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Gondolom, az internetező, a 
szövegszerkesztővel rendelkező 
magyar állampolgárok között 
nem én vagyok egyedül, aki rend-
szeresen pénzügyi ajánlatokat 
kap. A dolog tavaly kezdődött. 
Meglepetésemre, az egyik arab 
sejk bankja angol nyelvû leve-
lében 24%-os kamatot ajánlott 
fel, ha mozgatható tőkém egy 
bizonyos részét átutalom a bank-
jának. Ezzel szinte egy időben 
Hongkongból is kaptam ajánlatot 
az egyik ottani, 900 millió dol-
lár alaptőkével rendelkező bank-
tól. Ez a bankár az évi szoká-
sos kamatról nem tájékoztatott, 
csupán arról, hogy a bankjában 
befektetett tőkém után a nyere-
ség 65%-át osztja meg velem. 

Másnap nem kis visszafo-
gott szerénységgel mutattam a 
kinyomtatott ajánlatokat tanult 
barátomnak, aki perfekt angol-
tudású lévén csak annyit kér-
dezett, átutaltam-e már az álta-
lam meghatározott összegeket. 
Nemleges válaszomra bólintott, 
és nagyon hangsúlyozottan jelen-
tette ki: megtakarított forintjaitok 
csak idehaza vannak biztonság-
ban! Persze, nálunk is előadódhat 
tragédia, de ez csak világháborúk 
környékén szokott bekövetkezni. 
Összegezve: körültekintő óvatos-
ságra intett bennünket.

Az idén januártól megnöve-
kedett a banki ajánlatot tevők 
száma. Úgy látom, hogy ez 
inkább gyarapszik, mint csök-
ken. Az ajánlatok hízelgőek. 
Hassan Saleh Bello például 
Nigéria fővárosából, Lagosból 
arról biztosít, hogy benne száz 
százalékig megbízhatok, mivel 
tőkéjének 22 millió 600 ezer dol-

lárnyi fedezete garantálja, hogy a 
bankjába juttatott pénzem teljes 
biztonságban lesz, sőt, 25%-os 
kamat kilátásba helyezésével 
gyarapodik. Az Ms O’Brien bank-
ház ennél reálisabb ajánlattal állt 
elő. Évi 5%-os betétnövekedést 
ajánl csupán, de levelében több-
ször megismételt 100%-os biz-
tonsággal. Folytassam? A másfél 
száz eddig kapott ajánlatból még 
néhány idefér.

Az Arab Emirátusok fővárosá-
ból, Dubaiból számunkra léleg-
zetelállító gazdagságot sugalló 
ajánlat akart levenni a lábamról. 
Ötszázbilliót számláló különbö-
ző valutájuk közé szívesen lát-
nák az én szerény forintjaimat is. 
Amennyiben öt évre lekötném, 
tízszázalékos kamatot fizetné-
nek a náluk elhelyezett összeg 
után. Líbiából, Tripoliból is érke-
zett ajánlat. Dr. Abdulladafid 
Zilitini bankvezér bankházá-
nak kiterjedtségéről igyekszik 
átfogó képet adni, szerényen 
említve, hogy a kuvaiti bank-
házak is tulajdonában vannak, 
s a mai pénzvilágban jelentős 
befolyással rendelkezik. Engem 
a részletekről akkor értesít, ha a 
megadott címen, faxon, telefon-
számon vagy e-mailen jelentke-
zem, elküldve részletes nacio-
nálémat, benne családi állapo-
tomat s annak az összegnek a 
mennyiségét, amelyet bankom 
útján kapnának, ha létrejönne az 
üzlet. Ezek mellett kaptam aján-
latokat Kanadából, Ausztráliából, 
Japán fővárosából, Tokióból a 

Mitsubishi Bankháztól, továbbá 
az USA-ból, Iránból a Persiarian 
banktól. Nem folytatom tovább 
a felsorolást, mert vannak még 
vagy ötvenen, így aztán a témá-
val összefüggő mondandómnak 
nem maradna hely.

A bankoknak ellensége nem 
vagyok, s ha nem is dicsérem, de 
elismerem kreativitásukat. Azon 
sem csodálkozom, hogy neve-
met, lakcímemet nem ismerve 
is eljutottak hozzám ajánlataik, 
hiszen tudnivaló, rengeteg vállal-
kozás több ezer dolgozója él meg 
címlistákkal való kereskedésből. 
Az már csak magas életkorom-
nak tudható be, hogy egyetlen 
külföldről ajánlkozó bankházzal 
sem vettem fel a kapcsolatot, 
hisz nem volt miért. Nekem, aki 
közvetlenül Trianon után jöttem 
világra, alkalmam adódott gya-
korolni a tisztes szegénységben 
a takarékosságot, a mértéktar-
tást. Erre neveltek negyedszáza-
don át, de vagyont, tőkét nem 
gyûjthettem. E tényekről a cím-
kereskedők sem tudhatnak. Õk 
a nagy számok törvénye alapján 
abban bíznak, lesz egy társadal-
mi réteg, amely él az alkalom-
mal. 

Míg e sorokat írva kis szüne-
tet tartok, bekapcsolom a rádiót. 
Amit a hírekben hallok, Önök 
is hallhatták, Kedves Olvasóim. 
Az egyik Hongkongban mûködő 
bankház csődbe ment, ahol 
magyar állampolgároknak mint-
egy egymilliárd-kétszázmillió 
megtakarított forintját kezelték. 
Ismerősömnek volt tehát igaza, 
aki „körültekintő óvatosságra” 
intett bennünket.

  Bíró András

Ajánlatok

Évtizedeken át sulykolták 
belénk: május elseje a munka 
ünnepe. A középkorúaknak 
meg a kicsit idősebbeknek 
talán még cseng is a fülében 
az „Itt van május elseje…”, 
esetleg „A munka hadának a 
lépése dobog…”. Jöttek aztán 
jelszavak, jelmondatok is, 
amolyan mozgalmi csujoga-
tók: „Munkásököl vasököl, 
oda sújt, ahova köll”, meg „Jó 
munkás, jó vezető” – de itt 
már kezdtek összezavarodni a 
fogalmak. A folyamat a gyakor-
latban valahogy így nézett ki: 
megfelelő elvtárs kicsit össze-
ráncolta a homlokát. Aztán 
mintegy morfondírozva elen-
gedett egy mondatot: ez a Kiss 
– vagy Nagy, mindegy – milyen 
ügyesen mozog a mûhelyben, 
a taggyûléseken is felszólal 
mindig, láthatóan velünk van, 
emeljük ki, tegyük föl vala-
melyik irodába. És akkor a 
taggyûlésen igyekvőket igye-
keztek minél előbb valahova 
„föl” tenni, amiben nem is az 
volt a legnagyobb baj, hogy 
olykor cipőfelsőrész-készítőből 
lett szerszámgépgyári vezér-
igazgató, hanem az, hogy tuda-
tosult: a munka meg a munkás 
ott, valahol lenn van, az íróasz-
tal mögötti ember meg fenn.

A munkának és vele együtt 
a munkásnak – sőt, a melós-
nak – a rangja ekkor kezdett 
kopni, és ez a kopás a mai 
napig tart. Csak régi filmek-
ben lehet látni, hogy bizony 
a háború előtt egy mesterem-
bernek, egy jó asztalosmes-
ternek, kőmûvesmesternek, 
kereskedőnek vagy éppen gaz-
dálkodónak legalább akkora 
társadalmi rangja volt, mint 
egy irodában dolgozónak, de 
inkább nagyobb. Sőt: a gyári 
munkásember is komoly meg-
becsülésnek örvendett, ha pél-
dául nyugdíjba ment, takaros 
telekhez, házacskához jut-
hatott valamelyik kertvárosi 
részen – de hát ez akkor volt, 

az átkos Horthy-rendszerben, 
még a „felszabadítás” előtt. 
Napjainkra mindebből egy 
fogalomzavar maradt. Hiába 
tudjuk, hogy ez – sok mással 
együtt – a korábbi évtizedek 
pártállami rendszerének termé-
ke, mégsem tudunk kikevered-
ni belőle. A fejekben mindmáig 
nem sikerült fontos, alapvető 
fogalmakat helyükre tenni. 

Például a munka fogalmát. 
Meg a munkásét sem. Azt halljuk 
mindenfelől, főleg így, pályavá-
lasztási időszakban, hogy szak-
mát tanulni, dolgozni az megy, 
aki buta. Aki nem jó tanuló. 
Mert aki jó tanuló, az nem 
keni össze magát a mûhelyben, 
nem fekszik autó alá, és nem 
kever maltert, hanem irodába 
megy, vagy inkább irodaház-
ba. Erőfeszítéseket tesz, hogy 
legyen belőle menedzser. Vagy 
legalább bróker. A folyamat 
egyik káros hatása, hogy ezért 
aztán szakmát tanulni valóban 
sokan mennek a viszonylag 
gyengébb képességûek közül 
– szakkifejezéssel: mûködik 
a kontraszelekció –, és előbb-
utóbb alig találunk megbízha-
tó, jó mesterembert. Legalább 
ekkora baj azonban, hogy az 
„irodai” – szándékosan nem 
írtam „értelmiségi”-t – terüle-
tet választók közül rengetegen 
csalódnak, hiszen nem válnak, 
nem válhatnak be az elképze-
léseik, már csak az indokolat-
lanul nagy létszám miatt sem. 
Márpedig egy társadalomnak 
az nagyon káros, ha sok benne 
a csalódott, megkeseredett 
ember.

Jó lenne helyre tenni néhány 
fogalmat – nem járnánk 
rosszul, ha a május elseje való-
ban a munka, az igazi munka 
ünnepe lenne. Vagy inkább a 
munkásé.

A szerkesztõ jegyzete

Munka, munkásság

Április 24-én megalakult az Érd és 
Térsége Szilárd Hulladékkezelé-
si Önkormányzati Társulás. Az 
alapító okiratot a négy társult 
önkormányzat – Érd, Diósd, 
Százhalombatta, Tárnok – pol-
gármesterei írták alá. A társulás 
elnöke T. Mészáros András 
polgármester, alelnöke Vezér 
Mihály, Százhalombatta polgár-
mestere lett.

Az alakuló ülésen elsőként T. 
Mészáros András köszöntötte 
a megjelenteket, majd a kör-
nyezetvédelem fontosságáról 
beszélt. 

– A hulladéklerakás ma már 
egyre kevésbé követhető út. 
Annak érdekében, hogy ez a 
fajta gyakorlat térségünkben 
megszûnjön, hozzuk létre ezt 
a társulást. A hulladékkezelő 
üzem segítségével csökken a 
lerakásra kerülő szemét mennyi-
sége, és a háztartásokból kike-
rülő hulladék zöme hasznosul-
hat. Az üzem létrehozásával új 
munkahelyek is létesülnek, és 

a régebbi szeméttelepeket fel 
lehet számolni. Az a százezer 
ember, aki a társuláshoz csat-
lakozó települések területén él, 
kényelmesebben, olcsóbban és 
jobb minőségben élheti életét. 
Egyedül egyik település sem 
érhetne el olyan eredményeket, 
mint amilyenekre együtt képe-
sek vagyunk, erre jó példa a 
csatornázás. Reméljük, hogy a 
jelenlegi egyezség ugyanolyan 
sikeres lesz, mint a csatornapro-
jekt – zárta szavait T. Mészáros 
András.

Vezér Mihály, Százhalombatta 
polgármestere azt hangsúlyozta: 
a fejlett országok törvényalkotói 
arra ösztönzik állampolgáraikat, 
hogy megőrizzék a természeti 
kincseket. A társulás létreho-
zásáról szóló döntés a jövőbe 
mutat. Lehetett volna még várni 
ezzel, húzni az időt, kímélni 
a saját forrásokat, ám nem a 
jelent, hanem a jövőt nézve ez a 
legésszerûbb megoldás.

Spéth Géza, Diósd polgár-

mestere kiemelte: településük 
mindig súlyt helyezett arra, 
hogy bizonyos feladatok meg-
oldásához más városokkal tár-
suljon, hiszen a maga tízezres 
lakosságszámával nem tudna 
bizonyos projekteket megvaló-
sítani. 

– Testületünk egyhangúlag 
megszavazta a társuláshoz 
történő csatlakozást. Nagyon 
lényeges, hogy ez a terv megva-
lósulhasson; mindent meg kell 
tennünk azért, hogy pályáza-
tunk sikeres legyen. Igaz, ez 
nem harmincmilliárdos projekt, 
mint a csatornázás, hanem 
körülbelül ötmilliárdos, de azt 
hiszem, hogy példaértékû lehet 
– zárta szavait Spéth Géza.

Szolnoki Gábor, Tárnok pol-
gármestere azt hangsúlyozta: a 
kommunális hulladék kibocsá-
tása állandó környezeti teher. 
Ennek kezelésében nagy vál-
tozások várhatók a jövőben; 
előbb-utóbb a kibocsátónak kell 
megfizetni az lerakás, az ártal-
matlanítás költségét. 

– A lakosság most még nem 
tudja, mibe kerül egy eldobott 
papír zsebkendő deponálása, 
megsemmisítése. Az EU direk-
tívái alapján azonban hama-
rosan ennek valódi költségeit 
kell megfizetniük, ami jóval 
nagyobb, mint amennyit meg-
szoktak. Jövőre az a szemét, 
amit a kukába dobunk, nem egy 

Százmilliós rekultiváció
Mintegy tíz évvel ezelőttig Érd kommunális hulladékát egy tárnoki lerakóhely fogadta be. 
A hulladéklerakó bezárt, arról azonban gondoskodni kellett, hogy az itt deponált szemét 
ne jelentsen veszélyt a környezetre. Az elhagyott lerakók rekultivációjára kiírt pályázaton 
2010 végén elnyert támogatás segítségével több mint százmillió forintot fordítottak e 
célra az érintett települések, 2013-tól pedig Érd évente körülbelül egymillió forintot fizet 
a szinten tartásért. Végleges megoldást az jelentene, ha a szemetet kibányásznák a terü-
letről, és újrahasznosítanák, a lerakót pedig rekultiválnák, azaz helyreállítanák.

Megalakult a hulladékkezelési társulás

Ötmilliárdos beruházás valósulhat meg  

két éven belül Érden
Magyarországon évente mintegy 104 millió tonna hulladék keletkezik – ebbõl 4,5 
millió a lakosság által termelt szemét. A hulladék zömét egyelõre a föld nyeli el, de 
a jövõben ez vélhetõen másként lesz, legalábbis Érden és környékén. Megalakult 
ugyanis az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, hogy 
pályázati forrásból felépítsen egy hulladékkezelõ üzemet. Így nemcsak a környezet-
re rótt teher lesz kisebb, de új munkahelyek is létrejönnek a térségben.

forint lesz, hanem akár ennek 
többszöröse. Most olyan, pályá-
zati forrás segítségével megva-
lósuló beruházást hozunk létre, 
amely mérsékeli ezt a költséget, 
hiszen így megvalósulhat a hul-
ladék szétválogatása és haszno-
sítása, annak egyszerû lerakása 
helyett. Közösen, összefogva, 
előre gondolkodva írjuk alá ezt 
a megállapodást, hogy a lakos-
ságnak a jövőben ne emelkedje-
nek a terhei, de érezze azt, mit 
jelent a környezettudatos visel-
kedés, a felelős gazdálkodás a 
környezetvédelemben – húzta 
alá Szolnoki Gábor.

A társulás ugyan négy tag-
gal alakult meg múlt kedden, 
de valószínûleg bővülni fog: 
Sóskút szándéknyilatkozatot 
tett arról, hogy szeretne csat-
lakozni. A négy polgármester 
támogatja e szándékot, de a 
döntést a képviselő-testületek 
hozzák majd meg. 

A mintegy ötmilliárd forint 
értékû projekt 80-85 százalék-
ban pályázati forrásból valósul-
hat meg – az önerőt a települé-
sek a lélekszám függvényében 
adják hozzá. Érdre mintegy 
négyszáz-ötszáz millió forint jut 
majd. Ennek kigazdálkodására 
már vannak tervei a városveze-
tésnek. T. Mészáros András kér-
désünkre elmondta: a pályáza-
tot várhatóan egy-másfél hóna-
pon belül be tudják nyújtani, 
így, ha a döntés három hónapon 
belül megszületik, szeptember 
környékén már alá lehet írni 
a támogatási szerződést, és a 
tervezési folyamatot követően 
jövő tavasszal elindulhat a hul-
ladékkezelő üzem építkezése. 
Így, ha minden a tervek szerinti 
ütemben halad, 2014 tavaszán 
már mûködhet is ez a környe-
zetbarát létesítmény.

 Ádám Katalin

Múlt kedden megalakult az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Az alapító okiratot a 
négy társult önkormányzat polgármestere írta alá. Képünkön balról jobbra: Vezér Mihály (Százhalombatta), Spéth 
Géza (Diósd), Szolnoki Gábor (Tárnok) és T. Mészáros András (Érd)
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Meghívó
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Zöld Tagozata tisztelettel meghívja 

„Élet a csatornázás után”  
Mit kezdjünk az emésztőnkkel?

címmel szervezett tavaszi rendezvényére.

Érden, Diósdon és Tárnokon kb. 20 000 ingatlan esetén váltja ki hamarosan a korábbi korszerűtlen szennyvízgyűjtőt a közműves szenny-
vízelvezetés, a csatorna. A csatornára való rákötés után a korábbi gödrök funkciója megszűnik. Sokaknak fejtörést okoz, hogy mihez lehet 
velük kezdeni, be kell-e azokat temetni. A mi határozott válaszunk az, hogy NEM, sőt, kiváló lehetőség adódik arra, hogy esővízgyűjtésre 
alkalmassá lehessen tenni. Ha a kertünket locsolni szeretnénk, az esővíz gyűjtésével csökkenthetjük az ivóvízfogyasztást, ezáltal a víz-
számlánkat is. 
Ez az a téma, amelyről beszélgetni szeretnénk, de várjuk a további javaslatokat is a zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címre! 
A rendezvény a Városi Galéria előadótermében (Alsó u. 2., emelet), 2012. május 8-án 18.00 órakor kezdődik. Érdeklődni a zoldtagozat@
erdifidesz.hu e-mail címen lehet. 

  Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Simó Károly, Bada Zoltán 


