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Gyakran hallani mostanában 
jelzéseket, híreket, beszámoló-
kat arról, hogy Európában és 
nálunk is kitolódott a népesség 
életkora. A témával foglalkozó 
egyik szakember előadásában 
elhangzott az az elgondolkoz-
tató életkorkülönbség, amely 
a Neander-völgyi és a modern 
ember életkorát jellemzi. Az 
előbbiek átlagosan 28-30 évet 
éltek. Mára ez az életkor látvá-
nyosan megnőtt. Hazánkban a 
nők átlagos életkora túlhaladta a 
hetven évet, de a férfiak életkora 
is kezdi ezt az időhatárt megkö-
zelíteni.

Mivel magyarázható az életkor 
meghosszabbodása? A kérdésre 
nem könnyû a válasz, mert 
ennek számtalan oka van. Az 
okok között elsőként kell emlí-
teni a gének szerepét. A témával 
foglalkozó genetika ez alatt az 
ősöktől hozott és a magzati sej-
teknek átadott, kedvező örökítő 
tulajdonságokat érti. Köznapi, 
orvosi nyelvre lefordítva: a 
fogantatás pillanatában eldől, 
hogy a kifejlődő magzat, majd 
a megszülető ember optimális 
körülmények között meddig él. 
Ez sok mindenen múlik, ám az  
biztos, hogy minden csecsemő 
a szervezetébe „bekódolt” 
élethossz birtokában van. Gene-
tikusok állítják, hogy alapjában 
véve az emberek tömegesen 
elérhetnék a 95-100 éves kort. 

Második okként az életkörül-
mények kedvező voltát említik 
a genetikusok. Õk megindo-
kolva és a fentieket tényekkel 
alátámasztva az életkort meg-
hosszabbító körülmények közé 
sorolják az egészségügyi ellátás 

javulását, a valaha tízmilliók 
életét követelő járványok meg-
szüntetését, az iskoláztatást, az 
étkezési kultúra egyre általáno-
sabbá válását, a testkultúra, a 
sportolási lehetőségek bővülé-
sét. Idesorolják az életkor meg-
hosszabbodásának okaként a 
közlekedési lehetőségek növe-
lését, a nemzetközi kereskede-
lem, az áruellátás kiszélesíté-
sét, a vízellátás, a világítás, az 
elektrifikáció, általában az infra-
struktúra bővülését. Vannak, 
akik a kultúra, a szellemi élet 
ma már hozzáférhető értékeit 
is (könyv, film, színház, opera, 
televíziózás, internetezés, képző-
mûvészetek stb.) élethosszító 
tényezőként említik.

Itt megjegyezném, hogy 
mindezek csupán az emberiség 
kisebbik hányadára érvényesek. 
A másik oldalon az éhínség, a 
növekvő vízhiány, az általános 
szegénység, az alultápláltság, 
a pusztító járványok szedik 
évente több millió áldozatu-
kat. Erősen rontják a képet az 
immár menetrendszerûvé vált 
hurrikánok, tájfunok, a föld- és 
tengerrengések, a tûzhányó-
tevékenységek s oly váratlan 
katasztrófák, mint nálunk leg-
utóbb a vörösiszapfolyam elsza-
badulása, tíz emberéletet kiolt-
va, településeket romba döntve. 
Az emberek tekintélyes részénél 
tovább csökkentik a magasabb 
életkor elérésének lehetőségét 
az ember természetéből adódó 

szélsőséges, rosszra való haj-
lamok. 

Az utóbbi évtizedekben ijesz-
tő mértékben elharapódzott a 
drogok, a különböző kábító-
szerek rendszeres használata. 
Egyes kormányok nagy erőfe-
szítésébe kerül a dohányzás és 
italozás háttérbe szorítása. Sok 
helyütt, így a közlekedésben is 
mind gyakoribbá válnak a halá-
los balesetek. Az okok legtöbb-
ször az alkohol és a kábítószer 
együttes fogyasztására vezethe-
tők vissza. Életkor-rövidítőként 
kerül a képbe azoknak az életél-
vezőknek a tábora, akik „két 
végén égetik a gyertyát”. Van-
nak, akik magukról és persze 
a családjukról megfeledkezve, 
egészségüket semmibe véve, fia-
talon fejezik be életüket.

Végül megemlíteném a lelki, a 
pszichológiai betegséget, amely 
manapság egyre gyakrabban 
lép fel életrövidítő tényezőként. 
Közrejátszanak ebben családi és 
munkahelyi ártalmak. Sokakat a 
társtalanság, szeretetlenség visz 
idő előtt a sírba. Vannak, akik 
az anyagi helyzetük miatt kép-
telenek megküzdeni a problé-
mákkal. Sok tehát a baj, a gond, 
aminek következtében növek-
szik a kiútkeresők tábora. Mi a 
megoldás? Öreg emberek ezt jól 
tudják. Át kell esni próbatétele-
ken, és erős hittel bízni, remény-
kedni, hogy kitartó akarattal túl-
jutunk a nehézségeken. 

Nálam jóval idősebb ember-
társam – 95. évét betöltve –  
mondta: „Nagypéntek nélkül 
nincs feltámadás!” Igaza van, 
vagy nincs? Ezt mindenki maga 
döntheti el. Bíró András

Életkor

Lehet, hogy a kampányviharok 
elvonulása, a csendes őszi idő 
vagy az iskolakezdés még tartó 
lendülete okozza, nem lehet 
tudni biztosan, de mintha a 
békés munka, ahogy szoktak 
fogalmazni: a dolgos hétköz-
napok időszaka érkezett volna 
el. Ez természetesen koránt-
sem egyenlő az unalommal, 
ellenkezőleg: lehetőséget kínál 
arra, hogy nagyobb figyelmet 
kapjanak a lakókörnyezet fon-
tos sajátosságai, érdekességek, 
más időszakban esetleg háttér-
be szoruló események, kieme-
lésre érdemes teljesítmények. 
Nem arról van szó, hogy hir-
telenjében minden csodálatos 
lett, hogy az újság is most már 
csupa győzelmi jelentést fog 
közölni, és az érdieknek csak-
hamar a kolbászgyárba kell 
menni kerítésanyagért – nem, 
egészen más a helyzet. A szó 
szoros értelmében vett helyi 
értékek szorulnak olykor hát-
térbe, többnyire az időszakos 
hatalmi csatározások miatt, 
meg hát akad még néhány szá-
nalmas figura, aki az eredmé-
nyek, a környezet és az érdiek 
többségének pocskondiázásá-
ban talál kielégülést – a skála a 
„soha nem lesz itt kész a csa-
tornázás”-tól a helyi választók 
birkává minősítéséig terjed.

Ezekkel a próbálkozásokkal 
a jelzésszerû megemlítésen 
túl aligha érdemes foglalkoz-
ni – nézzünk inkább néhány 
példát a valódi helyi értékek-
re. Különlegesen érdekes, 
saját gyártású helytörténeti 
sorozat látható a november 
hetedikei vasárnaptól kezdve 
kéthetenként az Érdi Városi 
Televízióban. A Monda és 
valóság határán címet vise-
lő produkció egyebek mel-
lett attól különleges, hogy a 
filmrészletek mellett Érden is 
ismert szakértők beszélnek a 
múltról – az őskortól napjain-
kig –, közérthetően és mégis 

szakszerûen, minden esetben 
itt, a városban és környékén, 
a témakör konkrét helyszínén. 
Alapos kutatómunka előzte 
meg a vállalkozást, de megérte, 
mert rendkívül értékes anyag 
jött össze, amelynek a DVD-jét 
a város iskoláiban is hasznosít-
hatják majd.

És ha már iskoláról esett 
szó: jelen lapszámunkban 
okkal sorolja a Vörösmarty 
gimnázium igazgatónője a 
tanintézmény országos hírû 
eredményeit. Ehhez, mintegy 
illusztrációként, ugyancsak az 
újságban bemutatunk egy nem 
mindennapi fiatalembert, aki 
hamarosan, december elején 
részt vesz a 16 éven aluliak 
természettudományi olim-
piáján, Nigériában, a hatfős 
magyar válogatott tagjaként. 
Jól szerepelnek érdi fiatalok 
különféle kulturális, mûvészeti 
vetélkedéseken is – a követke-
ző oldalon éppen egy regio-
nális rajzversenyről számolunk 
be –, és a sporteredményeket is 
hosszan lehetne sorolni.

A város azonban nemcsak 
versenyeredményekre lehet 
büszke, hanem a szolidaritás, 
az emberiesség megnyilvánu-
lásaira is. Nagycsaládosok és 
mozgássérültek, szépkorúak és 
különös bánásmódot igénylő 
kisgyerekek érzékelhetik a gon-
doskodás különböző formáit, 
és ezek a cselekedetek legalább 
annyira fontosak, mint a ver-
senydobogóra való felállás.

Mindebben – a múlt értő 
gondozásától a jelen fiatal vagy 
korosabb emberéről való gon-
doskodásig – az a közös, hogy 
mind-mind büszkeségre okot 
adó érték.

Helyi érték: a városé, az itt 
lakó embereké.

A szerkesztõ jegyzete

Helyi értékek

T. Mészáros András polgármes-
tertől kérdeztük:

– Jelent ez a választási 
eredmény valamilyen válto‑
zást a város életében, illetve a 
közgyûlési munkában?

 – Valóban, a választók ezúttal 
nagyobb felhatalmazást adtak 
az érdi Fidesz képviselőinek, 
mint négy éve, a döntő többség 
elégedett volt a teljesítményünk-
kel, azzal a fejlődéssel, amely 
városunkat jellemzi az utób-
bi években. Éppen ezért úgy 
vélem, hogy ezt a dinamikus 
fejlődést eredményező munkát 
kell folytatnunk. Jelentős vál-
tozások előtt áll a város, hiszen 
megkezdődnek a csatornázási 
program munkálatai, és elindult 
a városközpont rehabilitációja 
is. Ami a közgyûlést illeti: nyu-
godtabb, higgadtabb munkára 
számítok, aminek a jelei már 
most is tapasztalhatók. De ez 
természetes is, hiszen véget ért 
a kampány. Sajnos, akik eddig 
áskálódtak, azok továbbra sem 
a városért dolgoznak, hanem az 
aknamunkát folytatják.

 – Politikai ellenfelei a kam‑
pány során azt állították, hogy 
Érd nem fejlődött, hogy látszat‑
beruházások folynak csupán…

 – Mint említettem, az érdiek 
demokratikus választáson véle-
ményt mondtak! Lehetőségük 
volt mérlegelni a pártok képvi-
selőinek véleményét, a külön-
böző programokat. A többség 
úgy vélte, hogy a megkezdett 
út a helyes út a város számára, 
azaz a cél egy virágzó kertváros 
kialakítása. 54,48%-ot kaptam, 
s az utánam következő jelölt 
nem érte el a 25%-ot! De az 
Ön által említett véleményekkel 
szemben nálam objektívebben 
beszélnek a tények, a számok: 
az előző ciklusban valamennyi 
város közül Érd pályázott a 
legeredményesebben pályázati 
pénzekre. Az arány 94 száza-
lék – azt hiszem, ez önmagá-
ért beszél. Ráadásul az elnyert 
pénzeket tekintve is büszkék 
lehetünk, hiszen a negyedik 
legtöbb pénzt Érd nyerte el. Aki 
ezek alapján azt állítja, hogy 
látszatmunka folyik a városban, 
az alkalmatlan arra, hogy Érd 
közügyeiben részt vegyen.

 – Mégis elterjedt, hogy a pol‑
gármesteri hivatalban jelentős 
létszámcsökkentés, átalakítás 
várható…

 – Ez rémhír. Bizonyára nem 
tudunk az országos folyamatok-
kal szembemenni, de Érdnek 
sosem volt nagy létszámú hiva-
tala.

 – Tóth Tamás és Segesdi 
János alpolgármesterek a minap 
az adórendszer átalakításáról 
beszéltek egy sajtótájékoztatón. 
Ez mit jelent pontosan?

 – Valóban, elérkezett az idő, 
hogy korszerûsítsük az eléggé 
elavult helyi adórendszert. De 
az átalakításnak más gyakorla-
ti indokai is vannak. Egyrészt 
nem, vagy csupán nehezen 
követhető a jelenlegi adórend-
szer, ezért szükséges egy stabi-
labb, kiszámíthatóbb, kevésbé 
szubjektív rendszer kialakítása, 
amelyen a következő öt-nyolc 
évben nem tervezünk változ-
tatni. Ez azért fontos, mert így 
az adózók hosszú távra tervez-
hetnek, nem kell attól tarta-
niuk, hogy követhetetlenül és 
kiszámíthatatlanul változnak az 
ezzel kapcsolatos rendeletek. 
Másrészt jelenleg a megyei jogú 
városok közül – Érddel együtt – 
mindössze két város alkalmazza 
a korrigáltforgalmiérték-alapú, 
azaz a jelenlegi adórendszert. 
Azzal, hogy most áttérünk majd 
a négyzetméter-alapú adózásra, 
nem találunk fel semmi újat, 
csupán igazodunk a másutt 
már bevált rendszerhez. Tudni 
kell, hogy Érd az egy főre jutó 
adóforint mértékét tekintve a 
23 megyei jogú város közül a 
huszonharmadik, azaz nálunk 
a legkisebb az egy főre jutó 
adó összege. Ez többek között 
annak is köszönhető, hogy 
kilenc éve nem változott érdem-
ben az adómérték városunkban, 
azaz még az infláció mértékét 
sem követte. Szinte valamennyi 
politikai erő felvetette már a 
változtatás szükségességét, mi 
ezúttal meg is tesszük.

 – Mit jelent ez a gyakorlat‑
ban? Milyen terheket ró majd ez 
az érdiekre?

 – Eddig is őszintén beszél-
tünk az érdiekkel, nincs okunk 
ezen változtatni. Az átalakítás 
minden bizonnyal azt is ered-

ményezi majd, hogy növekszik 
a befizetett adó összege. Ez egy-
részt adódik magából az átalakí-
tásból, hiszen nem ritka, hogy 
egy nagyobb négyzetméterû 
ingatlan különböző okoknál 
fogva alacsonyabb forgalmi 
értékkel bír, mint egy kisebb. 
Ezekben az esetekben az áttérés 
adónövekedést okoz. Hasonló 
hatást vált ki a változás a jelen-
legi rendszerben a megállapí-
tott adóminimumot fizetők 
esetében is, hiszen négyzetmé-
ter-alapú megállapítás során a 
nagyobb háztartásban élők e 
fölé az érték fölé kerülhetnek. 
De van egy nagyon fontos mérő-
szám, amit meg kell említeni, 
amikor az adóról beszélünk. Ez 
pedig az, hogy a helyi adó, ami 
a közfeladatok ellátásának fede-
zésére szolgál a törvény meg-
határozása szerint, milyen mér-
tékét fedezi a közkiadásoknak. 
Jelenleg Érden az építmények-
ből s a telkekből származó adó-
bevétel a közkiadások (közvi-
lágítás, iskolák, óvodák, orvosi 
ellátás biztosítása, vízelvezetés 
stb.) 10 százalékát sem fedezi. 
Ilyen alacsony arány sehol sem 
tapasztalható! Ahhoz, hogy az 
itt élők elvárásainak megfelelő 
szinten tudjuk ellátni a közfel-
adatokat, a jelenlegi szint már 
nem vállalható, nem tartható 
fenn. Célunk, hogy városunk a 
továbbiakban is az egyik legol-
csóbban élhető város maradjon, 
ugyanakkor a város üzemelteté-
sének a feltételei is biztosítottak 
legyenek.

– Milyen arányú bevételnö‑
vekedést remélnek ettől az új 
rendszertől? A másik kérdésem: 
nem tartanak‑e attól, hogy az 
adómérték változása nehéz hely‑
zetbe hozza az itt élőket?

 – A jelenlegi bevétel duplájá-
ra számítunk, de nagyon fontos 
hangsúlyozni – hiszen kiszá-
mítható politikai ellenfeleink 
várhatóan ezzel riogatják majd 
az érdieket –, ez nem azt jelen-
ti, hogy az adózók a jelenlegi 
mérték dupláját fogják fizet-
ni. Hiszen az új rendszerben 
– az előzetes várakozás szerint –  
húsz százalékkal többen vesz-
nek majd részt az adózásban, 
mint eddig. Õk azok, akik a 
mostani, még az előző város-
vezetés által kialakított rend-
szer hiányosságai miatt eddig 
nem fizettek adót. Ezt az ûrt 
a többiek érdekében is ki kell 
tölteni, hiszen mindannyian e 
város lakói, és az nem lehet-
séges, hogy legyenek olyanok, 
akik nem vesznek részt a közös 
teherviselésben. Olyan sziszté-
mát dolgozunk ki, amelyben 
mindenki egyaránt hozzájárul a 
város mûködtetéséhez. Rendet 
szeretnénk tenni ezen a téren is. 
A második kérdésére a válasz: 
az új rendszerben lesznek ked-
vezmények is! Azt szeretnénk 
elérni, hogy egyrészt a válto-
zó adóteher elviselhető legyen, 
másrészt ösztönözzük az itt 
élő, de bejelentett állandó lak-
hellyel máshol rendelkezőket 
arra, hogy Érdre jelentkezze-
nek be. Itt veszik igénybe a 
szolgáltatásokat, úgy igazsá-
gos tehát, hogy az adójuk is e 
közösséget, a várost gyarapít-
sa. A kedvezmény az itt lévő 
ingatlanokba állandó lakhellyel 
bejelentett személyek számá-
hoz fog igazodni. Minél töb-
ben vannak bejelentve, annál 
nagyobb mértékû lesz a kedvez-
mény. A tervezet szerint min-
den bejelentett fő tíz százalék 

„Az út felét már megtettük” – interjú T. Mészáros András polgármesterrel

Érd az egyik legeredményesebb  

város az országban
Viszonylag zajos kampány után vagyunk. Az önkor-
mányzati választáson az érdi Fidesz – hasonlóan az 
országos tendenciához – ha szabad így fogalmaznunk, 
tarolt, hiszen valamennyi egyéni körzetet megnyerte. 

kedvezményt jelent, s a kedvez-
mény maximum a megállapított 
adóérték ötven százaléka lehet. 
Ez különösen a nagycsaládo-
soknak jelent könnyebbséget, 
ami természetes is egy olyan 
városban, amely megkapta a 
„Családbarát önkormányzat” 
kitüntető címet.

– Beszélgetésünk elején emlí‑
tette a most induló beruházáso‑
kat, a csatornaprogramot és a 
városközpontot. A tervek szerint 
haladnak e projektek munká‑
latai?

 – Igen, minden az ütemtervek 
szerint halad. De ennél is fonto-
sabb arról beszélni őszintén, 
hogy ez nem lesz könnyû idő-
szak az érdiek számára, akkor 
sem, ha sok évtizedes lemara-
dást pótolunk most. E két pro-
jekt ugyanis nem kevés türel-
met és lemondást igényel az itt 
élőktől, hiszen sok útfelbontás-
sal, egyéb kényelmetlenséggel 
járnak majd a munkálatok. Én 
azonban bízom az érdiekben, 
hiszen a hamarosan elkészülő 
szakorvosi rendelő okozta kel-
lemetlenségeket is türelemmel 
viselték, tudván, hogy az elké-
szült beruházás, a szolgáltatás 
minőségének javulása kárpó-
tolja őket. Itt kell megemlíte-
nem, hogy a napokban írták 
alá a Svájci Alap szerződését, 
amely több mint egymilliárd 
forintot jelent az ivóvízhálózat 
korszerûsítése terén. Virágzó 
kertvárost szeretnénk Érden. 
Innen visszafordulni nem sza-
bad, egyértelmûen kárt jelente-
ne a városnak. Minden közösen 
megtett lépéssel csökken a még 
előttünk lévő feladatok sora, és 
növekszik a hátrahagyott út, a 
múlt.

 Bognár Nándor

T. Mészáros András: A választók többsége szerint a megkezdett út  
a helyes út a város számára


