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Nem mostani forintunkról van 
szó, noha napjainkban erősö-
désének jelei mutatkoznak. 
Jelenlegi forintunkkal kapcsolat-
ban úgy szoktunk felsóhajtani, 
hogy „Bár csak több lenne belő-
le!” A címben szereplő arany-
forintról azonban a visegrádi 
királytalálkozókra emlékezve 
nemcsak illő beszélni, hanem – 
bizonyos nosztalgikus, nemzeti 
büszkeséggel – be is kell illeszte-
ni a közép- és újkor Európájának 
gazdaságtörténetébe. Rég volt 
aranyforintunk születési ideje: 
1325. Ettől kezdve állították elő 
Budán, az akkoriban korszerûnek 
mondható királyi pénzverdében. 
Mint mindennek, ennek is előz-
ményei és fontos gazdasági okai 
voltak.

A 8–12–18 évet átívelő isko-
lai tanulmányainkban nincs 
idő huzamosabban beszélni a 
közép- és újkor magyar törté-
nelmének sikeres szakaszáról. 
E helyen is csak az okokat és 
okozati összefüggéseket soro-
lom. Az Árpád-házi királyok 
kihalásával három jelölt is ver-
sengett a magyar trónért. Köztük 
a Velence bankárai által pénzelt 
és a római pápák által is pártolt 
Anjou-házbeli tehetséges ifjú, aki 
I. Károly Róbert néven került a 
trónra 1301-ben, de ténylegesen 
1310-ben, amikor az esztergomi 
érsek Székesfehérváron Szent 
István koronáját illesztette fejére. 
A koronát azonban, e lényeges 
lépéshez, meg kellett szereznie.

A Szent Koronát őrző Kán 
László, Erdély vajdája, a koro-
názási ékszerek átadásakor 
kikötötte, hogy a leendő király 
hatalmába vonja – mai szóhasz-

nálattal államosítja – az ország 
arany- és ezüstbányáit, és azokat 
kiaknázva, jó pénzt veret. Károly 
Róbert állta a szavát, miután 
sorra legyőzte a hatalmát kétség-
be vonó ellenfeleit. Jó érzékkel 
választotta meg közvetlen mun-
katársait, akik önzetlenül, az 
ország érdekében cselekedtek. 
Hívására Londonból tért haza 
1315-ben az Európában ismert 
pénzügyi szakértő, Nekcsei 
Dömötör. Az ő irányításával 
épült ki a kamarák rendszere, 
és vezették be a „kamara hasz-
na” adót. Ezzel párhuzamosan 
növelték a munkát Erdély és 
az ország színesfémbányáiban, 
majd állították fel a bányakapi-
tányság központját Zólyomban 
(ma: Szlovákia), a vár alatt.

Az aranyforintot – flórenszet 
– a Velencében vert aranypén-
zek mintájára tervezte meg 
Nekcsei Dömötör, aki 23 éven 
át, haláláig volt az ország tár-
nokmestere, mai szóval pénz-
ügyminisztere. Az értékálló 
pénz verése 1325-ben kezdődött 
és 1727-ig tartott olyként, hogy 
anyaga 3,52 gramm színaranyat 
tartalmazott. Ezt követően iga-
zodott az osztrák aranyduká-
tok aranytartalmához, amely 
3,44 grammnyi aranyszabványt 
képviselt. Hazánkban az arany-
forintot egészen 1881-ig verték. 
Ettől az évtől kezdve tértek át az 
aranykorona verésére, amelyen 
Ferenc József dombormûvû arc-
képe volt látható. Még valamit 
az aranypénzekről: a középkor 
jelentős pénzérméje volt a raj-

nai aranyforint, amely 1386-tól 
került forgalomba, amit nálunk 
„rénes forint” néven ismertek és 
használtak.

Az aranyforint születése után 
egy esztendővel, francia mintá-
ra Károly Róbert megalapította 
a Szent György Lovagrendet, 
amely a királyi hatalomhoz 
való hûséget volt hivatva erő-
síteni. Jelmondata: „Valósággal 
igaz vagyok a testvéri közösség 
iránt.” A hazánkban megindu-
ló gazdasági fellendülés láttán 
Ausztria, a korábbi szerződést 
megszegve, árumegállítási vámot 
kezdett szedni. Ezt a tevékeny-
ségét kívánta idejében kivéde-
ni Károly Róbert, amikor már 
erősnek érezte magát a „rend-
teremtésre”. Ezért 1335 novem-
ber elsejével Visegrádra konfe-
renciára hívta János cseh, Nagy 
Kázmér lengyel királyt, és megfi-
gyelőként a bajor-szász nagyher-
ceget. Megállapodtak az északi 
kereskedelmi utak forgalmában, 
és intézkedéseket hoztak Bécs 
„árumegállító vámjainak” kike-
rülésére. Visegrádon közép-euró-
pai béke is született: János cseh 
király lemondott lengyel trónigé-
nyéről, Kázmér pedig Sziléziáról. 
Károly Róbert és János, a cseh 
király békebíróként közvetí-
tett Lengyelország és a Német 
Lovagrend vitájában. 

Azóta a politikusok és a köz-
gazdászok vallják a több évszá-
zados igazságot: „Ahová az 
arany pereg, oda gyülekszik a 
hatalom.” Ma viszont azt vall-
juk: boldogulásunk aranyalapja 
a munka, amely összefogással 
általános jólétet teremthet.

 Bíró András

Aranyforint

E sorok írásakor már nincs 
negyvenfokos meleg, az újság 
megjelenésekor meg az is 
lehet, hogy hűvösre fordul 
az idő, a hirtelen jött hőség 
néhány jellegzetességén azon-
ban kár lenne gyorsan túltenni 
magunkat. Ez a trópusi idő 
feltehetően kinek-kinek más 
gondot okozott, jelen sorok 
írójának például azt jelentette, 
hogy nem tudott írni. Nem 
azért, mert elfelejtette a betű-
ket, nem is azért, mert meleg-
ben inkább hűvös szobában 
lett volna kedve heverészni, 
hanem azért, mert ahol írt, ott 
egyszerűen megszűnt az áram-
szolgáltatás. Csupán néhány 
órán át tartott az áramszü-
net, de az ilyenkor szokásos 
kellemetlenségek – kiolvadó 
hűtőszekrény, nem működő 
telefon, kapucsengő, kávéfőző 
stb. – ez esetben tetéződtek 
a számítógép „kimúlásával”, 
ami lapzártakor több mint kel-
lemetlen. Halk kattanás után 
abbamarad írás, szerkesztés, 
laptervezés, képek, képaláírá-
sok elhelyezése, minden; vala-
milyen hirtelen talált papírra 
lehet ilyenkor felírni emléke-
zetből, mely cikkek és illuszt-
rációk „szállhattak el” az 
áramkimaradásnak „köszön-
hetően”. Valamikor este nyolc 
óra után aztán felgyulladtak 
a lámpák, tehát ez az egész 
végül is könnyen elmúló, apró 
gondnak tekinthető – érdemes 
azonban ebben az esetben is 
az apró gondok mögé nézni, 
érdekes dolgok derülhetnek 
ki. Ez esetben például az, 
hogy hétfőn, tehát az áram-
szünet idején 6050 megawatt 
volt az ország villamosenergia-
fogyasztása, és ez rekord, de 
csak idei, 2007-ben volt ennél 
több is, 6300 megawatt. Van 
azonban itt más is, amit felte-
hetően nemcsak a hőség miatt 
nehéz megérteni. A Mavir – 
Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt. 

– ezt a hétfői csúcsfogyasztást 
importból igyekezett pótolni. 
Nem azért, mintha nem lett 
volna elegendő a magyaror-
szági erőművek kapacitása, 
hanem az ár miatt. A magyar 
erőművek ugyanis a Mavir 
mérése alapján drágábban 
adták volna az áramot, mint 
külföldi társaik. Nem nagyon 
érthető, hogy miért – de hát 
nagyon meleg van.

Ne ragadjunk le azonban 
egy egyszerű áramszünetnél 
– van itt más is, például a 
vízosztás. Meghirdették – itt, 
lapunkban is olvasható, éppen 
ezen az oldalon – a helyszí-
neket. Talpraesett híresztelők 
először azt hirdették, hogy 
nem lesz, aztán mikor kide-
rült, hogy igen, attól kezdve 
azt, hogy nem jó helyen, más-
hol kéne, meg sokkal több 
helyen, mert így csak a város-
központban lakók ihatnak osz-
tott vizet… Ennél is sajátosabb 
észjárásra utal az az észre-
vétel, amely szerint ilyenkor 
az önkormányzat vezetőinek 
szombaton is meg vasárnap is 
a nagy melegben az utcán köz-
lekedőket be kellene invitálni 
az önkormányzat épületébe 
hűsölni, vagy ha oda esetleg 
már nem férnek be, akkor az 
érdi templomok hűvösébe… 
Ennyi hasznos és átgondolt 
ötlet mellett eltörpülnek azok 
a terjesztett állítások, hogy a 
Harkály Óvoda áttelepítésére 
már érkezett pénz, csak elköl-
tötték másra, és hogy a kínai 
testvérvárosi kapcsolat létesí-
tésére azért volt szükség, hogy 
majd oda utaztassák a képvise-
lőket az adófizetők pénzén, és 
ott tartson kihelyezett ülést az 
önkormányzat, és így tovább…

Ennyire meleg lenne?

A szerkesztõ jegyzete

Hõhullám

Agócs Erika tagóvoda-vezető az 
óvodában megtartott sajtótájé-
koztatón döbbenten állt az új 
fejlemények előtt: ő is csak most 
értesült arról, hogy – az előzetes 
információkkal szemben – az 
óvoda nem egy év múlva zárhat 
be, hanem akár azonnal.

– A szülőktől azzal búcsúz-
tunk pár napja, hogy augusz-
tus elsején várjuk a gyereke-
ket. Elkezdtük a szokásos nyári 
takarítást is, hogy minden tisz-
tán, rendben álljon a nyitás-
ra. Erre most arról kell értesül-
nünk, hogy talán vissza sem 
térhetnek ide a kicsik! Mi lesz 
velük, mi lesz a szüleikkel? És 
az itt dolgozókkal? – kérdezte a 
vezetőnő. 

Annyi biztos: az önkormány-
zat nem hagyja annyiban az 
ügyet – minden lehető fóru-
mon, módon tiltakozni fognak 
az óvoda bezárása ellen, hiszen 
ez egy precedensértékû ügy: 

igen ritkán fordult elő ugyanis, 
hogy nem magán-, hanem váro-
si tulajdon, ráadásul közintéz-
mény kerül kisajátításra. 

– Szeretnénk minisztériumi 
szinten megértetni a döntésho-
zókkal, hogy nekünk már nincs 
más lehetőségünk, mint a vég-
sőkig elmenni azért, hogy ezt 
a nyolcvan gyereket el tudjuk 
helyezni, és az érintett csalá-
dokkal ne kelljen közölni azt, 
hogy augusztustól nem járhat-
nak ide a gyerekeik, a szülők 
pedig nem mehetnek dolgoz-
ni, de vigasztalja őket a tudat, 
hogy valamikor majd gyorsan 
tudnak közlekedni a vasúttal. 
Nem hiszem, hogy most ez a 
legfontosabb – zárta szavait az 
alpolgármester. 

A NIF szóvivője a Magyar 
Távirati Irodának ezzel szem-
ben múlt szerdán úgy fogalma-
zott: a gyerekek hosszú távú 
érdeke, hogy ha felnőnek, akár 

A fákat már irtják, de az óvoda (még) a helyén van

Ha felnõnek a gyerekek, majd  
könnyebben utazhatnak…
Az önkormányzat nem adja át a  területet; mint Segesdi János alpolgármester az 
óvodában, a  rögtönzött  szülõi  értekezleten közölte: az óvoda augusztusban meg-
nyitja kapuit.

gezte: a nyolcvan gyereket 
nem kívánják – és az óvodák 
zsúfoltsága miatt amúgy nem 
is tudnák – a többi gyermek-
intézménybe „szétszórni”; a 
gyerekek továbbra is együtt, 
eddigi óvónénijük „védőszár-
nyai” alatt maradhatnak. 

Ha maradhatnak is egy ideig 
régi helyükön a gyerekek, az 
óvodának a vasútfejlesztés miatt 
előbb-utóbb persze költöznie 
kell: Segesdi János elmondta 
azt is, hogy már megindultak a 
tárgyalások, amelyek reményt 
nyújtanak arra, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül erre is 
megoldást találnak. Arra a szü-
lői kérdésre, hogy miért nem 
kezdte meg az önkormányzat 
már két éve az új intézmény 
megépítését, az alpolgármester 
emlékeztetett arra: nem kap-
ták meg az ehhez szükséges 
pénzt, az átutalt hatvanmillió 
forinthoz pedig nem kívántak 
hozzányúlni, hiszen az önkor-
mányzat ezen összeg három-
szorosára tart igényt.

– A legfontosabb az, hogy 
a gyerekek zökkenőmentesen 
költözhessenek át az új intéz-
ménybe. Hogy ez hat hónap 
vagy egy év múlva következik 
be, azt nem lehet tudni – akkor, 
amikor a gyerekek ellátását az 
új óvodában biztosítani tudjuk. 
Az biztos: a vasútfejlesztés ezt a 
területet csak egy év múlva, jövő 
szeptemberben éri el – hangsú-
lyozta Segesdi János.

Az óvoda kertjében amúgy 
már felhúztak egy ideiglenes 
kerítést – a vasúti töltés és a 
kerítés közti mintegy hat méter 
széles szakaszon megkezdték a 
fák irtását, és az óvoda szertárát 
is kiürítették. Az óvoda minden-
esetre még mûködik, és a kerti 
játékok is a helyükön maradtak.
 Ádám Katalin

Telt ház volt a szülõi értekezleten – a szülõket megdöbbentette és felháborította a NIF döntése
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A kerítés mögötti részen már megkezdõdött a munka: kivágták a fákat, 
bokrokat

15 percenként indulhassanak 
Budapestre dolgozni az órán-
ként 160 kilométeres sebesség-
gel haladó gyorsvasúttal… 

– Hogy ősztől hová járnak 
óvodába, azt nem nekünk, 
hanem az önkormányzatnak 
kell eldöntenie – mondta az MTI-
nek Loppert Dániel, aki szerint 
már július előtt tájékoztatták 
arról az önkormányzatot, hogy 
a gyerekek augusztusban nem 
térhetnek vissza az óvodába, 
és nem csak a legfrissebb levél-
ből értesült az önkormányzat az 
egyéves haladék megvonásáról. 
Közölte: az építkezés esetleges 
elhúzódása több tízmilliárdos 
EU-forrást veszélyeztetne.

Loppert Dániel az RTL Klub 
Híradójának csütörtökön úgy 
fogalmazott: mivel a sajtóban azt 
olvasták, hogy „az önkormányzat 
minden módon ellenáll ennek a 
beruházásnak” – azaz a vasútfej-
lesztésnek –, „úgy ítéltük meg (…), 
hogy egy éven keresztül nem tudna 
mûködni egy ilyen társbérlet”. 

– A dokumentumok azt bizo-
nyítják: mi következetesen 
mindig a megállapodáson mun-
kálkodtunk, ennek ellenére a 
NIF arra hivatkozik, hogy a mi 
magatartásunk miatt hozták ezt 
a drasztikus intézkedést – rea-
gált fentiekre Segesdi János. 
Ami pedig azt illeti, hogy a „társ-
bérlet” hogyan fog mûködni, 
az augusztusban majd elválik, 
mert – amint azt az alpolgár-
mester a július 8-i óvodai szülői 
értekezleten hangsúlyozta – a 
területet nem adják át július 11-
én, és augusztusban, a nyári 
szabadság után az óvoda ismét 
megnyitja kapuit.

– Nem vagyunk kötelesek 
addig átadni az intézményt, 
amíg az ügy jogi rendezése 
teljes egészében meg nem 
történik. Igaz, hogy a vasutat 
nem lehet megállítani, és az 
óvodának előbb-utóbb költöz-
nie kell, de azt tudniuk kell: 
az ide járó 80 gyerek ellátá-
sát az önkormányzat minden 
körülmények között biztosíta-
ni fogja. Három-négy tervünk 
is van a jövőre nézvést – ami 
most biztos, az az, hogy hétfőn 
találkozunk Völlner Pál állam-
titkárral, aki szeretne tájéko-
zódni az ügyben. Biztosított 
minket arról, hogy segíteni 
fog a probléma megoldásában 
– tette hozzá Segesdi János, 
aki a szülők kérdésére leszö-

Vízosztás a kánikulában
Az ÉTV Kft. a héten várható kánikulában ivóvizet oszt Érd, Diósd és Törökbálint települé-
seken a hőség okozta szomjúság enyhítésére és a rosszullétek megelőzésére.  A vízosztás 
a hőség mértékétől függően, várhatóan reggel 9 és délután 17 óra között zajlik az alábbi 
helyszíneken:

–  Érd, Felső utca SZTK
–  Érd, Budai út, Városközpont
–  Diósd, István tér, Egészségház
–  Törökbálint, 72-es végállomás, Munkácsy út.

A hőség bárkinél okozhat egészségi panaszokat, szédülést, rosszullétet. Ilyenkor különö-
sen fontos a fokozott folyadékbevitel, akár a szokásos napi mennyiség többszörösére is 
szükség lehet. Az idősek, csecsemők és kisgyerekek esetében fokozottan kell figyelnünk 
arra is, hogy testhőmérsékletük ne legyen tartósan magas, jót tehet például a langyos 
vizes zuhanyozás. 
Aki megteheti, 11 és 15 óra között fedett helyiségben tartózkodjon, kerülje a tűző napot.


