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Mit értünk fogalmazás alatt? Mit 
akarunk fogalmazásunkkal kife-
jezni és elérni? Hogyan, miről 
állapítjuk meg, hogy valaki 
hibásan fogalmazott, aki nem a 
valóságnak megfelelően írta le a 
történteket? Hála legyen tanító-
imnak, tanáraimnak, ami ennek 
a nyelvi, nyelvtani részét illeti, 
azt megtanultam. Amikor e téma 
szóba kerül, az a régi, sajtóról 
szóló országgyûlési anekdo-
ta jut eszembe. A kilencszázas 
évek elején az egyik párt egy 
akkoriban terjedelmesnek mon-
dott sajtótörvényt készített elő. 
Egy újságíró kolléga a Parlament 
folyosóján megkérdezte Mikszáth 
Kálmánt, hogy mit szól hozzá. 
Ez a törvényjavaslat – kezdte nyi-
latkozatát – valóban terjedelmes 
és bonyolult. Majd mosolyogva 
így fejezte be: – Ami engem illet, 
igyekszem betartani az én három 
szóból álló sajtótörvényemet, 
ami így hangzik: „Nem szabad 
hazudni!”

A nemrégiben született média-
törvény viszont nem háromsza-
vas. Ha olvassuk mondatait, azok 
szabatosak, világosak, magya-
rosak, és kiállnak mindenféle 
EU-kritikát. Lám, mégis egyes 
politikusok úgy fogalmaznak, 
mintha ez a törvény befogná a 
szánkat, mintha itt senki sem 
nyilváníthatná ki a véleményét. 
Én inkább a szabad szólás- és 
véleményszabadság igazságos 
szabályok szerinti megformálá-
sát olvasom ki a paragrafusaiból. 
Akik pedig az „ördög eljövetelét” 
fogalmazzák meg e törvényről, 
elfelejtik, hogy ebben az ország-
ban negyven évig egyetlen párt 
létezett, és a vasfüggöny zárt 

el bennünket Európa nyugati, 
demokratikus felétől.

Ha tehát, immár két évtizede, 
a véleményem elmondom vagy 
leírom, nem zárnak és tiltanak 
ki sehonnan, nem csuknak bör-
tönbe. Sőt, mivel nem vagyok 
országgyûlési vagy városi kép-
viselő, nem sütik rám a „haza-
áruló” megbélyegző címet sem. 
Sajnos ez utóbbira nagy a meg-
fogalmazási készség a pártviták-
ban a szélsőséges politikusok 
részéről. 

Talán e miatt is hatott rám 
frissítőleg, és a lelkem mélyéből 
a remény is nyiladozni kezdett, 
amikor kinyitottam a Batthyány 
Általános Iskola és Sportiskola 
diákújságját. Megtudtam, hogy 
a Batthyányi-napok rendezvény-
sorozata vetélkedőkből, nemes 
versenyekből állott, s mindjárt 
olvashattam is, hogy kik miben 
győztek, milyen helyezéseket 
értek el. Batthyány Lajos életé-
nek vázlatos összefoglalóját nem 
politikus, tanár vagy újságíró 
vetette papírra, hanem Délceg 
Emese a 8. b-ből. A sportiskola-
jelleget a lap írásai is tükrözik. 
Fényképes beszámolót olvasha-
tunk a területi tollaslabda-baj-
nokságról, amelyből kiderül, 
hogy Érdről négy diák ért el jó 
helyezést. A március 18-án zajló 
játékos sportfelmérésről fény-
képekkel számol be az újság. 
Színes beszámolót olvashattam 
az iskola „ovisdélelőttjéről”. Köz-
li a diákújság a Petőfi versmondó 
verseny győzteseinek helyezési 
sorrendjét, továbbá a körzeti 

rajzversenyről és kiállításról is 
olvashatunk. Megtudjuk még, 
hogy kik szerepelnek fényképe-
ikkel a városi fotókiállításon.

Tanulságos, egyben dicsé-
rendő oldal az „Így fogalma-
zunk mi” tanulói íráscsokor. 
Legszívesebben valamennyi írást 
leközölném, ha lenne rá hely. 
Írói szorgalomban és lelemény-
ben, példás fogalmazványaival, 
Barabás Vivien 4. a. osztályos 
tanuló „viszi el a pálmát”, de meg 
kell hagyni, hogy Győri Sípos 
Ádám (4. a.), továbbá Bálint Dóra  
(3. b.) és Herczeg Csilla (3. b.) 
írásai is megkapóak. Néhány 
írás címe: Az én kutyám, Kedves 
álombéli lényem, Miért szere-
tek játszani? Hurrá, itt a tavasz! 
Ültessünk virágot! Külön dicsé-
ret illeti Körtvélyesi Roxana és 
Ondrejó András 4. b. osztályos 
tanulók írásait, akik egy tölgyfa, 
illetve egy fenyő „bőrébe bújva” 
írják le származásukat, hasznos-
ságukat és esetleges pusztulásu-
kat, amíg az erdő egyik hasznos 
tagjaként szolgálva termelik az 
oxigént, hogy a fölkerekségen 
meg ne szûnjék az élet. 

Mi minden van még ebben 
az újságban, amely még ma is 
viseli alapításkori nevét-címét: 
Érd-ekes 4-es (a mai Batthyány 
akkoriban a 4. számú iskola volt 
Érden). Legutoljára hagytam a 
poétapalánták rovatát. A közölt 
versek – köztük Pécz Tekla 
(8. b.) versei – jól szolgálják a 
nyelvmûvelést, a stílusgyakorla-
tok értelmét. 

Valóban felüdülés manapság 
diákújságot olvasni, amelyet a 
tanulók, a leendő állampolgárok 
fogalmaznak. Bíró András

Fogalmazások

Sûrû tavaszunk van. Zuhog-
nak ránk az események a 
külvilágból: boldoggá avatás 
Rómában, esküvő Nagy-Bri-
tanniában, bin Laden agyon-
lövése Pakisztánban – magyar 
elnökség az Európai Unióban, 
korlátozásmentes külföldi 
munkavállalási lehetőség, las-
san szûnő határainkon túli 
országlejáratási kisérletek, és 
ezzel máris saját ügyeinknél, 
itthon vagyunk. Ritkulnak, de 
tapasztalhatók még a válasz-
tási eredményeket nehezen 
elfogadók elkeseredett akciói 
országosan is, szûkebb környe-
zetünkben is, és ehhez járul 
tavaszi jeles napjaink elkerül-
hetetlen újraértelmezése.

Itt volt például május else-
je. Annak idején ünnepeltük 
a munkát, az „élet anyját”, 
felvonulással, harsogó hang-
szórókkal, sörrel és virslivel. 
Hullottak a kitüntetések is, a 
kiváló dolgozótól egészen a 
szocialista munka hőse címig, 
mindenkinek lehetett mun-
kahelye, háromhatvan volt a 
kenyér és egy forint a fagylalt 
– szóval minden volt, ami a 
valóságot eltakarhatta, azt a 
valóságot, amelynek következ-
ményeit mindmáig nem sike-
rült kiheverni. Pedig a munkát 
mint olyat szeretjük, szeretni 
kell, mert a munka teremt érté-
ket, ezért is kell vigyáznunk a 
tisztaságára – meg arra is, hogy 
a létrehozott értékekből való-
ban a munkát végző emberek 
részesüljenek.

Hasonló a helyzet az édes-
anyákkal is. Nehezen tekinthe-
tő embernek, aki nem szereti az 
édesanyját, aki nem adna meg 
neki mindent, amit csak lehet, 
aki nem védené meg minden-
től. Jelzi ezt a néhány szál 
virág, amit május első vasár-
napján – most éppen elsejére 
esett – átadunk, a gond csak 
abból van, ha mindezt, mint 
annak idején a munkát, leön-
tik valamiféle aktuálpolitikai 

mázzal. Ha az anyaszeretet is 
parancsra történik, miközben 
azokban a „nagy május elsejés” 
évtizedekben kényszerültek az 
édesanyák három mûszakos 
gyári munkára, traktorokra 
vagy éppen bányába, esetleg 
öntödébe dolgozni. Ilyen idő-
szakban nem tûnik őszintének 
a nagy hangon kijelentett dön-
tés, miszerint meghatározzák, 
melyik napon kell szeretni az 
édesanyákat.

Békésebb tavaszi vizekre 
evezve: az évszak egyebek 
mellett az iskolai érettségik-
nek is ideje. Naponta hallhat-
juk a rádióban a középiskolát 
befejezők feladatainak ismer-
tetését a különféle tantárgyak-
ból. Feltehetően nem csak 
jelen sorok írójában merül 
fel a kérdés: vajon így, felnőtt 
fejjel meg tudnánk-e felelni a 
mostani követelményeknek? 
Érettnek bizonyulnánk-e sok-
féle tapasztalat megszerzése, 
hasznosnak gondolt tudnivaló 
elsajátítása, a nagybetûs ÉLET-
tel való megismerkedés után a 
mai tizennyolc évesek vizsgá-
in? Gyaníthatóan nem mind-
egyikünk venné hibátlanul az 
akadályt, és akkor még óvato-
san fogalmaztam. Mentségként 
esetleg az hozható fel, hogy 
bár a matematikai alapfogal-
mak és összefüggések ismerete 
vagy az esszéírás rejtelmeiben 
való jártasság nagyon fontos, 
mindennapjainkban gyakrab-
ban teljesen más jellegû tan-
tárgyakból kell „érettségizni”. 
Ilyen tárgyakból, mint ember-
ség, önzetlenség, igazmondás, 
segítőkészség, őszinteség vagy 
általánosságban kulturált köz-
életi viselkedés. És hiába a 
sokéves felkészülés, a gyakori 
ismétlés, mégis sokan bizo-
nyulnak éretlennek.

A szerkesztõ jegyzete

Éretlenségek

A szakszervezetekkel történő 
egyeztetésekről szólva Segesdi 
János alpolgármester elmondta, 
hogy azok rendszeresek, hiszen 
a havonta tartott közgyûléseken 
hozott határozatok egy része 
is érinti a közalkalmazottakat. 
Az átvilágítással kapcsolatosan 
egy terület maradt nyitott. Az 
oktatási intézményekben törté-
nő racionalizálás témakörében 
kérték a szakszervezetek, hogy 
mivel a változtatások nagyon 
széles körûek, szakértőkkel át 
kívánják tekinteni az adatokat. 
Az átvilágítás során kiderült: 
az önkormányzat az elmúlt két 
évtizedben jelentős többletfel-
adatokat vállalt a közoktatás-
ban, és azok a finanszírozás 

hiánya miatt jelentősen terhelik 
a város költségvetését. A város 
vezetői felülvizsgálják az önként 
vállalt többletfeladatokat, majd 
döntenek arról, melyeket kell 
feltétlenül megtartani.

– A város vezetői azt vár-
ják, hogy minden egyes köz-
oktatási intézmény valamilyen 
specifikus területet válasszon 
ki magának. Ne folytatódjon 
az eddigi gyakorlat, hogy egy 
iskola több olyan területet is 
favorizál, amellyel megpróbálja 
magához vonzani a diákokat. 
Ennek következtében az egyik 
intézmény túlzsúfolt volt, a 
másikba kevesen jelentkeztek. 
Szeretnénk jobb elosztást az 
iskolák diáklétszámában. Erről 

a szakszervezettel a májusi 
közgyûlés előtt meg kívánunk 
egyezni. Reményeink szerint a 
májusi közgyûlésen olyan dön-
tés születik, amely mind a köz-
alkalmazottaknak, mind a szü-
lőknek és a diákoknak megfele-
lő kereteket ad ahhoz, hogy az 
önkormányzat ki tudja fizetni a 
közoktatás költségeit, a diákok 
megfelelő szintû oktatást kapja-
nak, és a szülők is úgy érezzék: 
a gyermekeik megfelelő alapo-
zással tudnak középiskolába 
vagy felsőoktatási intézménybe 
menni. A döntések szeptember-
ben lépnek életbe a közoktatás-
ban – mondta Segesdi János.

A következőkben T. Mészáros 
András polgármester a lakoso-

kat érzékenyen érintő adózás-
ról szólt. Április 24-éig 20 140 
építményadó- és 1299 telekadó-
bevallás érkezett az adóhivatal-
ba, mellettük 549 méltányossági 
kérelem. Az említett időpontig 
11 786 határozatot küldött ki a 
hivatal, a valamilyen hiba miatt 
visszaküldött bevallások száma 
2131 volt.

Az év elején bevezetett új 
adózási rendszerrel kapcsolat-
ban a polgármester elmondta, 
hogy az első adórészletet a hatá-
rozat jogerőre emelkedésétől 
számított tizenöt napon belül 
kell megfizetni. A határozat a 
kézhezvételtől számított tizenöt 
nap után válik jogerőssé, ha 
valaki nem fellebbez. Az azt 
követő tizenöt napon belül 
kell befizetni a meghatározott 
összeget. A továbbiakban a 
negyedéves befizetési határidők 
változatlanok. A polgármester 
a bevezetett új adórendszert 
a város közössége számára a 
korábbinál sikeresebbnek tart-
ja, ám a jelenleginél igazságo-
sabb csak akkor lesz, ha az a 
négy-ötezer ingatlantulajdonos 
is elkezdi befizetni az adóját, 
aki az elmúlt időszakban azt 
nem tette meg. Ennek már meg-
vannak a feltételei. Így teljesül-
hetnek az önkormányzat által 
kitûzött célok: az adórendszer 
igazságos, átlátható és követhe-
tő legyen, továbbá egyedi elbírá-
lásra, méltányosságra is nyíljon 
lehetőség.

Kérdésre válaszolva a polgár-
mester elmondta: ha valakinek 
az élethelyzetét ellehetetleníti 
az újonnan megállapított összeg 
befizetése, akkor kérheti a mél-
tányosságot. Az ellenőrzést az 
adóhatóság minden esetben 
vizsgálja.

Az épülő városközpontról a 
polgármester elmondta, hogy a 
Múzeumok Éjszakáján a Magyar 
Földrajzi Múzeum részét átad-
ják, augusztus 26-áig pedig a 
teljes közteret birtokba vehetik 
az érdiek.

 Mucsi Ferenc

„Központban a város”
Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásá-

nak, valamint funkcionális mûködésének fejlesztése címû nyertes 

pályázata 

(KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003)

Közlemény

Épül az új városközpont 
A terveknek megfelelõen zajlanak Érd új városközpontja kialakítá-

sának munkálatai.

Befejezõdött a Magyar Földrajzi Múzeum kõkerítésének újjáépí-

tése, már csak a fedõ kövezés munkálatai vannak hátra.

A jelenleg folyó munkák közül a legfontosabb az alépítmények 

építése, a csapadékvíz elvezetésének kiépítése. 

A közmûátépítés mellett zajlik a leendõ Fõtér szökõkútja vízgép-

házának kialakítása, a burkolat alatti területek, támfalak kialakítá-

sa, valamint a kültéri burkolat kiépítése.

A Polgárok Háza és a lakótelep között megkezdõdtek a közterüle-

ti munkák, ennek elsõ fázisa, a tereprendezés folyik jelenleg. 

Pontos földhivatali adatok birtokában az önkormányzat

Átvilágítják a városi intézményeket
A város takarékos mûködtetése érdekében a közelmúltban megkezdõdött az intéz-
mények átvilágítása. A közalkalmazottakat érintõ változások szükségessé teszik a 
szakszervezetekkel az egyeztetéseket. Segesdi János alpolgármester már tárgyalt 
ez ügyben. Az önkormányzat megvásárolta a földhivataltól a földkönyvet, így a 
2010. évet tekintve pontos adatok birtokában van az Érden található ingatlanokról. 
Ma már fellelhetõk azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt években „elfelej-
tettek” adójukkal hozzájárulni a város fejlesztéséhez és mûködtetéséhez.

Gyorsuló ütemben épül a városközpont
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Felhívás
pedagógusoknak adományozható

ÉRD KÖZOKTATÁSÁÉRT  DÍJRA

A pedagógusnap alkalmából kerül 
átadásra az 

ÉRD KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ.

A díj azoknak a személyeknek és közös-
ségeknek adományozható, akik kiemel-
kedő eredményt értek el az óvodai, isko-
lai és intézeti oktató-nevelő munkában 
a tehetséggondozás területén. Magas 
fokú pedagógiai és szakmai felkészült-
ségük alapján élenjárnak az újszerű és 
hatékony pedagógiai módszerek kidol-
gozásában.

 A díjazott személyre, közösségre bárki 
javaslatot tehet, aki a javasolt személy 
tevékenységét közvetlenül ismeri. A 
javaslatot írásban kell megtenni.

Az Érd Közoktatásáért Díj odaítélésére 
az Oktatási és Művelődési Bizottság tesz 
javaslatot a beérkezett jelölések alap-
ján.

A jelöléseket a Humán Iroda címére: 

Polgármesteri Hivatal Humán Iroda,
Érd, Alsó u. 1–3.

lehet eljuttatni 2011. május 6-án  
12.00 óráig. 

Érdeklődni lehet: 
Pató Anna ügyintézőnél 
a 06-23/522-349-es telefonszámon.


