető, virtuá-
lis, magyarul képzeletbeli tole-
rátora, amely mindig jelezné, 
ha valakivel szemben türelme-
sek, vagy éppen türelmetlenek 
vagyunk. 

Erre a technikai és biológiai 
„csodabogárra” egyáltalán nem 
lenne szükség, ha képesek 
lennénk megszüntetni a türel-
metlenség kiváltó okait. Ezek 
az okok ezerfélék, amelyek-
nek naponta tanúi, mi több, 
szenvedő alanyai vagyunk. 
Elegendő csak annyi, hogy haj-
nalban a rádiót bekapcsolva 
„felmegy bennünk a pumpa” 
egyik vagy másik hír hallatán. 
Munkába készülődés közben 
is akadhat bosszankodnivaló. 
Munkába menet pedig csőstül 
szakad ránk az idegeskedés. Ha 
tömegközlekedési eszközöket 
használunk, nagy szükség van 
a türelemre, hiszen késve jön 
a villamos, a busz, a metró-
kocsik zsúfoltak, nem férünk 
be, vagy éppen az orrunk előtt 
csapódik be az ajtó. Ha saját 
kocsival indulunk munkába, 
szinte bizonyos, hogy dugóba 
kerülünk. Megérkezve képtele-
nek vagyunk parkolni valahol. 
Így aztán holtbiztos, hogy elké-
sünk, immár sokadszor. Hadd 
ne soroljam a munkahelyen 
ránk váró konfliktusok lehető-
ségének hosszú sorát. 

Munka után vár a bevásárlás, 
ami megint csak idegeket próbá-
ló mûvelet. (Közben a tévécsa-
tornák áruházi reklámjai jutnak 
eszünkbe, hiszen ott, azokban a 

jelenetekben minden ragyog, a 
vevők és az eladók szinte elol-
vadnak a kedvességtől). Odahaza 
a levélszekrényt kinyitva várnak 
a csekkek, ha ugyan nem törték 
fel aznap, tönkretéve az ajtaját. 
Aztán jönnek a családi, iskolai 
beszámolók, a türelem gyenge 
húrjait szaggatva. Megtudjuk, 
hogy milyen sok problémával 
küszködik gyermekünk, miféle 
dolgokra kell ennyi, meg annyi 
forintot bevinni az iskolába, 
hová lesz iskolai kirándulás és 
mennyibe kerül.

De hát mindezt átélve és 
megélve, honnét táplálkozzék 
a türelmünk? Elsőként saját 
magunkból, a megnyugtató 
pihenés által, a családunkért 
hozott áldozatok felemelő érzé-
séből. Ha mindenki így tenne, 
alapvetően változna a helyzet 
– és most jön egy tucat „ha”. Ha 
belátóbbak lennénk másokkal 
szemben, ha fékeznénk indu-
latainkat, ha eszünkbe vés-
nénk a sarkalatos igazságot, 
miszerint másokat többszörö-
sen feszítenek a gondok, ha 
megértenénk, hogy mások is 
békességre, csendre, szeretet-
re vágynak. Gondolom, akkor 
kisebb lenne a tülekedés, nem 
késne a villamos, a busz, a 
vonat, jobban figyelnénk egy-
másra, és még az utcán, sőt a 
munkahelyünkön is megjelen-
ne a mosoly az arcokon.

A türelem meghosszabbítja a 
derûs életet. De csak a derûset! 
Ezért bizony dolgoznunk kell, 
és mindnyájunknak. Ingyen 
semmit sem adnak. A türelmet 
a legkevésbé. 

  Bíró András

Türelmesen

Nem jó, ha a sajtó a sajtó-
val foglalkozik. Nem jó, mert 
nem ez a dolga: a körülötte 
lévő világot kell figyelnie, az 
ott zajló eseményeket, folya-
matokat kell közvetítenie 
újságoldalakra, képernyőre, 
rádióhangszóróba. Egyetlen 
eset jelenti a kivételt, amikor 
a sajtó, esetünkben az újság 
kénytelen az újsággal foglal-
kozni: amikor megszólíttatik. 
Ilyenkor muszáj megszólalni. 
Most ez történt.

Itt a szomszédos újságha-
sábon három önkormányza-
ti képviselő tesz bejelentést, 
miszerint nem kívánnak a 
továbbiakban a helyi sajtóban 
szerepelni. Ez rendben is van: 
úgy vélik, hogy kampány-
időszakban elegendő eddig 
megszerzett népszerûségük a 
sikerhez, és nem kell kiállni az 
emberek elé mondanivalójuk-
kal – az azonban nincs rend-
ben, hogy mindezt sajtóelle-
nes vádakkal igazolják. Bár a 
bojkottot hirdetők most már 
látványosan is egy csoportot 
alkotnak, ezekre az állításokra 
célszerû egyenként reagálni. 
A kép bal oldalán álló képvise-
lő például, aki budapesti lakos-
ként pályázza meg az érdi pol-
gármesteri széket, kifogásol-
ta, hogy más szervezetekről 
– LMP-ről, MDF-ről – jelentek 
meg írások, róla meg nem. 
Pedig ennek egyszerû oka van: 
ha egy szervezet vagy személy 
csinált valamit, arról az újság 
írt. Ha nem csinált, akkor nem 
írt. Szívesen megszólaltattuk 
volna a független KDNP-frak-
cióvezető polgármesterjelölt 
urat például akkor, amikor 
távolmaradásukkal ugyaneb-
ben a mostani csapatössze-
tételben határozatképtelenné 
tették a közgyûlést, de nem 
volt megtalálható, nem vette 
fel a telefont. Az akkori boj-
kottálók másik frakcióvezető-
je, az MSZP-s Varga László 
vállalta és elmondta a véle-

ményét, amely természetesen 
meg is jelent az újságban, jól-
lehet a polgármesterre nézve 
egyáltalán nem volt kedvező 
– ennyit az egyoldalúságról. 
Folytatva az MSZP-vel: a kép 
közepén álló képviselővel 
terjedelmes fényképes inter-
jú készült nemrég. Ebben 
az összes polgármesterjelölt 
közül elsőként jelenthette be, 
hogy indul a választáson, és ő 
az MSZP polgármesterjelöltje. 
Most szabályozást tart szük-
ségesnek a képviselő, amely 
előírja, hogy a különböző 
irányzatok egyforma helyet 
kapjanak a sajtóban – akár 
tesznek, mondanak valami 
figyelemre méltót, akár nem. 
A harmadik bojkottáló kép-
viselő újságíró jelenlétét hiá-
nyolta bizottsági ülésükön – 
soha nem volt ilyen meghívás 
– és a Civil Érdek Egyesület 
sajtóbeli háttérbe szorítását 
sérelmezte. A helyzet azon-
ban az, hogy soha, egyetlen 
alkalommal sem tartottak 
lakossági fórumot, választá-
si elképzelések ismertetését, 
ahova sajtót hívtak volna 
– ők se, és a bojkottcsoport 
többi tagja sem.

Sok mindent tehet a sajtó, 
de kampányrendezvényt sze-
mélyek és pártok helyett nem 
tarthat – még azt hinnék az 
emberek, hogy nincs is prog-
ramjuk. Ehelyett – közszolgá-
lati újsághoz illően – tesszük 
a dolgunkat továbbra is. 
Beszámolunk a közgyûlésről, 
hírt adunk a döntésekről, 
szavazások eredményéről, 
eseményekről ezután is, bár-
mely oldalon is történjenek. 
Szolgáljuk az olvasót, aki alig-
ha örülne annak, ha ezentúl 
sértődött képviselők állítanák 
össze az újságot.

A szerkesztõ jegyzete

Mit tehet a sajtó?

– Az egyre erősödő választási 
kampányban tapasztalható, hogy 
az ellenzéki frakciók nem kapják 
meg a tisztességes elbánást az 
érdi sajtóban, ezért a közgyûlés 
MSZP- és KDNP-frakciója, vala-
mint a civilek mindaddig bojkot-
tot hirdetnek, amíg valamilyen 
szabályozás nem garantálja, hogy 
a különböző politikai erők egyfor-
mán nyilvánossághoz jussanak 
– jelentette ki Döcsakovszky Béla 

szocialista képviselő a közgyûlés 
szünetében megtartott sajtótájé-
koztatón.

Horváth András, a KDNP-frak-
ció vezetője, független polgár-
mesterjelölt, kifogásolta, hogy az 
Érdi Újság nem írt személyéről, 
miközben írások jelentek meg a 
Lehet Más a Politika helyi szerve-
zetéről és az MDF-ről, noha azok 
még polgármesterjelöltet sem 
tudtak állítani.

– Nem kívánok szerepelni az 
érdi írott médiában, és ne is fog-
lalkozzanak velem – jelentette 
ki Horváth András.

Jakab Béla közölte, hogy 
a Civil Érdek Egyesület kép-
viseletében nyolc éve tölti be 
a közgyûlés pénzügyi és költ-
ségvetést ellenőrző bizottsága 
elnöki tisztségét, ennek ellenére 
az utóbbi időben nem jelent 
meg megfelelő tájékoztatás az 

egyesületről és a bizottság ülé-
seiről az érdi írott sajtóban és a 
városi televízióban. Jakab Béla 
felháborítónak nevezte, hogy a 
közpénzből finanszírozott helyi 
médiában bizonyos szervezetek 
nem jelenhetnek meg.

– Nem kívánok egyetlen 
érdi sajtóban sem megjelenni 
– fogalmazott a képviselő.

 Papp János

Bojkottálják  
az érdi helyi médiát

A képen szereplõ három személy ezután nem kíván szerepelni az Érdi Újságban
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Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése  

pályázatot hirdet 
Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj 

elnyerésére 

1.   A  pályázati  felhívásban  nem  szereplõ  adatokat,  információkat  a 
19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza.

2.   Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ azon gyermek/
tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és 
gondozásban  részesülõ  illetve  sajátos  nevelési  igényû,  óvoda-, 
tan-  vagy  képzési  kötelezettségüket  nem  önkormányzati  intéz-
ményben teljesítik.

3.   Az elbírálás során elõnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
–   a  szakértõi  és  rehabilitációs  bizottság  szakvéleménye  szerinti 

beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés 
fejlõdés  zavara  miatt  a  nevelési,  tanulási  folyamatban  tartós 
és súlyos akadályozott

–   az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális 
intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosult-
ság igazolása alapján

4.  A pályázat keretében odaítélendõ ösztöndíj:
–   Az  ösztöndíjat  tanévenként  meghirdetett  pályázat  alapján  a 

szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 

5. 1  Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: 
–   Pest  Megye  Önkormányzata  Közgyûlésének  döntése  alapján 

a szerzõdéskötést követõen kerül sor a kifizetésre két egyenlõ 
részben.

–   A  második  részlet  kifizetésének  feltétele:  az  eredeti  intéz-
ményi  igazolás  a  közoktatási/szociális  intézményi  jogviszony 
fennállásáról.

6.   Az  ösztöndíj  mértéke:  A  gyermeket/tanulót  ellátó  közoktatá-
si/szociális  intézményi  díj,  de  maximum  a  mindenkori  legkisebb 
öregségi nyugdíj összegével megegyezõ mértékû ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérõl a rendelkezésre álló 
keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt.

Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem 
kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszûnik. 
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követõ 5 munkana-
pon belül olvasható lesz a www.pestmegye.hu honlapon. 

  7.  A pályázók értesítése a döntésrõl:
Valamennyi  pályázó  Pest  Megye  Önkormányzata  Közgyûlése 
döntésérõl  írásban  értesül.  A  pályázat  elnyerése  esetén  a 
Támogató ösztöndíj szerzõdést köt.

  8.  A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szem-
pontok alapján történik.

  9.  A pályázat formai elõírásai:
A  Pest  Megye  Önkormányzata  által  meghirdetett  Esély  Pest 
Megyei  Közoktatási  Ösztöndíj  iránti  kérelmet  kizárólag  a  Pest 
Megye  Önkormányzata  által  rendszeresített  formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani.
A  pályázati  szabályzat,  a  felhívás  és  az  ûrlap  együtt  képezik  a 
pályázati  dokumentációt,  és  tartalmazzák  a  pályázáshoz  szük-
séges összes feltételt.

10.  A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az elõírt mellékletekkel együtt egy 
aláírt eredeti példányban, lehetõség szerint tértivevényes postai 
küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázati anyag beszerezhetõ: 
Pest  Megye  Önkormányzatának  Hivatala  Oktatási,  Mûvelõdési  és 
Turisztikai Iroda, 1052 Budapest, Városház u. 7.

Az adatlap letölthetõ: www.pestmegye.hu honlapjáról 

A pályázat beadási határideje: tárgyév október elseje

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási Mûvelõdési és Turisztikai Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2.


