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Fura egy helyzet! – hangzik el 
nem egyszer a megjegyzés, ha az 
ember képtelen, visszájára fordult 
esettel találkozik. La Fontaine 
francia költő (1514-1570) A farkas 
és a bárány címû meséjében pél-
dázza leginkább a „fura helyzet” 
lényegét. A közismert történet-
ben a farkas a patak felső, míg 
a bárány tőle lejjebb, az alsó 
részében oltja szomját. Mivel a 
farkas kedvet kap a bárányhús-
ra, hát beléköt: „Ne zavard fel a 
patakvizet! Miattad piszkos vizet 
kell innom!” Ugye, fura, képtelen 
helyzet! A bárány, lentebb állva, 
sehogyan sem tudná zavarossá 
tenni a farkas ivóvizét. De hát 
nem is az igazság a fontos, ha 
valakibe bele akarnak kötni.

Azok a hölgyek és urak, akik 
mostanában egyre erősödő hang-
orkánnal a sajtó, a rádió és álta-
lában a média szabadságát hiá-
nyolják, ők voltak azok, akik, 
elvbarátaik segítségével az idegen 
hatalom védelmében nyomták el 
negyven éven át a szellemi lét-
nek ezt a területét. Nem álta-
lában írom le ezeket. Vegyünk 
egy közeli, Érd városi példát. 
Amit itt leírok, részletesen olvas-
ható a Dunapart folyóirat 2001. 
évi első számában, „Megfakult 
képeslapok” címmel. Még 1976-
ban, amikor is Érd Baráti Köre 
elnökeként igyekeztem a lokál-
patrióták segítségével harcolni 
azért, hogy Európa legnagyobb 
falujából élhető város lehes-
sen. Ennek érdekében az akkori 
Városi Tanáccsal együttmûködve 
elhatároztuk, hogy egy havonta 
megjelenő, 12-16 oldal terjedelmû 
lapot indítunk.

Tervünknek megnyertem Sik

lósi Norbertet, a Lapkiadó Vállalat 
igazgatóját, aki vállalta: ha bemu-
tatjuk a lapengedélyt, szívesen 
kiadja az újságot. A szolgálati 
utat betartva, a tanács vezetői-
vel együtt megfogalmazva, alá-
írva, pecsételve küldtük meg 
kérvényünket: 1. a Megyei 
Tanácshoz. 2. a Minisztertanács 
Tájékoztatási Hivatalához, 3. az 
MSZMP KB Sajtó- és Propaganda 
Alosztályához. Néhány hónap 
múltán sorra megkaptuk az eluta-
sító válaszokat, amelyek lényege 
a papírral való takarékos gazdál-
kodás volt… Amikor manapság 
ezek a közismert hölgyek és urak 
szerte a világban szapulják viszo-
nyainkat, elmesélhetnék bát-
ran, hogy ők, a diktatúra idején 
hogyan csinálták? Õk azonban 
ehelyett mellébeszélnek. 

Mindezek mellett a diktatúrá-
juk nem csak fura helyzeteket 
produkált. Sokszor a fejünket 
kapkodtuk, hogy hogyan hárítsuk 
el magunktól az átgondolatlan, 
stupid intézkedéseket. Erre is van 
személyes példám. Egyik vidéki 
olvasóm megkeresett, érdeklőd-
ve, van e valami akadálya annak, 
hogy megtekintse a birtokomban 
lévő történelmi okmányokat? 
(Igaz, nagyobb részüket már 
korábban megkapták a levéltá-
rak, múzeumok, de nálunk is 
maradt valamennyi.) Vendégem a 
családi okmányok-iratok mellett 
nagy figyelemmel olvasta Mária 
Terézia levelét, II. Rákóczi György 

latin nyelvû okmányát, és Apafi 
Mihály, Erdély fejedelmének 
kiáltványát az 1560-as évekből. 
Az iratrendezőt lapozgatva elcso-
dálkozott, milyen sok köszönő 
és elismerő levelet kaptam Glatz 
Ferenctől, az MTA elnökétől. 
Ennek fura történetét is elmesél-
tem vendégemnek.

A múlt század hetvenes éveinek 
elején a hazai történészek História 
címmel, havi folyóiratot kívántak 
indítani és leendő főszerkesztőnek 
Glatz Ferencet kérték fel. Mikor a 
felkérést elfogadta, nem sejtette, 
mire vállalkozott! Másfél évig kér-
vényezett győzködött, tárgyalt, de 
a párt- és állami vezetők hallani 
sem akartak erről a „múltban váj-
káló lapról”. Végül a majdani kiadó 
segítségét kérte. Miután igazga-
tóm bemutatott Glatz Ferencnek, 
ő így szólt hozzám. – Te még 
A kutya lapengedélyét is meg tud-
tad szerezni, hát most bizonyítsd 
be, hogy a Históriáét is megszer-
zed! Ez csak úgy érhető el, gon-
doltam, ha legalább egy percre 
a Pártközpont „nagy embere” elé 
jutok. Nem volt könnyû, de oda 
jutva, mint a Lapkiadó Vállalat saj-
tófőnöke, egy kérdést tettem csak 
fel, amely így szólt: 

– Ön, aki nem engedélyezi a 
História megjelenését, ezzel vál-
lalja-e a felelősséget, hogy semmi 
írásbeli nyoma nem marad a hazai 
és a nemzetközi munkásmozga-
lom múltjának? És ezt ön írásba 
is adná? Ha igen, itt a névjegyem 
és telefonszámom.” Meghajoltam 
és távoztam. A főelvtárs másnap 
intézkedett. 

Azóta már meghalt, de szelle-
me, mint a „fura” esetek mutat-
ják, él.  Bíró András

Fura

Nehéz mostanában nem ész-
lelni az időjárás változásait. 
Napsütés ragyog, majd hirtelen 
beborul, derûs, tiszta égbolt 
alakul át hirtelen esőfelhősre, 
és még hosszan lehetne sorol-
ni a szeszélyes tavasz külön-
féle megnyilvánulásait. Jelen 
sorok írásakor éppen viharos 
szél tépázza az ablakon a 
redőnyt, de lehet, hogy mire 
az újság kikerül a nyomdából, 
a heves légáramlás barkát bor-
zoló szellővé szelídül, de az is 
lehet, hogy csakhamar ismét 
zúgó viharrá erősödik. 

Végül is nem árt ez a zúgó, 
márciusi szél: segít kisöpör-
ni a tél füstös-kormos leve-
gőjét az utcákból, terekről, 
átöblíti friss léggel a kertben 
a fákat, bokrokat, talán még 
a gondolatoknak is ad némi 
élénkítést. Ez utóbbit érzé-
kelhetjük is, mert bár a téli 
időszak talán dermesztően 
hatott a közéleti frontokra is, 
most annál inkább pezsgés-
nek indultak ezek a fórumok. 
A legkülönbözőbb elnevezésû 
szervezetek mozgolódnak, 
visznek utcára demonstrálni 
különféle életkorú, szakmájú, 
szociális helyzetû embereket 
– különféle ígéretekkel. Híven 
jellemzi a mostani helyzetet 
az a térkép, amely az egyik 
internetes portálon jelent meg, 
és azt mutatja meg, hogy csu-
pán Budapesten hol fognak 
tartani március tizenötödikei 
ünnepséget az egyes pártok, 
szervezetek, egyesületek 
– természetesen külön, külön. 
Hogy ez a szervezett széttago-
lás, jól átgondolt megosztás 
mennyiben illeszkedik nem-
zeti ünnepünk szellemiségé-
hez, azt mindenki eldöntheti 
magában.

A tavaszi felpezsdülés ravasz 
meglovagolása nem újdonság. 
Középkorúak még emlékez-
hetnek rá, hogy néhány évti-
zeddel ezelőtt – nagyjából a 
mostani „spontán” tiltakozá-

sok szervezői, vagy legalább-
is jogelődeik – kitalálták: a 
magyarság lelkében mélyen 
gyökeredző március tizenötö-
dikére rá kellene ültetni két 
„vörös” ünnepet. Össze is von-
ták, „központilag” március 21-
ével, az 1919-es, úgynevezett 
Tanácsköztársaság ünnepével, 
valamint április 4-el, amikor 
a Vörös Hadsereg 1945-ben 
elözönlötte Magyarországot, és 
az egészre ráakasztották a FIN 
– Forradalmi Ifjúsági Napok 
– elnevezést. Hogy ünnepelje 
a nép együtt a hármat. Ez a 
FIN embléma szerepelt min-
denhol, plakátokon, jelvé-
nyeken, ünnepi meghívókon, 
de a rafinált mozgalmi (KISZ 
KB!) próbálkozás a parancs-
ra ünneplőkön kívül senkit 
nem érdekelt. Ekkortájt írta a 
két éve elhunyt kiváló költő, 
Utassy József Zúg Március 
címû versében: „Én szemfe-
dőlapod lerántom: / Kelj föl 
és járj, Petőfi Sándor!…/Szedd 
össze csontjaid, barátom: / 
Lopnak a bőség kosarából, / 
A jognak asztalánál lopnak, 
/ Népek nevében! S te halott 
vagy?”

A márciusok meg azóta is 
zúgnak. Érdemes figyelni, 
hallgatni, mert nemcsak a szél 
zúg. Belekeverednek a zúgás-
ba hataloméhes lidérchangok 
is, a sikertelenségeiket, kudar-
caikat alattomos hazudozá-
sokkal elkendőzni akarók, a 
nemzetnek, az országnak csak 
károkat okozók ordibálásai is. 
Rajtunk múlik, meghalljuk-e 
az igazi március üzeneteit; azt 
a zúgást, amely az igazi meg-
újulást hozza, azt a gyönyörû 
tavaszt, amelyre várunk, ame-
lyet semmilyen manipuláció-
val nem vehetnek el tőlünk, 
amelyik a miénk.

A szerkesztõ jegyzete

Márciusi zúgás

A napirendi pontok megtárgya-
lása előtt T. Mészáros András 
polgármester nemcsak a név-
napjukat ünneplő képviselők-
nek gratulált, hanem nőnap 
alkalmából egy szál fehér rózsá-
val köszöntötte a közgyûlés 
hölgy tagjait, valamint a jegyző 
és aljegyző asszonyt. Az ünne-
pi pillanatot követően a város 
pénzügyeinek és a költségvetési 
tervezet megvitatásával folytat-
ták az ülést. A Stabilitási tör-
vény idevágó paragrafusai alap-
ján az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletből szárma-
zó tárgyévi összes fizetési köte-
lezettsége az adósságot kelet-
keztető ügylet futamidejének 
végéig egyik évben sem haladja 
meg az adott évi saját bevétele-
inek 50 százalékát, így a megál-
lapított és elfogadott összegek 
alapján az érdi önkormányzat 
maradéktalanul megfelel a tör-
vényi előírásnak. Ugyanakkor 
a közgyûlés korábban arról 
is döntött, hogy 1 240 000 000 
(egymilliárd-kettőszáznegyven 
millió) forint összegû, egy- 
éves futamidejû mûködési köt-
vény visszafizetése érdekében 
ugyanilyen összegû folyószám-
lahitelt vesz fel. A hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárás a Raiffeisen Bank 
Zrt. ajánlattevővel megtörtént, 
és kialakult a végleges ajánlat, 
valamint az eljárás összegzése. 
A bankszámlahitel visszafizeté-
sének fedezeteként az önkor-
mányzatnak 60 napon belül 
jelzálogszerződést kell kötnie 
a Bank által jóváhagyott ingat-
lanokra. A hitel fedezetéül szol-
gáló ingatlanok listáját a polgár-
mester a közgyûlés soron követ-
kező ülésére fogja előterjesz-
teni. Pulai Edina (Jobbik) azt 
firtatta, van-e az önkormányzat 
tulajdonában annyi fedezetként 
felajánlható ingatlan, amennyi-
re szükség lesz, és arra is figyel-
meztette képviselőtársait, hogy 
a hitelszerződésnek egyéb költ-
ségvonzatai is vannak, példá-
ul értékbecslés, közjegyzői díj, 
nem beszélve a kötbérrel való 
fenyegetőzésről. A bankszámla 
hitelszerződést 11 igen, 1 nem 

és 1 tartózkodás mellett elfogad-
ták a képviselők, majd rátértek a 
város 2012. évi költségvetéséről 
szóló rendeletalkotási javaslat 
második fordulós tárgyalására. 
T. Mészáros András polgár-
mester előrebocsátotta: az idei 
büdzsé tervezete egy rendkívü-
li, sok szempontból bizonytalan 
időszakban kellett, hogy elké-
szüljön, hiszen az önkormány-
zati és egyéb törvények válto-
zásai nem kis bizonytalanságot 
okoztak. Valószínûleg ebben 
az évben terveztek utoljára 
oktatási költségvetést, hiszen e 
téren is változások várhatók, 
de úgy vélte, hogy a kedve-
zőtlen körülmények ellenére is 
sikerült igen takarékos, de a 
város mûködőképességét min-
denképpen biztosító költség-
vetést tervezni. Hozzáfûzte, az 
intézményi költségvetések raci-
onalizálása érdekében hosszas 
vitákat folytattak, de végül 
sikerült megegyezésre jutni, és 
reméli, hogy sok érdeket nem 
sértettek, hiszen az intézmé-
nyek szakmai vezetői is megér-
tették, hogy kényszerek hatásai 
alatt történt a költségvetés meg-
alkotása. Dr. Veres Judit hoz-
zászólásában elmondta, hogy 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságban tudomásul vették, 
hogy az idén nem lesz keret a 
lepusztult háziorvosi rendelők 
felújításának folytatására, de azt 
örömmel fogadták, hogy ügye-
leti ellátásra viszont jut pénz, 
mert nagyban megkönnyíti a 
háziorvosok munkáját, hiszen 
éjjel nem nekik kell ügyelni, 
így a napi feladataikat fele-
lősségteljesen el tudják látni. 
Pulai Edina nem értett egyet 
azzal, hogy a Pesovár Ferenc 
Mûvészetoktatási Intézmény és 
a Marianum Általános Iskola 
részére nyújtott korábbi támo-
gatás elvonásként szerepel 
a költségvetésben. Szerinte a 
Mûvésztelep finanszírozását 
(ami négymillió forintot jelent) 
felére csökkentve a két említett 
intézmény is kaphatott volna 
támogatást, hiszen mindket-
tőben érdi gyermekek oktatá-
sát végzik. Megjegyezte, hogy 

a szociális támogatásokhoz is 
nagyobb keretösszegre lenne 
szükség, mert már most látha-
tó, egyre nagyobb a rászorulók 
és a támogatásokra jogosultak 
száma. T. Mészáros András 
válaszában arról tájékoztatta a 
közgyûlést, hogy mindkét emlí-
tett intézmény vezetőjével sze-
mélyesen tárgyalt, és ők meg-
értették a város nehéz anyagi 
helyzetét, és azt a törekvést, 
hogy szigorúan el kell különíte-
ni a kötelező és az önként vál-
lalt feladatokat. A polgármester 
arról is említést tett, hogy a 
közeljövőben ÉKFI költségveté-
sére tervezett összeg is változni 
fog, mert az előzetes számítások 
alapján kiderült: túl költséges 
lenne, ha a szippantási feladatok 
ellátását is erre az intézmény-
re bíznák, ezért a folyékony 
hulladék szállítására mégis a 
közbeszerzés kiírása lesz majd 
elfogadható. Kéri Mihály emlé-
keztetett, hogy a Mariánum 
iskolától és a Pesovár Ferenc 
Mûvészetoktatási Intézménytől 
elvont 4 millió forint támoga-
tást a kultúrház költségvetésébe 
kérték volna átcsoportosítani, 
hiszen felére csökkentették a 
támogatását, miközben újabb 
feladatokat is kapott. Jakab Béla 
(Civil Érdek) arra volt kíván-
csi, vajon a könyvvizsgáló úr 
figyelembe vette-e az érdi viszo-
nyokat, amikor elfogadhatónak 
ítélte, hogy egyes ingatlanok 
eladására nem kevés bevételi 
tételeket alapoztak?

A költségvetési vita végén 
Szebellédi István könyvvizsgáló 
szóban is kiegészítette a javas-
latról alkotott írásos véleményét. 
Leszögezte, a költségvetés készí-
tésekor mindösszesen 87 jog-
szabályi változást kellett figye-
lembe venni. A könyvvizsgáló 
hangsúlyozta, jó tendenciának 
tartja, hogy hozzá mertek nyúl-
ni egyes önként vállalt felada-
tokhoz, annál is inkább, mert 
a jövőben az ilyen feladatokat 
kizárólag önköltségi áron lehet 
majd mûködtetni. Jakab Béla 
kérdésre válaszolva elmondta, 
már készült egy áttekintő vizs-
gálat az ingatlanokról, és folya-
matosan figyelemmel kísérik a 
munkát. Ha nem is kifejezet-
ten az érdi specialitásokat vet-
ték figyelembe, akkor is tény, 
hogy az elmúlt időszakban a 
duplájára nőtt az ingatlanok 
forgalma, mert a megtakarítá-
sok ebbe az irányba fordultak 
el, az emberek jobban bíz-
nak benne, mint az aranyban, 
tehát reális az a terv, hogy az 
önkormányzat ingatlanok érté-
kesítéséből ki tudja pótolni a 
költségvetési hiányokat. Persze 
– fûzte hozzá – előfordulhat, 
hogy mégis tévednek, de ebben 
az esetben a törvény úgy ren-
delkezik, hogy annyi kiadást 
lehet realizálni, amennyire van 
forrása az önkormányzatnak, 
és semmiképpen sem szabad 
feláldoznia a kötelező felada-
tok ellátást. A hiteleket érintve 
Szebellédi István kiemelte, a 
hitelek átkonvertálást illetően a 
város betartja a törvényi feltéte-
leket, de az adósságállománytól 
nem lehet egy-két év alatt meg-
szabadulni, annak is van egy 
kifutási ideje. Megerősítette: a 
költségvetés bevételei és kiadá-
sai tekintetében nem merültek 
fel kifogásai, és a közgyûlésnek 
elfogadásra javasolta a város 
2012. évi büdzséjét, amit azután 
13 igennel, 2 nemmel és tartóz-

Elfogadták a város idei 

költségvetését   
Második fordulóban tárgyalta és fogadta el Érd Megyei 
Jogú Város önkormányzatának közgyûlése a település 
2012. évi költségvetését. A korábbi évekhez képest 
jóval szigorúbb és minden területen rendkívül takarékos 
gazdálkodásra törekvõ, de a város mûködését minden-
képpen biztosító büdzsét szavaztak meg a képviselõk a 
március 8-án megtartott tanácskozásukon.

kodás nélkül megszavaztak a 
képviselők. Ezt követően egyet-
értettek a sportról és a helyi 
sporttevékenység támogatásáról 
szóló korábbi önkormányza-
ti rendelet módosításával, ami 
lehetővé teszi, hogy a tömeges 
sportrendezvényeket szervező 
egyesületek is részt vehessenek 
a pályázatokon. A szabályozás 
új elemeinek várható hatása az 
lehet, hogy a pályázati rend-
szerben eredményesebben 
szerepelhetnek a város közös-
ségi sportéletében aktívabban 
közremûködő sportszerveze-
tek. 

Döntött a plénum a 
Környezetvédelmi Alap, több 
mint 87 millió forint felhaszná-
lásának felosztásáról, valamint a 
sürgős előterjesztésként benyúj-
tott, a civil szervezetek támo-
gatására elkülönített 10 millió 
forint főösszeg egyes keretek 
közötti felosztásáról is állást 
foglaltak a képviselők. Ennek 
megfelelően egymillió forint jut 
természetvédelmi és környezet-
védelmi, egyaránt 750-750 ezer 
forint egészségügyi és szociá-
lis, négymillió forint kulturális, 
hárommillió forint sport és ifjú-
sági, valamint 500 ezer forint 
keretösszeg közrendvédelmi 
célokat és feladatokat megva-
lósító civil pályázatokra. Végül 
a közgyûlés elfogadta a Kincses 
Óvoda Harkály Tagóvodája 
– márciusban a Holló utcába 
történő átköltözése miatti – az 
alapító okiratának módosítását, 
majd – mielőtt bezárta volna 
a tanácskozást – T. Mészáros 
András meghívta a képviselő-
ket a március 15. alkalmából a 
Főtéren rendezett városi ünnep-
ségre. Bálint Edit

Képviselõk fehér rózsával – a nemzetközi nõnap alkalmából a polgármes-
ter egy-egy szál virággal köszöntötte a közgyûlés hölgy tagjait 

A 
sz

er
zõ

 fe
lv

ét
el

e


