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A besurranó  tolvajokról  van 
szó.  Tolvajlásuk  indítékát  nem 
csupán  a  nyitva  felejtett  kert- 
vagy utcaajtóban, a kitárt abla-
kokban  látom.  Igaz,  szemfüle-
sen ezt általában ki  is használ-
ják.  Besurranásukat  azonban 
előkészítik, mégpedig módsze-
resen,  aprólékosan kidolgozva. 
Céljuk  a  családi  házról,  azaz 
lakóiról minden szükséges ada-
tot begyûjteni. Sokan úgy vélik, 
hogy  a  besurranó  tolvajoktól 
csak  nyáron,  a  szabadságolá-
sok,  az  iskolaszünet  hónapjai-
ban  kell  tartani.  Nem  így  van. 
Õk egész éven át mûködnek és 
egyre  szervezettebb  formában, 
a  technikai  eszközöket  is  fel-
használva. 
Érden élő ismerősöm, aki Érd-

vasútállomás  közelében  lakik 
családi  házban, meséli:  „Egyik 
délelőtt  arra  lettünk  figyelme-
sek,  hogy  egy  bukósisakos 
motorkerékpáros  lassan  halad-
va, meg-megállva bebámul ker-
tünkbe, figyelve a házat. Aztán 
tovább megy, de befordul a sar-
kon, majd megáll és feltehetően 
előveszi  mobilját.  Tíz  másod-
perc  sem  telik  belé, megszólal 
vezetékes  telefonunk.  Csak  a 
negyedik  csengetésre  veszem 
fel,  de  hiába  „hallózom”,  nem 
szólnak  bele.  Aztán  ismét 
motorzaj. A bukósisakos  csaló-
dottan mehetett tovább, hiszen 
a házban felvették a telefont. Ez 
számára  bizonyíték  arra,  hogy 
ebben  az  időpontban  valaki 
van  a  házban.  Egy  hét  után 
feltûnően  lassan haladó  autóra 
figyeltünk  fel.  Mozgása  akár  a 
motorosé!  Ez  is  elhaladt  előt-
tünk, majd az utcába befordul-

va  elhalt  a  hangja.  Kisvártatva 
megszólalt  a  vezetékes  telefo-
nunk.  Most  a  feleségem  vette 
fel,  de  ő  is  hiába  szólt  bele. 
Az  illető  ismét  néma  maradt. 
Nyilván ez  is  adatokat gyûjtött 
arról, hogy melyik házban nin-
csenek  otthon  a  délelőtti  órák-
ban, ahová érdemes lenne vagy 
besurranni, vagy betörni.”
A besurranó tolvajok és betö-

rők  egyedül  élő  idős  korúak 
házát  tanulmányozzák,  külön-
böző  napszakokban  szervezet-
ten  figyelik  s  igyekeznek meg-
tudni  azt,  hogy  az  illetőt  érde-
mes-e kifosztani. Elszaporodtak 
a személyes, azaz a nyílt „felde-
rítők”  és  adandó  alkalommal 
érdekelt tolvajok. 
Régi  trükkjük,  hogy  ketten 

járnak  –  az  állítólagos  anya  és 
lánya,  –  akik  egy  pohár  vízért 
csengetnek  be,  és  a  gyanút-
lan  idős  ember  szánakozóan 
beengedi  őket.  Amíg  a  nő  a 
pohár vizet  issza, szóval  tartva 
a  tulajdonost,  addig  tettestár-
sa,  állítólagos  kislánya  „dolgo-
zik.”  Mit  visznek  el?  Mindent, 
ami  mozgatható,  aránylag  kis 
tárgy,  ezért  könnyen  elrejthe-
tő.  Ilyenek  a  polcon,  kisaszta-
lon  heverő  karóra,  pénztárca, 
fém- vagy porcelán szobrocska, 
de  vittek  már  ki  a  házakból 
ezüst  és  aranyszelencét,  érté-
kes  képet  a  falról.  Mindezt 
úgy,  hogy  a  tulajdonos  figyel-
mét  kedves,  hízelkedő  szavak-
kal elterelve,  simán  jutva ki az 
utcára.  A meglopott  tulajdonos 
legtöbbször  csak másnap  vagy 

egy  hét  múlva  észlelte,  hogy 
valamit  nem  talál,  ami  pedig 
számára  emlék  vagy  értékes 
holmi.
Gyakran  párba  állva 

„mûködnek”  és  valamely  hiva-
tal vagy szervezet nevében kér-
nek  bebocsátást.  Részükről  a 
hamisított  igazolvány,  mindig 
kéznél  van!  Egy,  az  efféle  iga-
zolványokat  nem  ismerő  idős 
ember,  miért  is  ne  fogadná  el 
a  felmutatott,  igazolványnak 
tetsző,  pecséttel  is  ellátott  kár-
tyát?  A párban  járók  között  a 
szöveg újabban ez: „Ajándékot 
hoztunk!”  Beengedni  őket 
azonban  nagyon  sokba  kerül-
ne!  Bárkinek,  csak  előre  meg-
beszélt  ügyben nyissunk  ajtót! 
Ablakokat  tanácsos  éjszaká-
ra  bezárni,  hogy  ne  utólag,  a 
kifosztásunk után bosszankod-
junk.
Amint  hallom,  az  utób-

bi  hónapokban  a  rendőrség  a 
helybeli  polgárőrséggel  együtt, 
sûríti  járőrszolgálati  útjait. 
Az  utcákon  lassan  végighala-
dó  és  meg-megálló  gépkocsi, 
amelyben  a  rendőrség  őrsze-
mei  együtt  vannak  a  polgár-
őrökkel,  már  a  látványa  miatt 
is  bizonyos  visszatartó  erővé 
alakul  a  besurranó  tolvajokkal 
szemben.  Sokat  segít  az  is,  ha 
a  szomszéd,  a  szomszéddal 
összefogva,  egymást  informál-
va  figyelmezteti  a  szokástól 
eltérő  jelenségekre,  esetekre. 
A jelszó ilyenkor az a bizonyos 
régi,  bölcs mondás,  hogy  saját 
érdekünkben  is  vigyázzunk 
egymásra. Ez mindig is kifizető 
volt s az is marad.
   Bíró András

Besurranók

Ha  valaki  vet  egy  pillantást 
az  újságoldal  tetejére,  máris 
szemébe  tűnhet  a  dátum,  a 
szeptember elseje, ami tudva-
levően a tanévkezdés időpont-
ja. Ünnepi dátum ez, ilyenkor 
ünneplőbe  öltözött  diákok, 
pedagógusok és szülők vonul-
nak  be  a  tanintézményekbe, 
ünnepelve,  hogy  megkezdő-
dik  az  iskolaév.  Kiderül,  ki 
mennyit nőtt tavaly óta, van-e 
új  fiú,  új  lány  az  osztályban, 
meg persze az  iskola  is  felvo-
nultatja újdonságait: új tantár-
gyakat,  új  tanárokat,  esetleg 
új, vagy felújított tantermeket, 
felszereléseket.
A valóságban azonban nem-

csak  a  fiatalok,  hanem  mi  is 
új  tanévet  kezdünk. Mi,  vala-
mennyien, felnőtt állampolgá-
rok is beülünk az iskolapadok-
ba,  ha  nem  is  a  dolog  fizikai 
valóságában,  hanem  gyere-
künk,  unokánk  személyében, 
vagy  ha  másképp  nem,  hát 
mint  a  tanintézmény  fenntar-
tója, támogatója, tulajdonosa.
Az  iskola  ugyanis  a mienk. 

Ez  akkor  is  így  van,  ha  már 
–  vagy  még  –  éppen  nincs 
iskolás  gyerekünk.  Mi  dönt-
jük  el,  hogy  ki,  mit  tanul, 
meg azt is, hogy ki, mit tanít, 
hogyan,  kinek,  hol.  Másfelől 
pedig  az  is  rajtunk  múlik, 
mennyire vagyunk szorgalma-
sak,  magunkba  szívjuk-e  azt 
a  tudásanyagot,  amire  majd 
szükségünk  lesz,  kihasznál-
juk-e  a  lehetőségeinket,  fel 
tudunk-e  készülni  az  iskolán 
kívüli  életre? Tulajdonképpen 
tehát  mi  vagyunk  a  tanár  is, 
meg  a  diák  is  –  de mondhat-
juk-e,  így  többes  szerepünk-
ben: tanár úr, én készültem..?
Készültünk-e,  amikor 

–  olvasom  a  statisztikában 
–  Magyarországon  a  fiata-
lok  csaknem  egyötöde  úgy 
hagyja  el  az  iskolarendszert, 
hogy  se  középfokú  végzett-
séget,  se  szakmát  nem  szer-

zett?  Tudjuk,  a  napi  sajtó  is 
beszámol róla, hogy elkészült 
a  nemzeti  köznevelési  rend-
szernek  új  kereteket  szabó 
törvénytervezetek  koncepció-
ja,  amely  egy-két  héten  belül 
a kormány elé kerül – de hogy 
kerülhetett  ennyire  tévútra 
a  képzési  rendszer?  Érzi-e  a 
felelősségét  az  előző  oktatás-
irányítás,  amely  figyelmen 
kívül  hagyta,  hogy  gazdasági 
felemelkedésre, a nehézségek-
ből  történő kilábalásra  csak  a 
képzési  rendszer  újjáépítésén 
keresztül  van  esély?  Hogyan 
adható vissza a tudás, a hozzá-
értés  becsülete,  hogyan  lehet 
ismét rangja a képzettségnek, 
a szaktudásnak?
De hagyjuk ezúttal az orszá-

gos gondokat, ilyen súlyú kér-
dések  természetesen  a  most 
tanévet  kezdő  diákokat  köz-
vetlenül  nem  nyomasztják, 
elég  gond  nekik  a  saját  isko-
lakezdésük, a könyvek, a tan-
szerek  beszerzése,  a  barátko-
zás változó életrendjükkel. 
Hogy  milyen  lesz  a  tanév? 

Nyilvánvalóan  küzdelmes, 
feladatokkal  teli,  de  biztosan 
lesznek  vidámabb  pillanatok 
is,  mert  nevetés,  évek  múlva 
is emlegetett „poénok” nélkül 
az  iskola mit  sem ér. Aztán a 
tanév végén majd vizsgázunk 
–  mi,  valamennyien.  Kiderül, 
hogy  készültünk-e,  hogy  jól 
készültünk-e?  Mert  sokféle-
képpen  lehet  készülni  –  gon-
doljunk  csak  Karinthy  „Tanár 
Úr  kérem”-jének  példázataira 
–,  sokféle  stratégia  létezik  a 
felelések, a vizsgák, és a mind-
ezeket  követő,  iskola  utáni 
nehézségek leküzdésére.
Sok a tanulnivalónk, de hát 

a  vizsgákig még  van  idő.  Egy 
teljes tanév.

A szerkesztõ jegyzete

Készültünk?

Elsőként a város közgyûlésének 
és  szerveinek  Szervezeti  és 
Mûködési  Szabályzata  korábbi 
rendelete  módosítását  fogadta 
el a városi plénum, amire azért 
volt  szükség,  mert  a  csatorná-
zási  program  megvalósítása 
folyamán  az  érdi  csatornaháló-
zat  építési munkáinak  elvégzé-
séhez  közútkezelői  hozzájáru-
lások  kiadása  szükséges,  ame-
lyek a képviselő-testület, azaz a 
közgyûlés hatáskörébe tartozik. 
Tekintettel  arra,  hogy  a  város 
csatornázása  során  rövid  időn 
belül jelentős számú, a forgalmi 
rend  változását  jelentő  forga-
lomszabályozási  engedélyt  kell 
kiadni,  indokolt,  hogy  e  hatás-
kört  a  közgyûlés  a  polgármes-
terre ruházza, amit a képviselők 
egyhangúlag elfogadtak.
A Gesztelyi  ház  mûvészká-

vézójának  mûködtetésére  a 
közgyûlés  augusztus  11-én 
született  határozata  alapján 
zártkörû  pályázatot  írtak  ki. 
Erre  azért  volt  szükség,  mert 
a  korábbi  pályázat  nyertese 
váratlanul  és  indoklás  nélkül 
visszalépett  a  szerződés  meg-
kötésétől.  Az  új  pályázat  elbí-
rálása  a  szûkös  határidő  miatt 
sürgőssé vált, és az erre a célra 
alakult munkacsoport a beadott 
négy pályázat közül a budapesti 
Kemencés és Lakoma Kft. pályá-

zatát  javasolta  a  közgyûlésnek 
elfogadásra  alkalmasnak, mivel 
egyedül  ez  a  pályázó  felelt 
meg  a  kiírás  valamennyi  felté-
telének.  Pályázatukból  kiderül, 
hogy az általuk kialakított kávé-
házban,  a  hely  szelleméhez 
illeszkedően  klasszikus,  első-
sorban  magyaros  jelleggel  bíró 
kávézót  terveznek  kialakítani. 
A mûködtetést  a  várossal  szo-
rosan  együttmûködve,  a Városi 
Galéria  és  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeummal  egyeztetve  képze-
lik  el.  Alapfunkció  lesz  a  hét-
köznapokban  az  ebédeltetés 
és  a  kávézás,  de  idényjelleggel 
még  többféle  lehetőség  egészí-
tené  ki  a  kínálatot  –  például 
zenés,  táncos  esetek,  zongora-
estek  és  egyéb  mûvészeti  ren-
dezvények. Az öt évre kidolgo-
zott  üzleti  terv  szerint  a  belső 
berendezés,  az  arculat  kialakí-
tása  során  mintegy  15  millió 
forint  értékû  beruházásra  van 
szükség.  Ezek  az  eszközök 
kizárólag  a  Gesztelyi  ház  teré-
re  lennének  kialakítva,  és  az 
értékét  be  kívánják  számítani 
a bérleti díjba. Eszerint a kft. a 
város által kért bérleti díjból 100 
ezer forintot fizet be havonta az 
önkormányzat  számlájára,  míg 
a  díj  további  200  ezer  forint 
összege  beszámításra  kerül  a 
pályázati  kiírásnak  megfelelő-

en.  Fontos,  hogy  a  Kemencés 
és  Lakoma  Kft.  a  belsőépíté-
szeti kialakításnál vállalta, hogy 
figyelembe  veszi  a  Kulturális 
Örökségvédelmi  Iroda  előírása-
it.  A képviselők  egyetértettek  a 
pályázati  munkacsoport  javas-
latával, és egyhangúlag elfogad-
ták  a  határozati  javaslatokban 
foglaltakat,  ami  többek  között 
azt  is  tartalmazza,  hogy  az 
önkormányzat  a  Kemencés  és 
Lakoma  Kft-vel  kössön  határo-
zott időre – öt évre szóló – bér-
leti  szerződést.  Ennek  eredmé-
nyeként  nemsokára  elkezdődik 
a  mûvészkávézó  belső  terének 
kialakítása,  és  remélhetőleg 
hamarosan  fogadni  tudja  majd 
a vendégeket. 
A közgyûlés  a  rendkívüli 

ülés  folytatásában  egyetértését 
adta  ahhoz,  hogy  a  Szociális 
Gondozó Központ Családsegítő 
Szolgálata  ismét  benyújtsa 
pályázatát  a  támogató  szolgál-
tatás,  utcai  szociális  munka  és 
a  szenvedélybetegek  alacsony 
küszöbû  szolgáltatása  álla-
mi  finanszírozási  rendszer-
be  történő  befogadására  és 
mûködésének támogatására. Az 
előterjesztést  szóban  kiegészít-
ve Segesdi János alpolgármester 
kiemelte: mint azt a város meg-
szokhatta,  a Szociális Gondozó 
Központ nemcsak  sokat,  de  jól 
is  dolgozik,  és  mindig  megta-
lálja  azokat  a  lehetőségeket, 
amelyekkel pályázat útján szer-
zi meg  a  forrásokat  ellátási  fel-
adatainak  finanszírozására.  Dr. 
Veres Judit  is elismeréssel szólt 
az  intézmény  eddigi  munkájá-
ról,  és  kérte  képviselőtársait, 
támogassák a határozati javasla-
tot, annál is inkább, mert ebben 
az ellátásban szerepel az autista 
gyermekek  kiemelt  gondozá-
sa  is,  akiknek  a  száma,  sajnos 
egyre nagyobb,  és  ezzel  együtt 
nő  az  igény  a  fejlesztésükre. 
A közgyûlés  egyhangú  egyetér-
tését adta az előterjesztés hatá-
rozati javaslataira, majd a pályá-
zathoz  kapcsolódóan  elfogadta 
a  Szociális  Gondozó  Központ 

Újabb rendkívüli ülés, rendkívüli idõpontban

Magyaros jellege lesz  
a mûvészkávézónak
Az augusztus végi, szokatlan, piros meteorológiai figyelmeztetésû kánikulában, 
augusztus 25-én kivételesen reggel nyolc órakor kezdõdött városunk közgyûlésének 
újabb, ebben a hónapban immár harmadik rendkívüli ülése. A legfontosabb a 
Gesztelyi ház mûvészkávézójának üzemeltetésére kiírt, zártkörû pályázat ered-
ményének elbírálása, és annak elfogadása volt, mert a kávézó mûködése része a 
városközpont megújulását segítõ projekt átadásának, de nem csak ebben, egyéb 
kérdésekben is sikerült a képviselõknek egyhangú döntéseket hozni.

Alapító  Okiratának  szükséges 
módosítását is. 
Mint az a  rendkívüli értekez-

let  utolsó  napirendi  pontjaként 
a  képviselők  elé  került  előter-
jesztésből kiderült, a közgyûlés 
jól  döntött  2008-ban,  amikor 
úgy  határozott,  hogy  a  fény-
másolási,  nyomtatási  feladata-
it  hatékonyabban,  korszerûbb 
eszközparkkal kívánja megolda-
ni. Az eszközök ugyanis bérleti 
konstrukcióban  kerültek  kihe-
lyezésre és teljes körû üzemelte-
tési szerződést kötöttek a gépek 
kihelyezésével  egyidőben. 
A berendezések tehát a jelenlegi 
szolgáltató  tulajdonát  képezik. 
A megkötött  szerződések azon-
ban  36  hónap  után  hatályukat 
vesztik,  a  folyamatos mûködés 
biztosítása  érdekében  új  köz-
beszerzési  eljárás  kiírása  vált 
szükségessé.  A tapasztalatok 
alapján  megállapítható,  hogy 
a  csökkentett  darabszámú  esz-
közpark  nem  okozott  fenn-
akadást  a  hivatal  életében, 
nem  voltak  sorban  állások. 
A berendezések  méretezése  is 
megfelelő  volt,  az  igényekhez 
igazított teljesítményû eszközö-
ket  helyeztek  ki.  A közgyûlés 
egyhangúlag  hozzájárult,  hogy 
a  fénymásolók  és  nyomtatók 
üzemeltetése  tárgyában határo-
zott időtartamú (3 éves) szerző-
dés megkötésére közbeszerzési 
eljárást  írjanak  ki,  és  hogy  az 
így  kiválasztott  szolgáltatóval 
szerződést kössenek. 
Úgy  tûnik,  a  korai  kezdés 

bevált,  a  képviselők  gyorsak 
és  konstruktívak  voltak,  így T. 
Mészáros András  polgármes-
ter  még  a  rekkenő  hőség  előtt 
bezárta a rövid értekezletet. 
  Bálint Edit

A korai kezdés és a hõség ellenére frissen és jó hangulatban érkeztek a képviselõk az ülésre
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Napirend után is szívesen tárgyalnak egymással a közgyûlés tagjai


