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Különös, szokatlan szóösszeté-
tel, az autózás születésének 125. 
évfordulóján. E napon, 1886. janu-
ár 29-én jegyezték be Karl Benz 
találmányát Berlinben, egy „gáz-
hajtású közlekedési eszközre.” És 
most azt hallom a rádióból, hogy 
egyre több apuka-anyuka veszi 
igénybe egyes vállalkozók aján-
latát, miszerint bizonyos anyagi 
ellenszolgáltatásért személyesen 
kísérik el reggelenként az iskolá-
ba gyermekeiket, mégpedig gya-
log, és a tanítás végeztével haza-
kísérik, ugyancsak – gyalogosan. 
Ennek a hírnek ismertetésekor 
hangzott el ez a fogalom is, hogy 
„lábautó”. A magyarázat: autózás 
helyet használjuk a lábunkat!

Valóban ilyen „nagy ügy” 
lenne, hogy reggelenként a szü-
lők valamelyike, gépkocsijukkal 
munkába menet, gyermekeivel 
útba ejti az iskolát, ahol leteszi 
őket? Különösen télidőben, nagy 
segítség ez a gyermekeinknek, 
hiszen az autózással megóvják 
őket a gyalogúttal előállható 
kellemetlenségektől, sőt, veszé-
lyektől. 

Felrémlik bennem az is, hogy 
én négyévesen óvodába is gya-
logosan jártam. Igaz, első héten 
apám fogott kézen hivatalába 
menet, aztán pár nap múltán, 
megismerve a közlekedési útvo-
nalat, egyedül is odataláltam az 
óvodába. Ugyanez történt kisis-
kolás koromtól kezdve. Mikor a 
járási székhelyû városba költöz-
tünk, akkor csak annyi volt a 
változás, hogy nem két, hanem 
négy kilométert kellett megten-
nem az iskoláig és vissza. Az 
évtizedek során több millió gyer-
mek viselte ezt a gyalogos, iskolás 

sorsot. Később, gimnazistaként, 
majd egyetemi hallgatóként, min-
dig gyalog jártam, használva a 
lábamat. 

Úgy tûnik számomra, hogy ez 
áll a „lábautó” mostanában elő-
térbe kerülése mögött. Az embe-
riség történetével egyidős bioló-
giai felismerés ugyanis, hogy az 
a szervünk, végtagunk, amelyet 
nem használunk, az elgyengül, 
sorvad, majd csökötté válik, 
rosszabb esetben elhal s ez már 
legtöbbször orvosi beavatkozást 
igénylő csonkolással, amputálás-
sal végződik. 

Optimista énünk után kiáltva, 
ne menjünk bele annak felsoro-
lásába, hogy milyen fontos éle-
tünkben a gépkocsi, általában a 
tömegközlekedési jármûvek. Ezek 
ma már evidens dolgok amel-
lett, hogy kártékony gázaikkal 
megrontják egészségünket. Arról 
beszéljünk inkább, amit maga a 
téma sugall: a mozgáshiányról és 
ennek pozitív oldaláról, a moz-
gásról. Ennek záró gondolatát is 
írjuk ide: a mozgás egyenlő az 
élettel és ez megfordítva is áll: az 
élet mozgás! 

A statisztika szerint a tanuló 
ifjúság, a különórákat is beszá-
mítva, hat-hét órát ül az iskola-
padban, négy órát leckekészítés-
sel, tv-nézéssel és internetezéssel 
tölt, ami egy fejlődő szervezet 
számára sok, különösen, ha hoz-
závesszük, hogy a tornaórákat 
heti egy órára csökkentették. 
A fiatalok számára a mozgástér 
erősen beszûkült, hiszen még az 

iskolába vivő utat is busszal vagy 
autóval, teszi meg a fiatalok 73 
százaléka, és számosan vonattal 
közlekednek, ami több órán át, 
ülő helyzetre kényszeríti a moz-
gáshiányos tanulókat.

Itt Érden szerencsésebb hely-
zetben vannak a fiatalok. Az álta-
lános iskolák közül a Batthyányi 
olyan tanintézmény, amelynek 
fókuszában a sport áll, tehát a 
testkultúra fejlesztése a cél. 
A különböző sportok mûvelésére 
megfelelő tanpályákat is használ-
hatnak a gyermekek. A Gárdonyi-
iskolának pedig egy ideje uszodá-
ja is van, ami nagy távlatokat nyit 
meg a vízisportot kedvelő fiatalok 
előtt. Az iskolák különféle szak-
osztályai is virágzanak. 

A mozgáskultúra eredendő, 
ősi formája a tánc. Városunkban 
ennek első számú mozgatója a 
Bóna házaspár. Több mint két 
évtizede kezdték a társastánc 
bevezetését, amely mára itt Érden 
a magas fokú mûvészi mozgás-
kultúra alapját jelenti. A Bonton 
Tánc-sport Egyesület nyomába 
lépve alakultak, és ma is virágzó-
an mûködnek a különböző típusú 
és célú tánccsoportok, együtte-
sek, a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ keretében. Íme, lapunk-
ból másolom ide őket: Frutti Tánc-
Sport Egyesület (négyéves kortól 
várja a gyermekeket!), Majortett 
csoport (10-18 éves lányoknak), 
Musztáng Sport Egyesület (akro-
batikus rock and roll tanfolyam, 
óvodás és alsó tagozatos gyer-
mekeknek), Táncszínház (ovisok 
és kisiskolások számára). Az 
érdeklődők a részleteket lapunk 
programajánló-oldalán is megta-
lálhatják. Bíró András

Lábautó

Mintha korábban kezdődött 
volna, nem pedig ahogy kell, 
vízkeresztkor, és félő, hogy a 
hamvazószerdai határnapkor 
se ér véget. Igen, a farsangról 
van szó, arról az időszakról, 
amikor mulatságok, és olyan 
bálok követik egymást, ame-
lyek közös jellemzője, hogy 
a résztvevők gyakran vesznek 
magukra maszkokat, álarco-
kat, szívesen öltenek különfé-
le jelmezeket.

De mintha már korábban 
kezdték volna, hiszen ezek a 
valós külsőt elrejtő eszközök 
nemcsak január első hétvégé-
jén jelentek meg, hanem jóval 
előbb is. Hosszasan lehetne 
most azon elmélkedni, hogy 
az utóbbi időben hányan és 
miért palástolják jelmezekkel 
igazi külsejüket, hányan rejtik 
valós arcvonásaikat maszkok 
mögé – és nemcsak a jelmez-
bálokon, hanem a köznapi 
életben is. Gyakran találkoz-
hatunk például Nép Barátja 
jelmezzel, amelynek viselő-
je harsányan hirdeti önzet-
lenségét, áldozatkészségét, 
egészen addig, amíg tenni is 
kellene valamit a szónokláson 
kívül. Fel-felbukkannak még 
a Független és a Civil feliratú 
álruhák is; ők általában gon-
dosan ügyelnek rá, hogy ki ne 
tudódjék valahogy, hányféle 
más mezt is hordott korábban 
viselőjük. 

A legtöbben ezeken a köz-
életi álarcosbálokon az úgy-
nevezett „oldaliak” vannak. 
A Jobboldali álarc hordozója 
például többnyire hirdeti az 
évszámot is, közölve, hogy 
ő már akkor is, már abban 
az időben is ezen az olda-
lon volt – igaz, akkor még 
senki nem látta a környéken 
se. A Baloldali pedig általában 
azt hangoztatja: valódi jólétet 
csak ő tud teremteni – kár, 
hogy amikor erre megvolt a 
lehetősége, akkor inkább a 
saját jólétén fáradozott.

Elgondolkoztató azonban, 
hogy a politikai maszkokon 
kívül egyre-másra jelennek 
meg magánéleti álarcok is. Rég 
nem látott másod-unokatestvér 
jelentkezik: hogy vagyok, mi 
van velem – a Gondos Aggódó 
jelmeze! –, aztán kiderül, hogy 
csupán valamilyen hálózat tag-
jaként mosóport akar nekem 
eladni. Élete delén túl járó 
férfiemberben támad fel hirte-
len a társadalom gondjai iránt 
érzett fogékonyság – a Közéleti 
Ember maszkja! – holott csak 
unja az otthonlétet és szíveseb-
ben van máshol. Megtört tekin-
tetű hitves, vagy élettárs közli 
fátyolos hangon: egyedüllétre 
van szüksége, hogy átgondolja 
az életét – az Érzékeny Lélek 
álarca! –, de csakhamar kide-
rül, hogy inkább kötöttségek 
nélkül, vagy egy másik társ 
oldalán véli sikeresebbnek a 
jövőt.

Lehet, hogy a sokféle köz-
életi álcázás, a megtévesztő 
maszkok tömege, a minden-
napokban burjánzó őszintét-
lenség fertőzi a magánéletet 
is? Lehet, pedig erre is nagyon 
kellene vigyázni, hiszen min-
deközben a lényeg szorul hát-
térbe: a valódi segítőkészség, 
a tisztességes tenni akarás, az 
igazi érzelem. 

Meg persze az igazi farsang 
is, amikor felszabadult, jóked-
vű perceket, órákat lehetne 
átélni, amikor szellemes, ötle-
tes álarcokkal lehetne jelmez-
bálon is megnevettetni egy-
mást. Csak valahogy éppen ez 
a hangulat, az ötlet, a szelle-
messég, az hiányzik mosta-
nában: a kedves csipkelődés, 
az igazi humor, a derű. Abból 
van kevés.

És mindettől nem függetle-
nül: talán a szeretetből is…

A szerkesztõ jegyzete

Maszkok és jelmezek

A négyzetméteralapú építmény-
adó mértéke ellen demonstrált 
az MSZP és több más helyi szer-
vezet az önkormányzat épülete 
előtt január 31-én, az építmény-
adó-bevallás határnapján. Az 
itt történtekre, elhangzottakra 
reagált T. Mészáros András 
polgármester és Segesdi János 
alpolgármester a múlt szerdai 
sajtótájékoztatón. 

Mint az alpolgármester 
elmondta, a mintegy 250-300 
fős demonstráción ő is jelen 
volt, hogy válaszolni tudjon az 
MSZP felvetéseire.

– A szervezők csak a saját 
véleményüket mondták el, 
válaszra valójában nem tartot-

tak igényt, így a tiltakozók közé 
vegyülve feleltem az engem 
megszólítók kérdéseire. Mint 
kiderült: sok érdi állampolgár 
nem olvasta el tüzetesen a beval-
láshoz mellékelt tájékoztatót, 
információik tévesek, hiányo-
sak voltak – többen nem voltak 
tisztában például azzal, hogy 
a házhoz tartozó telekért nem 
kell adót fizetni, egyesek pedig 
nem értették, hogy az építési és 
a mezőgazdasági mûvelés alá 

vont telek között mi a különb-
ség. Tudni kell azt is: adóren-
deletünk nem tartalmazza rész-
letesen a méltányossági lehető-
ségeket, mivel ezeket törvény, 
illetve a szociális rendeletünk 
szabályozza – így nemcsak a 
bejelentett lakosok száma után 
jár kedvezmény. A 70 éven 
felüliek jövedelmüktől függően 
fizetnek – vannak olyanok is, 
akiktől egyáltalán nem szedünk 
be adót, mivel a jövedelmük 
a nyugdíjminimum háromszo-
rosát nem haladja meg. Ezen 
felül mindazok, akiknek olyan 
alacsony a jövedelmük, hogy e 
közteher viselése veszélyeztet-
né életlehetőségeiket (nem tud-

nák kiváltani a gyógyszereiket, 
élelmiszert, tüzelőt vásárolni), 
egyéni kérelemmel fordulhat-
nak a jegyzőhöz, mérséklést, 
mentességet kérve. A kérelmet 
nem a bevallás előtt kell benyúj-
tani, hanem akkor, amikor az 
adóbefizetés aktuálissá válik, 
vagyis az önkormányzat már 
kirótta az adó összegét. Ez 
ügyben a lakók fordulhatnak 
a választókerületi képviselő-
jükhöz is, aki elmondja majd, 

milyen kérelmet kell írni a jegy-
zőnek benyújtani – tette hozzá 
Segesdi János. 

A múlt hétfői tüntetés szerve-
zői szerint a helyszínen ezren 
írták alá az építményadó ellen 
tiltakozó petíciót, miközben T. 
Mészáros András polgármes-
ter egyes híresztelések szerint 
két rendőr kíséretében a hátsó 
ajtón távozott. A polgármester 
ezzel kapcsolatban elmondta: 
ilyesmi nem fordult elő, sőt, 
Budapestről este hat órakor ért 
vissza a polgármesteri hivatal-
ba (természetesen rendőri kísé-
ret nélkül), ahol háromnegyed 
hétig várta, hogy a demonstrá-
ció szervezői átnyújtsák a petí-
ciót – mindhiába. 

– Háromnegyed hétkor már 
senki nem volt az önkormány-
zat előtt, csak az eldobott fák-
lyák, szemét emlékeztetett a 
demonstrációra – jegyezte meg 
a polgármester, aki nem helyes-
li, hogy az MSZP és több civil 
szervezet az utcára akarja vinni 
a politikát, illetve egy fontos 
rendelet megvitatását.

– 1965 óta élek Érden. Azóta 
én itt nem féltem, ezután sem 
akarok. Minden fórumra, ahová 
meghívást kaptam, hogy az 
adóváltozásokról beszélges-
sünk, elmentem, meghall-
gattam mások véleményét is. 
A járható út nem a fáklyás fel-
vonulás és a hazug állítások ter-
jesztése a sajtón, MTI-n, egyéb 
fórumokon keresztül, hanem 
a józan beszélgetés, megvita-
tás, az egyensúly megteremtése 
az egyén és a közösség érde-
kei között – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, megjegyez-

T. Mészáros András: „Mióta Érden élek, nem féltem, és ezután sem akarok”

Nem demonstráció,  
hanem politikai térkeresés
A január 31-i MSZP-demonstráción elhangzottakra 
reagált a város vezetése a múlt szerdai sajtótájé-
koztatón. T. Mészáros András polgármester szerint 
egy fontos rendelet megvitatását nem az utcára kell 
vinni; a járható út a józan beszélgetés. Mint mondta, 
a demonstráció nem volt egyéb, mint a különféle érdi 
szervezetek politikai térkeresése. Segesdi János alpol-
gármester az építményadóval kapcsolatos méltányos-
sági lehetõségekrõl számolt be a sajtónak.

ve: az MSZP úgy kifogásolja az 
építményadó mértékét, hogy az 
átlagosan havi 2800-3500 forint 
között van, és még ebből is 
levonhatók a különféle kedvez-
mények.

– Láthatóan semmi másról 
nincs itt szó, mint politikai tér-
keresésről. Biztos vagyok abban, 
hogy Érd problémáit nem lehet 
pártszínekben megoldani, csak 
szakmailag. Az önkormányzati 
munka nagy része – az adó-
rendelet, az intézményüzemel-
tetés, közmûépítés – szakmai 
kérdés, nem politikai színezetû 
– fûzte hozzá a polgármester, 
aki a – hozzá el nem jutta-
tott – petícióval kapcsolatban 
megjegyezte: az ígért ezer alá-
írással szemben ott áll a húsz-
ezer aláírt adóbevallás. – Adót 
fizetni senki sem szeret, ám a 
közösség részeként az embe-
rek jórésze vállalja ilyen irányú 
kötelezettségeit – zárta szavait 
T. Mészáros András.

 Ádám Katalin

A tüntetésen gyûjtötték az aláírásokat
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Szimpatizánsok és érdeklõdõk töltötték meg a teret

Felhívás
Felhívjuk a tanulmányi ösztöndíjban részesülő 
diákok, hallgatók figyelmét, hogy az Érd Megyei 
Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíja további folyó-
sításához 

•  az iskolalátogatási igazolás/ hallgatói jogvi-
szony-igazolás,

•  a tanulmányi eredmény igazolása 

benyújtási határideje: 2011. február 28.

Az igazolásokat ügyfélfogadási időben a Humán 
Irodán (Polgárok Háza 110. szoba), illetve az 
Ügyfélszolgálati Irodán (hétfőtől péntekig munka-
időben) lehet benyújtani.
Kérjük, aki a főiskolai/egyetemi  tanulmányait 
befejezte a 2010/2011. tanév első félévében,  ezt 
nyilatkozat formájában jelezze a Humán Irodán. 

Figyelem
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2011-es évben az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében Érd Megyei Jogú Város területén 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtést hajt végre az alábbi tárgy-
körökben:
•  Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel;
•   Munkaerő-felvétel és kiegészítő felvételei;
•   A lakosság utazási szokásai;
•   A háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhaszná-

lata;
•   Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel.
Az adatfelvételek reprezentatív jellegűek. A felvételekbe bevont háztartások 
kiválasztása véletlen mintavétellel történt. A kiválasztott háztartások az egyes 
adatfelvételek típusától függően évente több alkalommal kerülnek felkere-
sésre.
A kapott adatokat a KSH a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat más 
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi 
adatok nélkül összesített formában kerülnek közzétételre.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
A felvétel során foglalkoztatott összeírókat a Központi Statisztikai Hivatal külön 
igazolvánnyal látja el.
Mivel közelmúltban olyan bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalhoz, 
miszerint ismeretlen személyek magukat adatösszeírónak kiadva KSH-igazol-
vány nélkül, és az adatszolgáltatás megtagadása esetére 100.000 forint bírság-
gal történő fenyegetés mellett kíséreltek meg az ingatlan területére bejutni, 
illetve adatokat, információkat szerezni, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
kiemelten figyeljenek a KSH-igazolvány meglétére, valamint arra a tényre, hogy 
a fenti tárgyú adatgyűjtések vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes. 

Ha nem ég  
az utcai lámpa…

A közvilágítással kapcsolatos gondokat, hibákat
az RFV helyi tarifával hívható

06/40-200-855-ös telefonszámán
lehet bejelenteni.


