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Maga a cipősdoboz manapság 
igen ritka holmi. Jó évtizede, 
amikor utoljára cipőt vásároltam 
az egyik cipőboltban (amely 
régóta megszûnt), már akkor 
sem dobozba zártan tették elém 
a cipőt. A boltba belépve csak 
úgy fénylett a polcokon a nejlon-
ba csomagolt cipősereg. Miért 
mondom mindezt? Csak azért, 
mert a rádióból hallom, hogy 
kilenc évvel ezelőtt a Baptista 
Szeretetszolgálat a karácsonyi 
ünnepkör alatt elindította cipős-
doboz-akcióját a szeretet, az 
adományozás jegyében. Mint 
minden évben, most is meghir-
dették, hogy fővárosunkban, a 
Vörösmarty téren felállított kis 
faház előtt van a cipősdobozok 
átvétele, naponta, délután 17–
19 óra között. Szerencsére meg-
említették, hogy minden erre az 
adományozóakcióra vonatkozó 
tudnivaló az interneten is meg-
található.

Egy kis keresgélés után 
innen tudtam meg (www.
ciposdoboz.hu), hogy nemcsak 
Pesten, hanem Debrecenben 
és más városokban is rendsze-
resen folyik a cipősdobozos 
gyûjtés. Szeretetszolgálatok 
egész özöne, köztük a Máltai 
Szeretetszolgálat önkéntesei 
veszik át az előre meghirde-
tett helyeken a teli dobozokat. 
Félreértés ne essék: nem a sze-
retetszolgálatok töltik fel aján-
dékokkal a dobozokat, hanem 
azok a névtelen adományozók, 
akik adakozni szeretnének.

Amint közben a rádióból hal-
lom, méltó módon a karácso-
nyi ünnephez, a dobozt előző-
leg illik ellátni valami színes, 

ilyenkor szokásos csomagoló-
papírral. Mi kerülhet ebbe a 
nem nagy térségû dobozba? Az 
Írás szerint az Úr a „jószívû, 
önzetlen adakozókat szere-
ti.” Minden olyan dolog, ami 
nekünk már nem kell, de kel-
lene, ha mi kapnánk. Előre el 
kell határoznunk azt is, hogy 
kinek szánjuk. A becsomagolt 
dobozon ezért fel kll tüntetni: 
„Kislánynak!” vagy „Kisfiúnak!” 
– és így tovább. 

Néhány számadat is meg-
maradt a fejemben. A Baptista 
Szeretetszolgálat önkéntesei 
tavaly húszezer cipődobozos 
ajándékot gyûjtöttek be és 
adtak tovább a rászorulóknak. 
Az idénre azt tervezik, hogy 
ennek kétszerese gyûlik össze. 
Hogy kik a rászorulók? Bizony, 
sokan vannak, az ember nem is 
hinné. Olvasóim ne várják most 
tőlem, hogy részletezzem társa-
dalmunk anyagi helyzetét. Ezt 
ki-ki maga méri fel és állapít-
ja meg. Következésként maga 
dönti el, hogy tud, vagy nem 
tud adakozni. Ha igen, akkor 
először szerez egy cipősdobozt. 
A rádió riportere szerint ilyes-
mit találhatunk a padláson, a 
pincében vagy a ruhásszekrény 
aljában, limlomokkal megrak-
va, elfelejtve. 

A rádiónak ez a szemléletes, 
tárgyilagos híradása elgondol-
kodtatott. Lám, így is lehet! 
Egyetlen adakozásra felszólító 
mondat nem hangzott el benne. 
Még csak az általános elszegé-
nyedésre sem célzott, és a sze-

retet hatalmával kapcsolatban 
egy fél mondatot sem rebegett 
el. Ezzel szemben még az én 
eszem kereke is megindult: hol, 
merre lelek a házunkban egy 
cipősdobozt? A padláson nem 
lehet, oda ilyen gyúlékony hol-
mit soha nem viszünk. Az ám, 
a pincében! Mintha a minap 
láttam is volna. 

Összeszedve magam, a pin-
cébe megyek. Az egyik polcon 
látok is egyet, de amint leve-
szem, csalódottam tapasztalom, 
hogy tasakos virágmagvak sora-
koznak benne, méghozzá feszes 
rendben. Ez bizony minálunk 
„szent” dolog, Feleségem ren-
delkezik vele. Szerencsére ő 
is jön lefelé. A hangja megelő-
zi személyes érkezését. Mint 
kiderül, a vöröshagymái dugvá-
nyaiért jön, amiket egy cipődo-
bozban tárol, és még ma, ebben 
a szép, napfényes időben el is 
duggat, hogy tavaszra kisarjad-
janak. Meg is találja a pincénk 
másik végében. Kellene neked 
az üres cipődoboz? – kérdi, s 
megköszönöm, amint átnyújtja.

Felhívást nem teszek közzé, 
csak fogom a dobozt, majd 
színes, fenyőmintás papirosba 
öltöztetem. Mit rakok bele aján-
dékként? Szellemi táplálékot, 
vagyis ennek forrását: regénye-
ket, novellás- és verseskötete-
ket. Ezek nemcsak gyönyör-
ködtetik az embert, hanem gon-
dolatokat is ébresztenek benne. 
A maslira egy kartonkártyát 
illesztek: „Szépirodalmat ked-
velő felnőttnek!” 

És máris indulhat a cipősdo-
boz a Vörösmarty térre.

  Bíró András

Cipõsdoboz

Egymást érik mostanában a 
pályaválasztást segítő, a külön-
féle foglalkozásokhoz kedvet 
csináló, az egyes szakmákat 
bemutató rendezvények orszá-
gosan is, meg itt, Érden is. 
Felvonultatta kínálatát a város 
szakiskolája, szemléltetve, 
mennyi mindent lehet náluk 
tanulni, de a Batthyány isko-
la sportcsarnoka is örömmel 
adott helyet számos választ-
ható mesterség bemutatko-
zásának. Az az állásbörze 
pedig, amely a Szepes Gyula 
Művelődési Központban volt 
megtekinthető – sőt, kipróbál-
ható is –, már a betetőzése volt 
mindennek. Itt pályaválasztá-
si, elhelyezkedési tanácsokat 
lehetett kapni, valódi élet-
rajzokat bemutatni, és azok 
ismeretében útmutatásokhoz 
jutni, sőt, kölcsönös szimpátia 
esetén akár egymás tenyeré-
be is csaphatott munkaadó és 
munkavállaló, mondván, hogy 
egymásra találtak.

Egyetlen szakmát hiányol-
tam ebből a színes kavalkád-
ból, amely egyébként az orszá-
gos kínálatban sem volt megta-
lálható. Egy olyan foglalkozást, 
amelyről rengeteget hallunk 
mostanában, amelynek műve-
lői bőséggel megnyilatkoznak 
tévében, rádióban, újságok 
oldalain, akiknek szavait isszák 
és idézik világszerte. E szakma 
űzői tekintélyesek és bölcsek, 
tevékenységüket szemléltet-
hetjük klasszikus példázattal, 
miszerint ők tudják, hol lakik 
a Jóisten, de érzékeltethetjük 
munkájukat időszerű divatki-
fejezéssel is, mondván, hogy 
ők azok, akik megmondják a 
frankót. Igen, a minősítőkről 
van szó, az ő foglalkozásuk 
– mit foglalkozás; nyilvánva-
lóan hivatás az, amijük van 
– valahogy a sejtelmesség 
ködébe vész. Valahonnan a 
magasból szemügyre vesznek 
bankcsoportot, országot, vagy 
akár egy teljes országcsopor-

tot. Feltehetően elemzéseket, 
táblázatokat állítanak össze, a 
külvilág számára érthetetlen 
szakszavakat mormolnak egy-
más között, ráböknek néhány 
számjegyre és betűre, aztán 
ítéletet mondanak: te rossz 
vagy, te meg nem. Egyesek sze-
rint előre megmondják nekik, 
milyen döntést kell hozniuk, 
mások érdekcsoportokra hivat-
koznak, akiknek nagyon fon-
tos, milyenek is lesznek ezek 
az ítéletek, de hát kötözködők 
mindig akadnak, az ilyen rossz-
indulatú állításokra semmi 
bizonyíték nincs. A lényeg az, 
hogy ők minősítenek, a rossz 
minősítések tulajdonosai meg 
siránkoznak. Vagy megfogad-
ják, hogy ezentúl összeszedik 
magukat, rendesek lesznek, 
sokat dolgoznak és kevés köl-
csönt vesznek fel, vagy tilta-
koznak, és nem fogadják el a 
leminősítő döntést. Mert ilyen 
is volt: az egyik tekintélyes 
európai ország – nevezzük az 
egyszerűség kedvéért franciák-
nak őket – rossz bizonyítványt 
kapott, ám képviselői azt 
mondták, hogy az ő országu-
kat csak ne minősítsék le, mert 
ők igenis jól és megbízhatóan 
gazdálkodnak. Erre a minő-
sítők újból számoltak és ele-
meztek, ismételten ráböktek 
néhány számjegyre és betűre, 
azután pedig kijelentették: a 
franciák tulajdonképpen ren-
desek – de semmi bocs vagy 
elnézést, el… hibáztuk, nem. 
Csak így, egyszerűen. Persze 
Franciaország nagy ország, 
tekintélyes ország – a lényeg 
azonban az, hogy minősítőnek 
lenni mindenképp csodálatos, 
irigylésre méltó foglalkozás.

Az egyszerű álláskereső meg 
csak ábrándozhat: ej, ha én is 
köztetek lehetnék…

A szerkesztõ jegyzete

Minõsítõk szezonja

 

A szokatlan időpontban tar-
tott hét végi sajtótájékozta-
tón T. Mészáros András pol-
gármester és Aradszki András 
országgyûlési képviselő köszön-
tötte a média képviselőit és a 
vendéget, Deutsch Tamást, aki 
szinte azonnal a téma közepébe 
vágott – de előtte megemlítette, 
milyen nagy megtiszteltetés a 
számára, hogy immár három 
éve európai uniós képviselő, 
s ennek köszönhetően „több, 
gazdagabb információ birtoká-
ba juthat.”

– Magyarország az elmúlt 
másfél évben – kezdte a gazda-
sági helyzet bővebb elemzését 
– olyan gazdaságpolitikai lépést 
tett, amivel mindenkit megle-
pett, mert megelőzte korát, de 
követendő mintává vált számos 
országban. Az Orbán-kormány 
felvállalta, hogy a Gyurcsány–
Bajnai-kormány alatt mélypont-
ra jutott magyar gazdaságot 
növekedési pályára juttassa, és 
az államadósságot jelentősen 

csökkentse. Ez utóbbi sikerült 
is, most nyolcvanról hetvenhá-
rom százalékon áll, ilyen sikert 
még a nálunk gazdagabb, job-
ban prosperáló országok, mint 
például Németország vagy 
Franciaország sem értek el. 
A foglalkoztatottságban is előre-
léptünk, másfél év alatt ötven-
ötezer új munkahelyet terem-
tettünk, így az, hogy tíz év 
alatt egymillió új munkahelyet 
hozzunk létre, megalapozott 
célkitûzésnek tûnik. A magyar 
kormány tehát eddig nem 
eredménytelenül teljesített! Az 
adórendszer egyszerûsítése is 
jól halad – tette hozzá a kép-
viselő. – A bürokrácia is csök-
kent például az uniós pályáz-
tatás tekintetében, amit eddig 
tizennégy kormányrendelet, 
jogszabály terhelt, most csu-
pán egy. A hetente kifizetett 
uniós pályázati összeg pedig 
5,5 milliárd forintról előbb 
15-re, mára pedig 35 milliárd 
forintra nőtt. 

 – A 2012-es esztendő döntő 
jelentőségû, a nagy közszol-
gálati rendszerek átalakításá-
nak időszaka lesz – folytatta 
Deutsch Tamás. – Az Európai 
Unióban úgy vélekednek, vilá-
gosan látszik, hogy a költekező, 
pazarló államapparátusi rend-
szer mûködtetése is hozzájárult 
a válsághoz, s ez a továbbiakban 
már nem tartható fenn! Az uniós 
folyósítás feltétele a jövőben a 
strukturális átalakítás lesz, ha 
ezt nem lépjük meg, elapadnak 
a pénzforrások. A takarékosság, 
az átszervezés természetesen 
nem mehet a hatékonyság rová-
sára. A magyar önkormányzati 
törvény, a szociális, közoktatási 
rendszer átalakításával időben 
mindenképp megelőzi az uniós 
partnereket, és ez talán meg-
hökkenést, meglepetést váltott 
ki sok helyen. A magyar növeke-
désiprogram-terv célja, hogy az 
uniós átlagot meghaladó növe-
kedés legyen. Magyarország 
szempontjából kulcsfontossá-

„Még komolyabb ellenszélben kell haladnunk”

Deutsch Tamás: Döntõ év vár ránk
Országjáráson az ország vezetõi – Érden Deutsch Tamást köszönthettük. Az euró-
pai uniós képviselõ a magyar gazdaság helyzetérõl tartott sajtótájékoztatót, majd 
találkozott az érdeklõdõkkel, ahol szintén e témakört boncolgatta a város vezetõivel 
együtt. Helyzetelemzésébõl megtudhattuk, hogy a jövõ esztendõ döntõ év lesz, ami-
kor még nagyobb ellenszélben kell majd elõrehaladnunk, de optimista az ország 
fejlõdésével kapcsolatban.

gú, hogy 2012–2013-ban milyen 
formában tudjuk felhasznál-
ni az uniós forrásokat. Ez az 
időszak a költségvetési ciklus 
utolsó másfél-két éve lesz, ami 
arról szól majd, hogy nem 
ragadnak-e be ezek a források. 
Ezért kell erre a jövőben még 
jobban odafigyelni, mert ez a 
gazdasági növekedés motorja! 
Az egyik jelentős regionális for-
rás, amit még nem használtunk 
fel, többek között az oktatási 
intézmények, a kis- és közép-
vállalkozások mûködéséhez, a 
munkahelyteremtéshez nyújt 
jelentős segítséget.

A bürokrácia és a gazdasági 
válság lassította a források fel-
használását, és sokszor még az 
uniótól megkapott nyolcvanöt 
százaléknyi összeg kipótlása is 
nehézséget okoz – tudtuk meg 
a továbbiakban a sajtótájékoz-
tatón. A pályázatokon igényelt 
összegeket 2013-ig kell lekötni, 
felhasználni pedig 2015 végéig 
lehet. Ha a lekötéssel késünk, a 
pénz nem fog rendelkezésünkre 
állni a fejlesztésekre. 

Az Érdi Újságnak arra a kér-
désére, hogy a jövőt illetően, a 
várható megszorítások ellenére 
optimista-e, Deutsch Tamás a 
következőket válaszolta:

– Optimista vagyok, annak 
dacára, hogy elég mélyen 
vagyunk, ahonnan azonban már 
csak felfelé vezethet az út. Most 
már a jót várjuk mindannyian! 
Nem csodavárók vagyunk, 
de bízom benne, végre bein-
dul a gazdasági növekedés. 
A megszorító intézkedések 
máshol sokkal radikálisabbak 
voltak, mint nálunk, volt, ahol 
a családi költségvetést kurtítot-
ták meg. Romániában például 
huszonöt százalékkal csökken-
tették a közalkalmazottak bérét 
és a nyugdíjakat! Nálunk ilyes-
miről szó sem volt, szó sincs! 
Körülöttünk mindenütt viha-
rok dúlnak, de nekünk még 
komolyabb ellenszélben kell 
előrejutnunk! 

  Temesi László

Optimista vagyok, annak ellenére, hogy elég mélyen vagyunk – hangsúlyozta az EP-képviselõ

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer – a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15. alkalmával – adományozza Érd 
Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:       

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb elismeréseként 
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki vala-
mely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész élet-
művével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül 
Érd város tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek több évtizeden át 
végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, 
valamint egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítható a város 
közössége elé.

Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik 
a tudományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és 
ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.  

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet értelmé-
ben a díjak odaítélését indítványozhatják a Közgyűlés bizottságai, a polgár-
mester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, 
kisebbségi önkormányzatok.

Kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit, tegyenek javaslatot a kitün-
tetendő személyekre, és javaslataikat 2012. január 6-ig juttassák el T. 
Mészáros András polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.).

 Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Tisztelt Állampolgárok!

Közeledik a karácsony, elérkezett az 
adventi gyertyagyújtás ideje. Évente 
több ember esik áldozatul az ottfelejtett 
gyertyák, nem megfelelő műszaki álla-
potú karácsonyi égők által keletkezett 
tűzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik 
biztonsága érdekében felhívjuk figyel-
müket a következőkre:

A karácsonyi égők üzembehelyezése 
előtt minden évben győződjenek meg 
arról, hogy az égő nem zárlatos, nem 
melegszik túl.

A meggyújtott gyertyákat soha ne 
hagyják őrizetlenül.

Az égőket és a gyertyákat ne tegyék 
közvetlenül gyúlékony anyag mellé (pl. 
függöny, papírkép stb.).

A gyertyákat eldőlés ellen biztosítsák.
Karácsonyfára égő gyertyát ne tegye-

nek, csillagszórót pedig fokozott figye-
lemmel használjanak.

Tűz- és balesetmentes,  
békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

   Rózsa Gábor tű. őrgy. s. k.
     mb. tűzoltóparancsnok


