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Kezdhetném ezt az írást azzal, 
hogy az ember több ezer éves 
vágya a repülés. Oly szabadon és 
könnyedén szállani a levegőben, 
mint a madarak! Korai tanulmá-
nyaimból felidézhetném a régi 
repülési legenda tragikus hőseit, 
Daedalust és Ikaroszt, a görög 
testvéreket, akik egyenesen a 
Napig szerettek volna eljutni, de 
mivel viasszal érősítették válluk-
ra a szárnyakat, a Nap közelébe 
érve a viasz elolvadt, s ők a föld-
re zuhanva lelték halálukat. 

Azzal kezdeném inkább, hogy 
egy kissé összefacsarodott a szí-
vem a Malév megszûnésének 
hallatán. Jó volt ugyanis tudni, 
hogy van egy nemzetinek mon-
dott vállalat, amelynek gépei na-
ponta többször jelzik, létükkel 
tudatják, hogy van Európában 
egy magyar légiforgalmi vállalat. 
Mivel soha nem voltam csügge-
dő lélek, ezért aztán gyorsan le-
írom, hogy ebből a Malév elvesz-
tése folytán keletkezett gödörből 
is ki fogunk mászni. Igaz, ebben 
hinnünk kell, ráadásul meg is 
kell dolgoznunk érte, mint már 
annyiszor.

Nem kis nemzeti büszkeséggel 
írom le: mi, magyarok a múlt szá-
zad eleje óta igen sokban gyara-
pítottuk a repülés tudományát és 
abbéli gyakorlatát, hogy az ember 
egy maga készítette alkotmánnyal 
legyőzze a földhöz kötöttség ér-
zését, és dacoljon a nehézségi 
erővel. Nem illik ide, hogy akár 
csak vázlatosan felidézzem a re-
püléstörténeti tényeket, de elég 
csak a Rákos mezején vagy akár 
a Vérmezőn folyó repülési kísér-
leteinkre gondolnunk, amelye-
ket a repülés hazai szerelmesei 

hajtottak végre. Kisgyermekként 
éltem át azokat az órákat, ami-
kor az egész emberiség csodá-
lattal tekintett Endresz György 
magyar pilóta rekordkísérletére. 
Endresz, gépén az „Igazságot 
Magyarországnak!” angol nyelvû 
feliratával, Amerika földjéről fel-
szállva gépével Európa földjén 
ereszkedett le. Õ bizonyította be, 
hogy az Atlanti-óceánt is lehetsé-
ges átrepülni, méghozzá bizton-
ságosan.

Ideje föltennem a kérdést: 
miért használjuk ma már tö-
megesen a repülőgépet? Azért, 
hogy hamarabb elérjük úti cé-
lunkat. Manapság repülőgéppel, 
ha gyorsan és biztonságosan kí-
vánunk utazni, mindenüvé el-
juthatunk. Ötven évvel ezelőtt 
született versemből másolok ide 
néhány sort, amely összehason-
lítása a Moszkvába vonattal és 
repülőgéppel való utazásnak. 
Íme: „Két napot és két éjszakát,/
míg a vonat vágtatott velem,/há-
rom órává zsugorít/e gép, az égi 
síneken.” Az „égi sínek” ugyebár 
nem kívánnak sem lefektetési, 
sem karbantartási munkálato-
kat. Ebben is rejlik a repülés 
viszonylagos olcsósága.

Kevesen tudják, hogy hazánk-
ban a most megszûnt Malév 
mûködése előtt is voltak rend-
szeres repülőjáratok. A magam 
példáját vagyok kénytelen fel-
hozni. Mint újságíró 1952-ben 
olyan feladatot kaptam, hogy 
egy héten belül öt nagyvárosun-
kat kellett meglátogatnom, s er-

ről riportsorozatot készítenem. 
Szerencsére a meglátogatandó 
városokba naponta kétszer is fel-
szálltak az alig 16 utast szállító 
légcsavaros gépek, amelyek ko-
ra reggel és délután indultak, s 
az „ellengépek” ugyanebben az 
időben tértek vissza. A Ferihegyi 
repülőtér akkor még nem léte-
zett. Gépünk a budaörsi repülő-
térről indult. 

Az általam meglátogatandó 
városok Miskolc, Debrecen, 
Nyíregyháza, Szeged és Pécs vol-
tak. Amikor a repülőtér bejáratá-
hoz értünk, pár lépésre találtuk 
a jegyváltóbódét, ahol a menet-
díjat – amely azonos volt a MÁV 
másodosztályú díjszabásával 
– kifizettük. Miskolcra például 
12 forintba került a repülőjegy. 
És amire minden utas felfigyelt, 
és kellemes érzések töltötték el 
szívét, az volt, hogy feljegyez-
ték nevünket, címünket, közeli 
hozzátartozónk nevét, s ha volt, 
a telefonszámot. Különösen ked-
veltem a Pécsre, Szegedre való 
repülőjáratokat. Képzeljék el, ha 
felszálltam a pécsi gépre, másfél 
órán belül már Pécsett, a Nádor 
Szálló éttermében kavargathat-
tam a feketekávét barátaimmal.

A belföldi repülőjáratok fel-
számolásának bizonyosan 
megvolt a maga elegendő oka. 
Megszûnésének napját sikerült 
megtudnom. Az utolsó belföl-
di járat Debrecenből indult és 
Budapesten szállt le 1969. már-
cius 15-én. Most, hogy megszûnt 
a Malév, akaratlanul is eszembe 
jutnak hazai repülőútjaim. 

Jó lenne, ha újra megszervez-
nék a belföldi légi utazást!

  Bíró András

Repülés

Érettségi találkozó, ötvenéves. 
Emlékszel? – kérdezi a mel-
lette ülőtől az egyik, ma már 
ritkás hajú, túlsúlyos, egykori 
tizennyolc éves. Mire? – kérdez 
vissza a másik sokdioptriás 
szemüvege mögül hunyorog-
va. Arra, amikor együtt lőttük a 
pártházat! – segít emlékezni az 
első. Mikor? Melyiket? – értet-
lenkedik tovább a szemüveges. 
Csakhamar érkezik is a válasz: 
Hát, mikor melyiket…

Vicc? Az. Magyar vicc. 
Jellegzetes. Hogy mitől vicc, és 
mitől magyar, az nehezen hatá-
rozható meg. Pörgessük vissza 
a naptár lapjait néhány évtized-
del. Diplomaták tanácskoznak 
a Parlament épületében. Kinn, 
a Kossuth téren parkolnak 
az autóik: egyik elegánsabb, 
mint a másik, olyan nyuga-
ti jármûcsodák is sorakoznak 
egymás mellett, amilyeneket 
akkortájt talán filmeken lát-
hattunk. Két járókelő nézege-
ti a csillogó négykerekûket. 
Maga szerint melyik a legjobb? 
– kérdezi az egyik. Szerintem a 
Moszkvics – érkezik a válasz. 
A Moszkvics? – hüledezik a 
kérdező. – Ha maga ezt mond-
ja, akkor nem ismeri az autó-
kat! A moszkvicsos azonban 
elmagyarázza a döntését: – Az 
autókat jól ismerem, de magát 
nem ismerem…

Ez is vicc – és, ugye, kicsit 
már érezzük, hogy mitől ma-
gyar. Lépjünk csak vissza még 
egy-két évtizeddel. Háborús 
idők, munkaszolgálat, tábor, 
benne egy negyvenvalahány 
kilós kis kávéházi ember, amo-
lyan íróféle. Királyhegyi Pál. 
Valamit rosszul csinál, vagy 
csak lassan, mindenesetre az 
ott szolgálatot teljesítő nagy-
darab egyenruhástól kap egy 
hatalmasat, puskatussal, akko-
rát, hogy elterül a sárban. Fel-
áll, letisztogatja magát, és így 
szól az egyenruháshoz: tudja, 
most ment el a kedvem ettől 
az egésztől. Ez is vicc, de ezzel 

még nincs vége. A nagydarab 
egyenruhás ugyanis ettől kezd-
ve a nyomába szegődik a kis 
embernek, és nem engedi, hogy 
bárki is bántsa, vagy akár csak 
görbén nézzen rá, mert akinek 
ilyen humora van, arra vigyáz-
ni kell. Túl is éli Királyhegyi a 
borzalmakat, és még jó néhány 
évig örvendezteti a környeze-
tét derûs történeteivel. 

Mindez most arról jutott 
eszembe, hogy olvasom az 
újságban: gondjairól számolt 
be a HUSZ, a Hungarikum 
Szövetség. Szeretnék elfogad-
tatni: a hungarikum ne csak 
termék, hanem szellemi érték 
is lehessen. Ha pedig ez így 
van, ha komolyan vesszük, 
hogy a hungarikumok az 
országhoz szorosan kötődő, 
a nemzetre jellemző dolgok 
listáját jelentik, akkor ezen a 
listán helyük van a magyar 
vicceknek, a magyar humor-
nak is. És nem azért, mint-
ha mi valamilyen nevetgélős, 
vicces ország lennénk, hanem 
azért, mert mi még a legna-
gyobb nehézségek közepette 
is képesek vagyunk észreven-
ni a dolgok mögöttesét, azt a 
fonák oldalt, amelynek meg-
mutatása akár az embertelen 
viszonyokat is segít a nevetsé-
gessé tevés hatalmával túlél-
ni. Nemzeti sajátosság ez, sőt, 
össznemzeti: a székely góbék-
tól a tót atyafiakig, ideértve 
a cigány- és zsidóvicceket is 
– ugyanis mindezekből tudva-
levően Magyarországon terem-
nek a legelmésebbek. 

Talán még nem elkésett a 
javaslat: ne csak az lehessen 
hungarikum, amit megenni 
vagy meginni lehet, hanem 
Kodály is, Puskás is és Rubik 
is. Meg a pesti és egyáltalán a 
magyar humor is.

A szerkesztõ jegyzete

Különféle hungarikumok

A kiküldött rövid napirend idő-
közben három sürgős előter-
jesztéssel egészült ki, így a költ-
ségvetési vita előtt a közgyûlés 
elfogadta a polgármesteri hiva-
tal dolgozóinak béren kívüli jut-
tatásáról szóló rendelet módosí-
tását, jóváhagyta a Holló utcai 
óvoda befejezése kapcsán fel-
merülő pótmunkák biztosítására 
a bruttó hatmillió forint többlet-
költség kifizetését, és egyetértett 
a Kós Károly Szakképző Iskolára 
vonatkozó cégbírósági átveze-
téshez szükséges módosítással 
is. Miután a képviselők vissza-
vonták az önkormányzat rész-
ben vagy teljes egészében meg 
nem valósult kötelezettségvál-
lalásairól szóló, korábbi határo-
zataikat, sort kerítettek a város 
pénzügyi helyzetének politikai 
vitájára is, amit Csőzik László 
kezdeményezett a januári ülé-
sen (erről bővebb beszámolót 
olvashatnak lapunk következő 
oldalán), majd elérkeztek a min-
dent meghatározó témához, a 
város 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalásához. 

Érden hagyománya van, hogy 
két fordulóban kerül megvita-
tásra a büdzsé. A január 9-ei 
első forduló vitaindítójában 
T. Mészáros András kiemelte: 
nagyon kemény és takarékos-
ságra törekvő költségvetés került 
a közgyûlés elé. A bevételek 
gyarapítási szándéka természe-
tesen megvan, de ezt nem az 
adótételek emelésével, hanem 
sokkal inkább az adózók szá-
mának növelésével kívánják 
elérni. A cél az, hogy tudatosul-
jon az emberekben: a kivetett 
adót be kell fizetni, és ez min-
denkire vonatkozik, aki a város-
ban él! Ugyanakkor az önkor-
mányzatnak egyértelmûen el 
kell különítenie a kötelező fel-
adatokat az önként vállaltak-
tól, mert az utóbbiakat nem 
finanszírozhatják az előbbiek 
kárára. Mindezzel együtt az idei 
költségvetés nem zárkózik el 
a város további fejlesztésétől 
sem, a lehetséges pályázatok 
kihasználásának idén is teret 
kíván nyújtani. A polgármester 
arra kérte a képviselőket, hogy a 
vitában próbáljanak meg kilép-
ni az érdek- és hatáskörökből, 
és tartsák szem előtt a jelenle-
gi helyzetet, amikor egyrészt a 
város takarékos mûködtetése, 
másrészt az adóalanyok gya-
rapításával elért bevételek 
növelése és harmadrészt a 

fejlesztések további lehetősé-
gének fenntartása a legfőbb 
cél. Kéri Mihály az oktatási és 
mûvelődési bizottság módosító 
javaslatát ismertette, eszerint a 
százhalombattai Pesovár Ferenc 
Mûvészetoktatási Intézmény 
támogatására szánt 3 mil-
lió forintot, valamint az érdi 
Mariánum Általános Iskola 
részére előirányzott 4 millió 
forintot vonják el, és így 7 millió 
forinttal növelik a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ idei költ-
ségvetését. Mindezt azzal indo-
kolta, hogy a kultúrház szenved-
te el a legnagyobb támogatási 
megvonást, hiszen már tavaly a 
felére csökkentették a támogatá-
sát, amiből az idei költségvetés-
ben még tovább faragtak, holott 
a Városi Galéria mûködtetésével 
többletfeladatot is el kell lát-
nia. A Pesovár Ferenc százha-
lombattai székhelyû intézmény, 
nem biztos, hogy rászorul erre a 
támogatásra, a Mariánum iskola 
pedig kiemelt állami normatívát 
kap. 

Pulai Edina, a Jobbik kép-
viselője a költségvetés bevéte-
lét célzó adóalanyok számának 
növelésével kapcsolatban arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
magyar vállalkozók helyzetbe 
kerülésével több iparûzési adó 
folyna be a város kasszájába. 
Az önkormányzati feladatokat 
érintve pedig úgy vélte, inkább 
vállaljon kevesebbet a város, 
de azokat a feladatokat magas 
színvonalon lássa el. Mórás 
Zsolt, a sport- és ifjúsági bizott-
ság elnöke a sportcélú költségek 
átcsoportosítására tett javasla-
tot, és indítványozta, hogy 15 
millió forintot különítsenek el 
a helyi sportegyesületek pályá-
zatok útján elnyerhető támo-
gatására. Kopor Tihamér azt 
javasolta, hogy a képviselők 
részére az ÉKFI költségvetésé-
nek keretein belül különítsenek 
el egy összeget, amit a képvise-
lők saját körzetükben felmerülő 
apróbb gondok megoldására, 
kisebb javításokra fordíthatná-
nak. Antunovits Antal az ófa-
lusi mûemlékek megóvására, 
a gazdatiszti ház és a pincék 
védelmére hívta fel a figyelmet, 
javasolva, hogy akár az Érdi 
Újság kiadásából megtakarított 
összegből tervezzenek be for-
rást a költségvetésben. Csőzik 
László azt javasolta, hogy vala-
mennyi, kiadást kímélő összeg 
szolgálja a város adósságának 

csökkentését. Szerinte még 
mindig túl nagy összeget fordít 
a város a médiára, ezért azt 
javasolta, vizsgálják felül, nem 
lehetne-e részben vagy egészen 
mind az Érdi Újságot, mind 
pedig az érdi televíziót „felköl-
töztetni” az internetre. Ezzel 
ugyanis jelentős megtakarítást 
érhetnének el. 

T. Mészáros András a fel-
vetett javaslatokra reagálva 
kifejtette: a mûvelődési ház 
költségvetését már növelték 
az Érdi Városi Televízió és 
Rendezvényszervező Kft.-től 
elvett rendezvényekre szánt 
összeggel. Ami a helyi sajtót 
illeti, emlékeztette a képvise-
lőket, hogy nem szabad elfe-
ledkezniük arról, hogy az 
önkormányzatnak tájékoztatási 
kötelezettsége van a lakosság 

felé. Elképzelhető, hogy magas 
az internetfelhasználók aránya, 
de még mindig jóval többen 
vannak, akik kizárólag a nyom-
tatott sajtóból jutnak hozzá 
fontos városi információkhoz. 
Az Érdi Újságra szükség van, 
de a kiadóval már tárgyalnak 
róla, hogy felezzék meg a lap 
ráfordítási költségeit. Az elem-
zésekből ugyanis kiderült, az 
utóbbi években sem csökken-
tek a reklámbevételek, tehát aki 
ebből hasznot húz, osztozzon 
a költségeken is! – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Hozzátette: 
az önkormányzatnak kötelező 
feladata írásban tájékoztatni a 
lakosságot, és ezt továbbra is 
megteszi a postaládákba ingye-
nesen eljuttatott újsággal, míg 
ezzel szemben helyi televízi-
ót nem kötelező mûködtetni, 

Elsõ fordulóban tárgyalták, mire mennyit költhetnek az idén

Kemény, takarékos költségvetés  
a közgyûlés napirendjén
Igen kemény és nagyon takarékos költségvetés került elsõ fordulóban a képviselõk 
asztalára – fogalmazott T. Mészáros András polgármester a közgyûlés február 9-én 
megtartott ülésén, amelynek legfontosabb napirendi pontja az idei büdzsérõl szóló 
rendeletalkotási javaslat megtárgyalása volt.

csak ha vannak hozzá forrá-
sok. A Kéri Mihály által felve-
tett javaslatokra úgy reagált, 
tárgyalni fog az érintettekkel. 
Bár a százhalombattai Pesovár 
Ferenc intézményben csaknem 
száz érdi gyerek tanul néptán-
cot, és nem szeretné, ha őket 
mostohaként kezelnék, vagy 
ha a támogatás megvonása a 
szülőknek vállalhatatlan anyagi 
terhet jelentene, mint ahogyan 
a Marianum iskola támogatása 
is egyfajta felelőssége az érdi 
önkormányzatnak, hiszen ez 
egy visszaszolgáltatott iskola, és 
oda is éppúgy érdi gyermekek 
járnak, mint a többi, kötelezően 
támogatott oktatási intézmény-
be. Mórás Zsolt sporttámoga-
tásokat érintő javaslatát, mivel 
szintén a sportra vonatkozik az 
átcsoportosítás, be tudja fogad-
ni – fûzte hozzá a polgármester, 
és arról is tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő kft.-k üzleti 
tervét még alaposan átvizsgál-
ják, hiszen még racionálisabb 
tervezéssel várhatóan további 
összegek megtakarítására is 
lehet számítani. 

Végül a polgármester még egy-
szer emlékeztette a közgyûlést: 
az idei költségvetésnek a köte-
lező feladatok ellátását mara-
déktalanul biztosítania kell, 
de továbbra is vannak olyan 
lehetőségek, amelyek segítsé-
gével kiadásokat takaríthatná-
nak meg. Példaként említette 
az intézményi gondnokságot, 
ami alá a meglévők mellett még 
további intézmények vonhatók. 
A költségvetési javaslatot első 
fordulóban 13 igen, 2 nem sza-
vazattal elfogadták a képviselők. 
A rendeletalkotási javaslatot 
március 8-án második forduló-
ban tárgyalja a városi plénum. 

 Bálint Edit

Tóth Tamás alpolgármester örömmel üdvözli régen látott képviselõtársát, Döcsakovszky Bélát
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Csõzik László, a 2030 Egyesület 
képviselõje és Csengeri Attila, 
a vagyongazdálkodási bizottság 
egyik külsõ tagja 


