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Következõ számunk
május 23-án jelenik meg!

ÉRDI LAP
Ne féljetek!

Nagy siker volt a mozikban a Pi élete címû
film, amely Yann Martel regényébõl ké-

szült. Természetesen nem lehet egy könyv
minden mondatát megfilmesíteni, ezért a most
idézett rész ki is maradt, habár a film részben
errõl is szól. A félelemrõl. Így ír errõl Martel:
„Ez az élet egyetlen igazi ellensége. Csak a fé-
lelem tudja legyõzni az életet. Okos, alattomos
ellenség, én aztán tudom. Nincs benne tisztes-
ség, kímélet, nem ismer törvényt, sem illendõ-
séget, nem ad irgalmat. Az ember leggyengébb
pontjára támad, tévedhetetlenül, könnyedén
megtalálja. Mindig az agyban kezdõdik. Egyik
pillanatban nyugodtnak, magabiztosnak, bol-
dognak érezzük magunkat. Aztán a félelem, a
csendes kétség mezébe rejtezve, beoson az
agyunkba, mint egy kém. ... Érezzük, hogy
gyengülünk, ingadozunk. Szorongásunk rémü-
letté változik. ... Elhamarkodott döntéseket ho-
zunk. Elûzzük legutolsó szövetségeseinket: a
reményt és a bizalmat. És máris legyõztük ma-
gunkat. A félelem, ami végtére csak egy érzet,
diadalmaskodott rajtunk. ... Keményen küzde-
nünk kell, hogy a szavak fényével rávilágít-
sunk. Mert ha nem küzdünk, ha a félelmünk
szótlan sötétséggé válik, amelyet elkerülünk,
amelyet talán még elfelejtenünk is sikerül, ki-
tesszük magunkat a félelem újabb támadásai-
nak, mert igazából sohasem szálltunk szembe
az ellenféllel, amely legyõzött bennünket.” 

Azért idéztem ilyen hosszan, mert ponto-
san leírja azt a fegyvert, amely immár közel
száz éve sakkban tart nemzedékeket, s amelyet
oly sikeresen forgatnak a „különleges anyag-
ból gyúrt” kiválasztottak és szolgálóik. Egy-
szerû a dolguk, és hatalmas rutinra tettek szert,
mert alapvetõ funkciókon keresztül keltik fo-
lyamatosan a félelmet. Ma már nem egyszerû-
en az életünket fenyegetik folyamatosan, ha-
nem a módszerek finomodtával egzisztencián-
kat, gyermekeinket, jövõnket, múltunkat,
szükségleteinket, majdnem mindent, ami az
élethez köt bennünket. Riogatnak, fenyeget-
nek, folyamatos drill alatt tartanak mindenkit,
mert mindenhová eljutnak a kommunikáció
parttalanságának hullámain. Sajtó, televízió,
internet, fülbesúgás egyaránt szerepel a hordo-
zók között, de mindenütt az a lényeg, hogy fi-
noman vagy durván, káromkodó, részeg poli-
tikus vagy szemüveges, szakállas értelmiségi
szájából, de folyamatosan a félelem szivárog-
jon be az elmékbe.

Jól tudjuk ugyanakkor, hogy ez csupa ha-
zugságon alapuló, kiszámított manipuláció,
amelynek egyetlen célja a tisztességes, évezre-
des erkölcsi normák alapján élõk elbizonytala-
nítása. Aki bizonytalan, aki fél, aki nem látja a
jövõt, az könnyedén manipulálható. 

Küzdeni kell hát ellene, mert ha nem küz-
dünk, akkor veszítünk. Küzdeni kell azzal,
hogy megírjuk, kimondjuk az igazságot, hogy
megerõsítjük hitükben a hívõket, hitet adunk a
hitetleneknek, megmutatjuk a múltat és a jövõt.
Félelemben nem lehet élni, félelemben csak
vegetálni lehet. Az élet több és értékesebb an-
nál, minthogy leragadjunk a rettegés alacsony
mennyezetû valójában, mert meghajolt gerinc-
cel, lógó fejjel nehéz elõre menni. Ma azt hall-
juk a rettegõ kórustól, hogy Orbán-rezsim, dik-
tatúra, fasizmus, rasszizmus, államcsõd, de ha
felemeljük a fejünket és körülnézünk, egészen
mást látunk. Látjuk a bátrakat, nõket, férfiakat,
gyermekeket, akik hittel élik életüket, akik
csöndben dolgoznak, gyereket szülnek és ne-
velnek, ápolják a múltat, építik a jövõt.

A szemünknek higgyünk, ne a balliberális
kórusnak! Az értelmünknek és a szívünknek
higgyünk, ne a hamis hangoknak! II. János Pál
pápa elsõ ünnepélyes pápai miséjén elhangzott
szavaira gondoljunk: Ne féljetek!

ORLAI SÁNDOR

Érdi majális
Atavalyihoz hasonlóan, az idén is kegyeibe fo-

gadta a természet a majálisozókat, egy sza-
vunk nem lehetett az idõjárásra. A Fõtér immár
másodszor fogadta május 1-jén az ünneplõket,
szórakozni vágyókat, és ismételten meg kell ál-
lapítanunk: minden tekintetben telitalálat volt
Érd központjának megújítása.

Egésznapos program várta az érdieket a Mû-
velõdési Központ szervezésében, de természete-
sen hozzátették a magukét egyéb szervezetek és
pártok is, ugyanis kivonult a Fidesz, az MSZP és
a 2030 Egyesület is.

A motorosok kezdték, majd a kicsinyeknek
adott magas szintû szórakozást az Apacuka Ze-
nekar.

A tánc világnapja alkalmából érdi táncegyüt-
tesek vették birtokukba a színpadot, és a Bonton
S.E., az Érdi Torna Club, a Frutti Táncsport
Egyesület, a Masters S. E., a Pesovár Ferenc
Alapfokú Mûvészeti Intézet és a Tigers Sport-
egyesület mutatta meg magas szintû tánctudását.

Eközben a kitelepült sátraknál vásárolni és
enni-inni lehetett mindent, mi szem-szájnak in-
gere, a lakótelepi parkolóban pedig körhintáz-
hattak, célba lõhettek, dodzsemezhettek a gyere-
kek. Délben a Fidesz és az MSZP sátránál ebéd-
del is várták a látogatókat.

Délután operett gálával folytatódott a mûsor,
majd Vastag Csaba és Vastag Tamás adott kon-
certet, késõbb Tarnai Kiss László és tanítványai
szórakoztatták a nagyérdemût.

Aradszki András országgyûlési képviselõ
(Fidesz-KDNP) öt órakor köszöntötte az
érdieket, majd T. Mészáros András polgármester
adta át az Érd Város Díszpolgára kitüntetést
Majthényi Szabolcsnak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Tisztelt érdiek!
Mindenkit szeretettel várunk, 

aki a rezsicsökkentés mellett kitart,
hogy az aláíró ívet aláírja. 

Helyszín: Összefogás Egyesület szék-
háza, 2030 Érd, Alsó út 8. (Mûvelõdési

házzal szemben lévõ épület).
Nyitva tartunk és az aláírókat várjuk:

Hétköznapokon (szombat kivételével):
10-15 óráig, szombaton: 9-12 óráig.
Már március 22-tõl elkezdtük az alá-

írásgyûjtést és június elejéig folytatjuk. 
Nyitvatartásunk is ennek megfelelõ.
Piacon és egyéb forgalmas helyeken

(Európa sétányon a Stop Shop mellett,
valamint Parkvárosban a Posta közelé-
ben) standot állítunk és ott is gyûjtjük

az aláírásokat.
Elérhetõség: 06/20/571-1063 illetve

06/20/513-7218. 
Aki segíteni szeretne ebben 

a munkában, azok jelentkezését 
szeretettel várjuk.

Fidesz Érdi Szervezete és 
Nyugdíjas Tagozata

Az Apacuka Zenekar
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Ki érti ezt?
Újra az ágon a ballib verebek

A2010-es választások riadalma felrebbentette az ágról az összes balliberális
verebet: az MSZP, SZDSZ és kapcsolt részeik fejvesztve röppentek fel az

addig kényelmesnek látszó ágról, és koordinálatlan körözgetésekbe kezdtek.
Csipogtak, csiviteltek, össze-összeverõdtek és szétrebbentek, százfelé szakad-
tak és újból összeálltak, így telt el az elmúlt három év. A két nagy tömörülés-
bõl lett egy nagyobbacska és sok kicsi. MSZP, DK, LMP, Együtt 2014, Milla,
Szolidaritás, Magyar Liberális Párt és ki tudja még milyen semmirevaló pár-
tocskák. Nem csak keringtek, de csipkedték is egymást, násztáncot jártak, ve-
rekedtek, csõröt fentek. Az elmúlt hétvégén aztán Mesterházy és Bajnai, a két
fõveréb úgy döntött, ezután együtt fognak röpdösni (hogy hová, az még kér-
déses). Így a sok ballib kisveréb visszacsücsült ugyanarra az ágra, és újból lét-
rejött az MSZP-SZDSZ béketábor.

Mi a baj(nai) a rezsicsökkentéssel?

Úgy látszik, a balliberális oldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja a rezsi-
csökkentést. Az MSZP kezdetben össze-vissza beszélt: hol kevesellte, hol

sokallta, hol áfacsökkentést javasolt helyette, játszott az egész demagógia-ská-
lán fel és le. Még azt is megpróbálták bizonygatni, hogy a rezsicsökkentés tu-
lajdonképpen rezsinövelés, de hogy ez miként jött ki, az örök rejtély marad. A
gazdagokra is hivatkoztak, miszerint így az úszómedencéket is olcsóbban fût-
hetik, mintha az áfacsökkentés nem ugyanezt jelentette volna.

Most a Bajnai nevû csodafegyver állt elõ egy korszakalkotó javaslattal,
ugyanis igazságtalannak (?) nevezte a rezsicsökkentést, helyette „valódi, 30
százalékos fûtéskiadás-megtakarítást eredményezõ energia-korszerûsítésbe
kezdenének, és minden társasház szigetelését felújítanák.” 

Gondoljuk ezt végig! Egyrészt van a rezsicsökkentés, amikor is mindenki-
nek és azonnal 10%-kal csökkent a rezsije. 

Másrészt van a társasház-szigetelési program. Azonban itt van némi baj:
nem mindenki lakik társasházban, sõt, a lakások többsége Magyarországon
családi ház, kivéve a nagyvárosokat. Akik családi házban laknak, azokkal mi
lenne? Aztán hol kezdenék a programot? Lenne-e rá elég pénz? Rendelkezik-e
az ország Krõzus kincsével, mert kb. az kellene hozzá? Lenne-e elég kapacitás
munkaerõbõl, hõszigetelõ anyagokból, ajtókból, ablakokból stb.? Lenne-e elég
tervezõmérnök, és õket ki fizetné? Mennyi idõ menne el engedélyezésre?
Mennyi idõ alatt lehetne mondjuk ötszázezer társasházi lakást korszerûsíteni?
Mibe kerülne mindez? A tiszabõi vályogházakkal – no meg az érdi 40-50 éves
házakkal, amiket fõleg nyugdíjasok laknak, sokszor egyedül – mi történne?
Azokat nem hõszigetelnék? Mikor jutnának el Zala vagy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye eldugott falvaiba?

Egy szó, mint száz: ez egy igazi balliberális lózung, amely az elsõ betûtõl
az utolsóig hazug. Semmi realitása nincsen, nem csak most, de a belátható
idõn túl sem. Ezzel ellentétben a Fidesz-kormány által végrehajtott rezsicsök-
kentés azonnali és hatásos, mindenki érezheti a saját pénztárcáján, és nem
csak egyszer, hanem folyamatosan, holnap és jövõre és azután is. Sõt, folyta-
tódni is fog más területeken: kéményseprés, vízdíj, szemétszállítás stb.

Persze, tudjuk, Bajnai és Mesterházy miért fordultak ellene: kenyéradó
gazdáik, a külföldi multik rájuk szóltak, illetve parancsoltak. Jól belegondol-
va, tudják õk, hogy maguk alatt vágják a fát a rezsicsökkentés elleni hadová-
val, de nem tehetnek mást, ezért fizetik õket. Tegyük hát hozzá a régi mondást
á la József Attila: gondoljátok meg, proletárok!

A stílus maga a (gaz)ember

Majális, május 1., tavaszünnep, a munka ünnepe, népünnepély stb. Kivo-
nult a nép, gyönyörû idõben, mindenütt gondoskodtak arról, hogy kelle-

mesen lehessen eltölteni ezt a szép napot. Volt gyerekmûsor, koncertek, sör,
virsli, fagyi és minden, mi szem-szájnak ingere. Aztán jöttek a balliberális po-
litikusok, és jól belerondítottak az ünnepbe.

Jött Mesterházy, és tolvajnak nevezte az Orbán-kormányt. Az a Mester-
házy, aki annak az MSZP-nek az elnöke, amely ellopta az MSZMP vagyonát,
amely MSZMP pedig a mi vagyonunkat lopta el évtizedeken át, és nem csak
vagyonunkat, de életünket is lerabolta. Most jön ez a nyálas, zselézett hajú
Mesterházy, és – miközben zsebét a lopott pénz dagasztja – azt a kormányt
tolvajozza, amely kormány most próbálja nagy nehézségek közepette befejez-
ni a rendszerváltást, és visszaszerezni a magyaroknak a szocialisták által ello-
pott ezermilliárdokat.

Rendszert akar változtatni Mesterházy, ami azt jelenti, hogy vissza akarja
hozni azt a velejéig rohadt vezetést, amely kiárusította hazánkat a multiknak,
annak fejében, hogy saját Nokiás dobozaikat megtömhessék.

Gyurcsány sem maradhatott ki természetesen. „A legrosszabb Mesterházy,
a legrosszabb Bajnai is jobb, mint a legjobb Orbán” – mondta Churchill után
szabadon. Az ellenzékben szükség van Bokrosra, Kunczéra, Fodorra, a szoci-
áldemokratákra, Schmuckra, a DK-ra, a Szemára, a szakszervezetekre és a ci-
vilek sokaságára – folytatta az a Gyurcsány Ferenc, azokat sorolva fel, akikre
annyi szükségünk van, mint púpra a hátunkon. Szerinte nem kell bocsánatot
kérni a 2004-es népszavazásért, és nem kell bocsánatot kérni 2006 õszéért
sem. Persze, hogy nem. A szocialisták eszmerendszere szerint természetes a
honfitársak elárulása és a békés ellenzék lovasrohammal és gumilövedékkel
való szétverése. Így demokratikus a baloldal.

MSZP-s lufik

Piros lufikat osztogattak a szocialisták az érdi majálison, amelyek természe-
tesen az MSZP-t hirdették. Történt, hogy egy fiatal pár egy három éves

gyerekkel odament a sátorhoz, mert a gyerek szeretett volna egy lufit. – Alá-
írták már az áfacsökkentésrõl szóló ívet? – kérdezte a szoci aktivista. – Nem,
mi nem politizálunk – volt a válasz. – Akkor nem adhatok lufit, mert csak az
kaphat, aki aláírja. – De értse meg, nem nekünk kell, hanem a gyereknek. Vé-
gül nagynehezen kaptak lufit, bár szerintem az eléggé káros volt a gyerek to-
vábbi fejlõdésére.

Ez a lufi tipikus szocialista lufi, olyan, amilyeneket százával eregettek és
eregetnek ma is. Vörös, és nincs benne semmi. Egy parányi tûvel ki lehet puk-
kasztani. Mesterházy a központi majálison több ilyet eresztett a levegõbe, ami-
kor igazságos Magyarországról, erõs demokráciáról, tudásalapú gazdaságról és
ehhez hasonlókról beszélt. Volt rá több évtizedük. Most csak lufijuk van.

VITRIO L.  

Közvilágítás 
hibabejelentés 

(0–24 h): 
06-40/201-023

Érdi Városi 
Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fûtõ u. 41. 
Macsotay Tibor elnök

Fogadóórája
minden pénteken 
17-18 óra között. 

Ügyelet: 0-24 óráig
2030 Érd, Duna utca 84. 

Telefon: 
06-23/374-459, 
06-30/621-2580, 
06-30-621-2596, 
06-30-621-2579. 

Adója 1%-ával támogassa 
a közbiztonságot! 

Adószám: 18703117-1-13

ZÖLD TAGOZAT

A Zöld Tagozat most élénkült
meg, de kissé másképpen,
mint tavaly. Tavaly fõleg elõ-
adásokat tartottak, az idén ed-
dig rendezvényeket szervez-
tek, mint legutóbb a Föld Nap-
ja alkalmából a szelektív
roadswhow-t. Bada Zoltánt, a
Fidesz Érdi Zöld Tagozatának
elnökét kérdeztük.

– Hogyan sikerült az idén a Föld
Napja alkalmából rendezett szelektív
show?

– Ezt a roadshow-t már tavaly is
megrendeztük, akkor három segítõ
partnerünk volt, mára pedig a támoga-
tó és együttmûködõ partnerek száma
tízre nõtt: a fõ szervezõ a Fidesz Zöld
Tagozat volt, és segített az Ökopan-
non Kft., az ÖkoUrbán, a Környezet-
védõ Egyesület, a Clearwater ás-
ványvízforgalmazó cég, a Xeless Kft.,
amely a mobil illemhelyeket biztosí-
totta, az Õthét Egyesület, a Horvát Ki-
sebbségi Önkormányzat, az Érdi Vö-
röskereszt és az Érdi Önkormányzat.

Május 25-én, a gyermeknap elõtt
egy nappal egy nagyszabású, Takarít-
suk Érdet akciót indítunk, ebben segít
az érdi Cigány Önkormányzat, a Vö-
röskereszt, az érdi Horgász Egyesület,
a Környezetvédõ Egyesület és a pol-
gárõrség. Ez mintegy elõjátéka lesz az
országosan szervezett, és az idén õsz-
re eltolt TeSzedd akciónak.

Május 26-án a Fidesz Nyugdíjas
Tagozatával, a Vöröskereszttel, a
Nagycsaládosok Egyesületével, az
Öthét Egyesülettel együtt a Mûvelõ-
dési Központ szervezésében nagysza-
bású Gyermeknap lesz a városköz-
pontban.

– Mi lesz a következõ, kimondottan
környezetvédelemmel foglalkozó ren-
dezvény?

– Legközelebb a Környezetvédel-
mi Világnap keretében lesz egy ren-
dezvényünk június 5-én. Partnereink-
kel együtt öko akadályversenyre hív-
juk az érdi iskolákat, óvodákat, min-
den fiatalt, akit érdekel a környezetvé-
delem. Reggel 9 órakor T. Mészáros
András polgármester fogja megnyitni
a rendezvényt, de ott lesz Aradszki
András országgyûlési képviselõ is, aki
a parlament Fenntartható Fejlõdés Bi-
zottságának alelnöke. 

– Mit jelent az öko akadályver-
seny?

– Az öko akadályverseny interak-
tív játékok és feladatok segítségével a
csomagolási eredetû hulladékok gyûj-
tésének, szétválogatásának és hazs-
nosításának folyamatát mutatja be. A
rendezvényre tízfõs csapatok jelentke-
zését várjuk az iskolákból.

Az elsõ három helyezett kupát, a
gyerekek pólót és érmet fognak kapni.
Ezzel hagyományt is szeretnénk te-
remteni, és jövõre szeretnénk bevonni
a választókerület összes települését,

és egy vándorkupát szeretnénk elindí-
tani.

– Mekkora a fogadókészség a la-
kosok és fõleg a fiatalok körében?
Szervezetten jönnek, vagy egyedül,
esetleg családdal?

– Ezek a rendezvények komoly
szervezést igényelnek – itt szeretném

megemlíteni Büki Sarolta nevét, aki
komoly segítségünkre van a szerve-
zésben –, ezért fõleg iskolákból jön-
nek a csoportok. Segítségünkre van
Sárközy Márta, a tankerület vezetõje
is. Nekik köszönhetõ, hogy az idén is
közel ezer gyerek látogatott ki a road-
show-ra.

Aradszki András országgyûlési képviselõ és Bada Zoltán, a Fidesz Érdi
Zöld Tagozatának elnöke

Képek a szelektív roadshow-ról
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Normális. – Nem normális.
Egy ideig gondolkodtam, írjak e a két szó végéra

akár felkiáltó-, vagy kérdõjelet. Jelezve, közel
áll-e hozzám a történet lényege, vagy éppen távol. 

Az ufó kergetõk belefutnak abba az általuk kre-
ált mániába, hogy a Föld bolygó afféle kísérleti
hely, ahol az idegen civilizáció tudósai különbözõ
megfigyeléseket és kísérleteket végeznek az ember-
rel. Nem kívánok én ebben állást foglalni se amel-
lett, hogy vannak, sem amellett, hogy nincsenek is.
Sokkal inkább a kísérletezés az, ami igazán érdekes
lehet. Az emberrel, az emberekkel való kísérletezés.
Ahhoz meg nem kell sem zöld színû Mars-lakó,
sem másfajta tojásfejû idegen, itt vannak hozzá az erre szakosított földi mes-
teremberek. Kísérleteznek azok nyakhajlásig velünk, még ha a legtöbbjét soha
nem is vesszük észre. Ráadásul nem is eredménytelenül. Elõször is megalkot-
ták a homo televisionistet. Ez minden nap, több órára önként leül a saját (õt irá-
nyító) készüléke elé, és pillanatok alatt bódult állapotba helyezi önmagát. A
távirányító tévékészüléken keresztül aztán megtörténik a szelektálásuk is. Ki-
bõl engedelmes választó lesz, kibõl tökéletes vásárló, kibõl meg mindezek el-
len hadakozó rebellis. Azért õ sem selejtje a kísérleteknek, hisz miközben gya-
nakodva figyeli, miben és hogyan akarnak vele kísérletezni, csak elkortyolgat-
ja a pár üveg sörét, elropogtatja az egy-két zacskó chips-et, cigi, kávé, hogy
sem az orvos ipar, sem a gyógyszeripar nehogy kárt szenvedjen. 

Azt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az ember, a homo sapiens marke-
ting szempontból egy roppantul tökéletlen lény. Mert „gyárilag” úgy van meg-
alkotva, hogy gondolkodjék, legyen egyénisége. Ráadásul társas lény is. Ere-
detileg valamilyen csoporthoz tartozva érzi jól magát. Ez meg aztán a problé-
mák melegágya – már a marketinges szemével. Az most teljesen mindegy,
hogy politikai marketingrõl, vagy termék marketingrõl van szó. A csoportban
az a rossz, hogy valamilyen értékrendet alakítanak ki és elvárják, hogy minden
tag igazodjék ehhez. Ezért cserébe szolidaritást, védelmet, együttérzést adnak
egymásnak. Ilyen értékek a hazaszeretet, a nemzetének a védelme, a vallásos
életvitel, a család, a barátság, hûség stb. Hát ezek mind-mind nehézséget okoz-
nak a marketingesnek. Leginkább a miatt, mert az értékelvû csoporthoz tarto-
zó egyén nem szereti, és nem fogadja el, ami silány, értéktelen, vagy éppen kö-
zösségellenes. Kritikusan fogad bármit, amit kívülrõl rá akarnak erõltetni.
Hogy lehet akkor eladni az ilyennek? Hosszú és szívós munkával le kell bon-
tani az akadályokat, a célszemélyeket leszakítani a csoportokról, rávenni az
egyedüllétre. Persze ez nem igazi egyedüllét, mert fantasztikus pótszerek áll-
nak rendelkezésre, és a célszemély lassan maga is elhiszi, hogy az neki jó.
Csupán csak folyton mondani neki, elõbb-utóbb bevésõdik, és ha nem kapja
meg a napi tévé adagját, kínzó elvonási tünetei jelentkeznek. 

Láttam a minap egy érdekes kísérletet, amit egy svájci lélekmester agyalt
ki. Bár szerintem a látvány már rég nem maga a kísérlet volt, sokkal inkább el-
lenõrzése annak a hosszú évtizedes szívós munkának, amelyben az egyszerre
egy helyen tartózkodó emberek ne csoportként, hanem tökéletesen elszigetelt
atomokként viselkedjenek. Egy pucér leányzó megjelent egy német nagyváros
egyik villamos megállójában és pontosan úgy viselkedett, akár a többi utazó.
Cipõ, válltáska, szemüveg – ennyi takarta a testét. Annyival még cifrázva volt
a dolog, hogy különbözõ ruhamárkák neveit is rápingálták itt-ott a bõrére, de
ez egyáltalán nem változtatott Éva-kosztümje jellegén. A szemrevaló põre fe-
hércseléd ott várakozott a többi utas között a megállóban, felszállt a beérkezõ
villamosra, jegyet kezelt, leült, majd leszállt. Ezt többször is megismételtették
vele és figyelték a többi utas reakcióit. De olyan nem volt! Nem, hogy azt nem
mondták neki, hogy mi van kisanyám, elfelejtettél felöltözni, de még csak rá
sem néztek. Tökéletesen közömbös volt mindenki körülötte. Teljesen mindegy
volt, hogy mikor milyen volt a megállóban, vagy a villamoson lévõk összeté-
tele, idõsebb nõ, vagy fiatal lány, vagy éppen egy-két férfi. Csak néztek ma-
guk elé, mint sült hal a tepsiben és rezzenéstelen arccal haladtak el a pucér nõ
mellett. 

Az idomítás csodája volt a látvány. A munka beérett, a biomasszává klop-
folt népek már zsigeri szinten tudják, mi a politikailag korrekt viselkedés rend-
je. Nem létezhet már olyan különcség, olyan deviancia, olyan értékrend sértõ,
vagy provokáló magatartás, látvány, ami átbukik az ingerküszöbükön. Az a pár
perces film a liberalizmus tökéletes gyõzelmét mutatta meg. Már nincs közös-
ség, ami bármit is szabályozna, korlátozna, ami a hagyományos értékekhez va-
ló igazodásra kényszerítene. Szinte már hallom is némely liberális értetlen fel-
horgadását, mi a fenét kekeckedem én itt ezzel a történettel. Jópofa kísérlet
volt, lám azt lehetett látni, hogy ott abban a modern közegben nem hõbörög-
nek azon sem, ha valaki úgy dönt, hogy aznap akár ruha nélkül megy ki az em-
berek közé. Mert ez modern, haladó, progresszív. Mint ahogy abban sincs sem-
mi kivetni való, hogy a hírhedt, magyarokat ostorozó Kohn Bendit européer li-
berális politikus arról fantáziál, mennyire erotikus, ha egy ötéves kislány vet-
kõzik elõtte. Az sem veri már ki a biztosítékot, hogy ha bizonyos nemi identi-
tású emberek azzal provokálják a normális népeket, õk hogyan is végzik a le-
pedõakrobatikát. 

Szép új világ! Mi meg itt vagyunk még mindig, alaposan lemaradva az ós-
di elveinkkel, szokásainkkal. Errefelé még az is megtörténhet, amit pár hónap-
ja szintén az egyik közösségi internetes oldalon lehetett látni, milyen helyte-
len, intoleráns módon viselkedtek a Bukaresti metrón egy fiatal párral szem-
ben az utasok. A metró kocsi kamerája rögzítette a történetet. A párocska any-
nyira nekimelegedett a szerelmi elõkészületeknek, hogy az már nem is elõké-
szület volt, hanem maga a beteljesedés útján való konkrét megvalósulás. Az
utasok megrökönyödve figyelték egy ideig az aktust, aztán néhány fiatal férfi
jól leteremtette õket, amitõl kis idõre megszeppentek, de aztán – fõleg az aktí-
vabb nõtagja a párosnak- rájöttek, hogy szabad akaratukban gátolva vannak és
rátámadt a rendreutasítók egyikére. Hát ezt rosszul tették, mert a srácok né-
hány rendes saller kíséretében egyszerûen kihajították õket a kocsiból, a leg-
közelebbi megállóban. Borzasztó barbarizmus. Maga az intolerancia. Az em-
beri szabadságjogok nyilvánvaló sárba tiportatása. Van még mit nevelni eze-
ken az elmaradott kelet-európai népeken. 

Hogy azután szeretném-e, hogy modern, européert csináljanak belõlem,
vagy a népembõl, vagy akár a még megmaradt Európából, azt döntsék el az-
zal, hogy magukban megszavazzák, melyik történetet tartják normálisnak és
melyiket nem. 

KOPOR TIHAMÉR

A BARÁTKOZZUNK nyugdíjas klub továbbra is várja az érdeklõdõket, minden hónap utolsó KEDD-
JÉN a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 15 órától. Klubvezetõ: Péter Tamásné (Emõke).

(Folytatás az 1. oldalról)

Majthényi Szabolcs budapesti
születése ellenére régen Érden élõ
család második gyermeke. A Vörös-
marty Mihály Gimnáziumban érettsé-
gizett, az ELTE Tanárképzõ Fõisko-
lán földrajz-testnevelés szakon sze-
rezte elsõ diplomáját,  majd a Testne-
velési Egyetemen kapott testnevelõ
tanári képesítést. 1999-ben ugyanitt
megszerezte a vitorlás szakedzõi ok-
levelet. 

Hatéves korában kezdõdött a kap-
csolata a vitorlázással, hétéves korá-
ban versenyzett elõször, ezt követõen
minden hajó osztályt megismert és
versenyzett is azokban. 1985-ben
kezdõdött a serdülõ, ifjúsági korosz-
tályos versenyzése, melynek eredmé-
nyei igen bíztatóak voltak. 

1988-tól Domokos Andrást társul
választva a Repülõ Hollandi hajó osz-
tályban (mely 1992 óta sajnálatos
módon nem olimpiai szám) kezdték
meg a felkészülést és versenyzést, a
Budapesti Spartacus Vitorlás Szak-
osztály berkein belül, mely nem min-
dennapi sikersorozatot eredménye-
zett. 

A több mint húsz év versenyered-
ményeit itt felsorolni lehetetlen, ezért
a Világbajnoki címeket emeljük ki:

1994-ben Ausztráliában, 2002-
ben Portugáliában, 2003-ban ismét
Ausztráliában, 2004-ben Németor-
szágban, 2006-ban az Egyesült Álla-
mokban, 2008-ban Új-Zélandon,
2010-ben Romániában, 2011-ben
Olaszországban, 2012-ben az Egye-
sült Államokban szereztek Világbaj-
noki 1. helyezést. 

Vitorlázó karrierjének kezdetét
követõen, 1985-ben találkozott a
szörfsporttal. A Magyar Szörf Szö-
vetség elnökségének szavazatai alap-
ján a 2012-es év „Magyar Szörfspor-
tért” díjazottja is Majthényi Szabolcs
lett. 

Az ünnepélyes percek után ismét
a szórakozási lett a fõszerep. Elõször
Muri Enikõ énekelt, majd a Madarak
Zenekar és este Dj Mészi gondosko-
dott a jó hangulatról.

Majthényi Szabolcs átveszi a kitüntetést T. Mészáros Andrástól

Aradszki András Muri Enikõ

Érdi majális



XI. évfolyam 9. szám • 2013. május 9.4
ÉRDI LAP

Amióta Érden élek, tûrök és tûrök,
de ma végleg elszakadt a cérna. 38

percembe tellett, hogy kijussak a vá-
rosból, hogy dolgozni mehessek. Per-
sze, ez nem csak nekem okozott bosz-
szúságot, hanem szerintem a lakosok
kb. 70%-nak. Mi történt itt? A polgár-
mester csak annyit mondana, hogy
„csatornázunk”, a vasútkezelõ meg,
hogy „vasutat építünk”. Ja és persze
mindez értünk, lakosokért van. Mi
persze olyan hálátlan népség va-
gyunk, hogy nekünk semmi sem jó.
Nos, nekem alapvetõen egyikkel sincs
semmi bajom, de… Azt nehezem to-
lerálom, hogy a vasúton észak-déli
irányban összesen 5 átkelési lehetõség
közül kettõ teljesen lezárva, egy for-
galomirányítás alatt, egy mellett dol-
goznak és meg-megállítják a forgal-
mat, és egy üzemelne csak teljesen, de
az a városközpontba visz, ahol még
nem csúcsforgalmi idõszakban is du-
gó van. Ez aztán a munkaszervezés,
hiszen egyszerre nehéz lehet ilyen sok
helyen munkát végeztetni. Pl. a vasút-
építés által érintett két átkelõ közül
csak egyben folytak munkák, de a má-
sik is lezárva, és szerintem abban,
amelyikben a munkák folytak, lehetett
volna egy sávon közlekedni. Persze
így egyszerûbb. Nem kell senkivel
sem foglalkozni, nyugodtan majszol-
hatjuk a szalonnánkat. Hát a csatorná-
zás pedig, azt gondolom, immár telje-
sen vérlázító módon történik. Nem tu-
dom, hogy hány fõvállalkozó hány al-
vállalkozója dolgozik a városban egy-
szerre, de ahol dolgoznak, ott gyorsan
minden elõzetes bejelentés nélkül le-
zárják az utcát, mert nekik lehet. A
kedves lakos meg örüljön, hogy van.
Hát kérem szépen, egyáltalán nem
örülök. Ilyen élhetetlen városban még
nem laktam az elmúlt 42 évem alatt. 

Elég volt!!!!!!!!!!! Se közlekedés,
se szolgáltatás, ami szolgáltatás van
az az országban talán a legdrágább,
káosz, fejetlenség és mindenki azt csi-
nál, amit akar. Mikor lesz itt rend? És
itt most nem arra gondolok, hogy a
rendõrök mikor fognak a nyílegyenes
utca közepére kihelyezett 30-as táblá-
nál sebességet mérni, hanem, hogy
végre átgondolt tervek és menetrend
szerint egy várost mûködtetni. Nekem
mindegy, hogy fidesz, szadesz, szoci
vagy ki a város vezetése, nekem egy
élhetõ, mûködõ város kellene, ahol jó
élni, és én is arra érzem magamat sar-
kallva, hogy tegyek ezért a városért,
mert az enyém, szeretek itt élni. Saj-
nos most azt kell mondjam, hogy utá-
lok itt élni, utálom a napi bosszanko-
dásokat, melyekkel napról-napra kell
szembesülnöm amikor a városban já-
rok, vagy a városi szolgáltatások sûrû
tengerében kell hogy fulladozzak.
Költözzek el vagy indítsunk lakossági
engedetlenségi mozgalmat és mon-
dassuk le a jelenlegi vezetést vagy
szükség van arra, hogy a mostani ve-
zetés szemét felnyissuk? Hát költözni
nem szeretnék, tehát marad a másik
két lehetõség. Nos, itt és most nyíltan
felajánlom a mostani vezetõség szá-
mára a segítségemet, akár ingyen is,
hogy tanácsaimmal segítsem a hason-
ló „apró” malõrök elkerülését. Ha ev-
vel nekem is kellemesebb feltételek
lesznek a városban, már megérte. 

EGY ÉRDI POLGÁR

(NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTÕSÉGBEN)

A szerkesztõ megjegyzése: a vasúti
átjárók lezárásába sajnos a városnak
semmi beleszólása sincs, az utak pedig
a jó idõ beálltával szépen lassan elké-
szülnek, mint errõl az 5. oldalon látha-
tó képösszeállításunk is tanúskodik.

Olvasónk írta
Elég!!!!!!!!!!!!

Bíró András vers- és prózamondó verseny
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Bíró András 90. születésnapja alkalmából vers - és prózamondó versenyt

hirdet általános és középiskolás diákoknak. A versenyre egy szabadon választott - lehetõleg Bíró András verssel,
prózával - illetve egy 20. századi vagy kortárs magyar szerzõ versével vagy prózájával, vagy annak egy részletével
lehet jelentkezni.

A verseny idõpontja: 2013. május 16., csütörtök 14 óra. Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ
(Érd, Alsó u. 9.) 

Jelentkezési lap e-mailen vagy személyesen kérhetõ a mûvelõdési központ információjától. 
E- mail: orsi@szepesmk.hu. Jelentkezni elektronikusan, a www. szepesmk.hu oldalon is lehet.
A jelentkezési lapokat 2013. május 14-ig, a mûvelõdési központban Lukács Orsolyának kérjük leadni. 

A BARÁTKOZZUNK nyugdíjas klub továbbra is várja az érdeklõdõ-

ket, minden hónap utolsó KEDDJÉN a Szepes Gyula Mûvelõdési

Központban 15 órától. Klubvezetõ: Péter Tamásné (Emõke).

Arezsicsökkentés támogatására gyûjtöm az aláírásokat
már hetek óta. Két nézõpontból ismerem tehát a problé-

mát: személyes tapasztalataim alapján, mondhatni alulné-
zetbõl, ahogy az embereket megszólítva nap mint nap hal-
lom, látom, ki mit mond, s másrészt a médiából értesülve a
nagyobb összefüggésekrõl tájékozódva. Megjegyzem,
hogy a harmadik nézõpont nem is nézõ-, hanem érzõpont,
amint a hónap elején megkapom a számlákat, majd a mun-
kanélküli leányom számláit is átnézem, s elkezdem sor-
barakni, melyiknek mi a befizetési határideje, s mivel
mindet úgysem tudjuk befizetni, mivel lehet kicsit csúszni.
Végre megjött a tavasz, legalább fûteni nem kell. 

Tehát jelentem, a rezsicsökkentés támogatására igenis
sokan aláírják az ívet. Miért? Mert õk is ugyanúgy számol-
gatják a hónap elején, közepén, hogy a kemény tél után mi-
bõl mennyit… Természetesen vannak ingerült emberek, s
fordított helyzetben lehet, én is dühös volnék. Egy 70-75
év közötti „úriember” kedveskedése velem:  „egy hülye
vénasszony miért foglalkozik ilyenekkel” ...;  másik, kb. 40
körüli pasi pedig felvilágosított, hogy „a világon bárhol
jobb élni, mint itt, azon dolgozik, hogy elmehessen ... stb.”
Óvatosan próbáltam egy-két olyan szót kiejteni, hogy haza,
hazaszeretet, segítsünk a kormánynak, hogy jobb legyen ...
látható volt, hogy ezek ismeretlen kifejezések. Mit mond-
jak – nem voltam feldobva…

Fiatal 25 év körüli nõ két  2 és 3 év körüli gyerekekkel:
„… ez csak azoknak jó,  akik fûtik a medencét, a gazdagok-
nak … ez a kormány ostobaságokat csinál …” – a követke-
zõ kérdéseimre nem kaptam választ, csak gyûlöletet kifeje-
zõ dühös tekintetet. Kérdés: az is ostobaság, hogy visszaál-
lították a  GYES-t 3 évre, amit az elõzõ kormány 2 évre
csökkentett? Másik kérdés: a gyermekek után járó adóked-
vezmény, a családi adózás bevezetése is ostobaság? 

Volt, aki azt mondta: nem írom alá, mert mi lesz, ha
visszajön a régi rendszer és látják az adataimat.

Egy másik: támogatom, de nem írom alá, mert a fõnö-
köm szoci, és mi lesz, ha kiderül, hogy aláírtam? Harma-
dik: egyetértek, de nem merem aláírni, két gyerekem van,
a munkahelyemen majdnem mindenki mszp-s, nem koc-
káztathatom, hogy kirúgjanak. 

Az MSZP szerint „erõszakosan gyûjtik az adatokat” a
kormánypártok „törvénytelen adatbázisának” bõvítése ér-
dekében. (Forrás: MTI 2013. márc. 20.) Hogy lehet erõ-
szakosan adatot gyûjteni? Az illetõ fejéhez szorítom a
fegyvert, hogy most aztán azonnal írjon alá? Egyébként ki
is akart külföldre adatokat kijuttatni – emlékszünk Baj-
naira, ugye?!

Nézzük a médiát, az ellenvéleményt!  Hallgatom a
Klubrádiót, benne Zentai Péter újságíró kommentálja saját
riportját egy német kollégájával. Az interjú idevágó részé-

ben a német újságíró azt mondta, hogy „a nagy német ener-
giaszolgáltatók vagy bankok számára Magyarország picike
piac, nem ott keresik meg vagy vesztik el profitjukat. Nem
tudom, de feltételezem, hogy nekik ez a téma annyit sem
érhet meg, hogy a politikusoknál lobbizzanak” . (Figyelõ
online, május 3.) Nos, a helyzet az, hogy ez nem igaz: pert
indítottak a szolgáltatók, s a bíróság a felülvizsgálat során
a szolgáltatóknak adott igazat elsõ fokon. A Fõvárosi Tör-
vényszék döntését Orbán Viktor miniszterelnök a parla-
mentben botrányosnak minõsítette – jogosan. A FIDESZ-
KDNP kormány az emberek érdekeit képviseli, nem a mul-
tikét, a szolgáltatókét,  hát ezért van a nagy csodálkozás és
hisztéria itthon és külföldön. De ahogy egyre többen hirde-
tik: Magyarország nem hagyja magát! 

A szoc-lib-komcsi ellenzék már többször eljátszotta a
becsületét, a hitelét. Többször nem hagyjuk, hogy félreve-
zessenek minket, hogy kiárusítsák az országot, hogy kiszi-
polyozzák a hazánkban élõ embereket, hogy földönfutóvá
tegyenek bennünket! 

Kiállunk Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya
mellett – mi, „a nincs-bõl is várat építõk, az el nem csüg-
gedõk …” (Itthon a legjobb … dalszöveg: Miklós Tibor) –
hiszen ezt a példát (is) mutatja nekünk hazaszeretetével, fá-
radhatatlan munkájával, kitartásával!  Hajrá, Magyaror-
szág! 

K. PATAKFALVY

Félelmek – Mi lesz, ha visszajön 
a korábbi rezsi(m)?

AGratzer Mihályné által irányított
Szociális Gondozó Központ mun-

katársai a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF) tagjai számára egy
szakmai tanulmányi utat szerveztek.
Récsei Krisztina a Családsegítõ Köz-
pont vezetõje munkatársaival úgy
gondolja a helyi problémák feltárását
azok kezelését csak úgy lehet eredmé-
nyesen megoldani, ha mások gyakor-
lati munkájából is tanulnak. Mondi
Mónika a Leálló-Sáv Drogkonzultáci-
ós Irodától és Rákosi Aglája az Ifjúsá-
gi és Információs Tanácsadó Iroda
irányítójaként Budapestre az Ember-
barát Alapítvány Alkohol és Drogre-
habilitációs Intézetébe látogattak el a
KEF tagjaival. Az Emberbarát Alapít-
vány alapítói Berecki Sándorné és
Berecki Sándor adtak tájékoztatást az
Emberbarát Alapítvány munkájáról. 

Az Emberbarát Alapítvány ki-
emelten közhasznú szervezet. Célja a
hátrányos helyzetûek támogatása, if-
júságvédelem, drog-prevenció, alko-
hol- drogbetegek, játékszenvedélye-
sek rehabilitálása, re-integrálódásának
segítése. A szervezet intézményháló-
zata: Addiktológiai Gondozó,
Alkohol-Drogrehabilitációs Intézet,
Szenvedélybetegek Átmeneti Ottho-
na, Szenvedélybetegek Lakóotthona 

Szolgáltatásaik amit nyújtani tud-
nak a következõk: Pszichiátriai-, és
szenvedélybetegek hosszú távú, terá-
piás közösségben történõ rehabilitáci-
ója, társadalmi re-integrációjának
képzéssel, foglalkoztatással és lakha-
tás biztosításával történõ segítése;
Prevenció, gyermek- és ifjúságvéde-
lem, ezen belül iskolai drog-preven-
ció, szabadidõs programok nyári tábo-
rok, „IFI-TINI Klub”, kulturális és
sport rendezvények; Addiktológiai
gondozás: tanácsadás, klubfoglalko-
zás, önsegítõ csoport, alacsonyküszö-
bû, és megelõzõ-, felvilágosító szol-

gáltatás, elterelés, szûrés, nyomon kö-
vetés, és kutatás.  

Az évtizedek alatt összegyûlt gya-
korlati tapasztalatokat, módszereiket,
elért eredményeiket osztották meg az
érdeklõdõ érdi Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum tagjaival az Emberbarát
Alapítvány alapítói. A szakmai tanul-
mányi út sok hasznos gyakorlatban is
alkalmazható módszereit az érdi szak-
emberek is munkájuk során ezek után
felhasználhatják ezzel is még hatéko-
nyabbá téve az érdi Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum munkáját.

F.S.

Szakmai tanulmányút

Donkó Ignác és Kéri Mihály aláírást gyûjtenek 
a majálison

Elballagtak a VMG-sek

Öt osztály több közel százhetven tanulója búcsúzott el szombaton az alma
matertõl a Vörösmarty Gimnáziumban (Fotó: Temesi László)
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Talán nem érdektelen, ha tovább folytatom az Érdet je-
lentõsen érintõ vasúti fejlesztésekrõl szóló tájékoztatá-

somat azzal, hogy a következõ cikkben még további isme-
reteket osztok meg Önökkel.

Budapest felõl jövet az elsõ megálló az Érd és Budapest
határán lévõ Tétényliget, (1. kép)  korábbi nevén Nagyté-
tény-Érdliget megállóhely. A megállóhely néhány méterrel
Budapest irányába mozdult el, praktikusan tervezték így. A
közút és a vasúti keresztezõdés a korában megépült felüljá-
rón keresztül csatlakozik a 6-os út Budafoki úti körforgal-
mához, melybõl elérhetõ Érd centrum M6 autópálya, 6-os
út Budapest felé és Tétény-Budafok. A vasúti megálló a
most már általánosnak nevezhetõ kialakításban magas pe-
ronú (sínkorona felett 55 cm), ami – az elõírtaknak megfe-
lelõen – lehetõvé teszi az akadálymentes, kényelmes fel és
leszállást a vasúti kocsikból. A peron lépcsõn vagy lejtõs
rámpán át érhetõ el. Mind a lépcsõ, mind a rámpa felett pe-
rontetõ van, ami megakadályozza a csapadék behullását a
lépcsõre illetve a rámpára. A megállóhely személyzet nél-
küli, tehát a tájékoztató információk hangszóróból hangza-
nak el az irányító központból, illetve részben kiírásra kerül-
nek. A megállóhely és környéke megfigyelõ rendszerrel
lesz ellátva, ami a biztonságot növeli. Így az ott közlekedõ
emberek személyi biztonságát a távfelügyelõ rendszer 24
órás szolgálatát ellátók felügyelik, akik szükség esetén ri-
asztják a rendõrséget és/vagy a polgárõrséget. A duplavá-
gány építése még folyik. 

Az egyik legérdekesebb közlekedésbiztonságot szolgá-
ló építmény a Duna utcai aluljáró. A vasúti aluljáró eddigi
szûk méreteinél fogva korlátozott közlekedést tett lehetõ-
vé. Nem volt benne járda, a szembehaladó forgalmat csak
táblák elsõbbségjelzései szabályozták. Magasabb jármû  pl.
autóbusz, magasabb teherautó nem fért be. A gyalogosan
és kerékpárral közlekedõket a gépjármûvek veszélynek tet-
ték ki, ugyanis a hirtelen fényváltozás elõidézhette a jármû-
vezetõk rossz látását. A régi aluljáró - ismert nevén tunel-
elbontása elõtt még egy utolsó szolgálatot tesz. A tunel há-
tán építik meg az új vasúti felüljáró hidat, majd a régit el-
bontják. ( 2. kép ) Az új híd nagyobb fesztávú lesz. Ez a
vasúti híd nagyobb tengelyterhelésû és sebességû vonat-
szerelvények közlekedését teszi lehetõvé, így egy komoly
új híd jelenik meg városunkban. A vasúti híd alatt két
nyomtáv szélességû közút lesz, kerékpáros sávval és gya-
logjárdával. Teljesen biztonságos, szép építménye lesz ez
Érdliget azon részének, amelyet az egyébként is szép Duna
utca jellemez. Miért jó a Duna utca közlekedésének ilyen
nagy mértékû javítása? Mindenek elõtt azért, mert korsze-
rû autóbusz-közlekedést lehet tervezni és lebonyolítani
Érdliget vasútállomás és Érd centrum között. 

A tervezett autóbusz-közlekedés úgynevezett ütemes
közlekedés lesz, ami azt jelenti, hogy minden óra ugyan-
azon percében érkezik és indul az autóbusz. Ez a tervszerû
és pontos vonatközlekedés kiszolgálásához (is) elengedhe-
tetlen, és csak akkor valósítható meg, ha a menetidõ ponto-
san kiszámítható és betartható. Közúti közlekedésnél pon-
tos közlekedés pedig csak akkor lehetséges, ha az autóbusz
útjában kiszámíthatatlan akadály nincs, így például egy
vasúti sorompó. Nézzük az Érdliget vasúti megállót! Érdli-
get vasúti megálló az Érd észak felõl ( Balatoni út felöl ) jö-
võ autóbusz-forgalomnak végállomása lehet, és a vasúti
megálló aluljáróján át -az aluljáró túlsó oldalán - Érd cent-
rum felé közlekedõ buszokra lehet majd felszállni. Így biz-
tosítható, hogy a busz járatoknak nem kell a vasúti sorom-
pón áthaladniuk de a vasúti megálló mindkét irányból
busszal elérhetõ lesz.

A Balatoni út felett áthaladó vasúti pályát is korszerûsí-
tik, hogy az új igényeknek (a nagyobb tengelyterhelés és
sebesség) is megfeleljen (3. kép).

Nekünk, személygépkocsival rendelkezõ és közlekedõ
polgároknak döntenünk kell! Döntenünk kell arról, hogy
adott helyzetekben kiszállunk-e autóinkból! Ha céljaink
vagy egészségi állapotunk nem indokolják, akkor ma már a
közösségi közlekedést kell választanunk! Jövõnknek és sa-
ját érdekünknek megfelelõen

Nem elég a célt látni, járható útja kell!
Nem elég útra lelni, az úton menni kell!

TÓTH TAMÁS

Az alpolgármester naplójából…

Jobb élet kezdõdik

1. kép: Tétényliget vasúti megálló, háttérben 
a felüljáróval

2. kép: Duna utcai tunel átépítés alatt

3. kép:A  balatoni úti felüljáró építés alatt

ASzociális Gondozó Központ Ifjú-
sági és Információs Tanácsadó

Iroda klubhelyiségében, édesanyák
napi mûsort tartottak az Érdi Cigány-
nõk Klubjának tagjai. Síposné Oláh
Zsuzsanna köszöntõjében elmondta,
hogy Szarka Attilánéval és Farkas
Anitával már régóta akartak egy kis-
közösséget öszszekovácsolni. Céljuk,
hogy hasznos programokat szervezze-
nek, valamint az érdi cigányság régi
tárgyi emlékeit, régi fényképeit össze-
gyûjtsék, esetleg egy kiállítást szer-
vezzenek belõle. Sok szép álmuk és
tervük van. Most végre egyet megva-
lósítottak belõle, összeállították és
megszervezték az édesanyák napi mû-
sort. Síposné Oláh Zsuzsanna kiemel-
te és köszönetét fejezte ki Grätzer
Mihályné a Szociális Gondozó Köz-
pont vezetõje felé, Bereiné Petrik Má-
ria a Gyermekjóléti Központ irányító-
ja valamint Récsi Krisztina a Család-
segítõ Központ vezetõje és Rákosi
Aglája az Ifjúsági és Információs Ta-
nácsadó Iroda dolgozójának, hogy se-
gítették és támogatták az Érdi Cigány-
nõk Klubjának programját. Mindezek

után Farkas Anita felkonferálta a
versmondó gyerekek neveit. Édes-
anyák napi verset mondtak: Szarka
Katalin, Kovács Benjámin, Kovács
Ramóna, Kovács Bianka, Kovács Ra-
fael, Sípos Nikoletta, Sípos Natália,
Szarka Bianka, Kádas Tamás, Kádas
Karolina. Majd a három tagú együttes
zenével zárta az édesanyák napi mû-
sort. Kádas Sándor gitározott, Kádas
Róbert szintetizátorozott és Németh

József tamburán játszott. A szép elõ-
adás végén a gyerekek az édesanyák-
nak orgonacsokrot adtak át. Végezetül
Síposné Oláh Zsuzsanna búcsúzóul
megköszönte a szavalóknak a szépen
elmondott verseket az együttesnek a
zenét, a jelenlévõknek, hogy részt vet-
tek az Érdi Cigánynõk Klubja által
szervezett édesanyák napi mûsoron.

KISS SÁNDOR, A GYERMEKJÓLÉTI

KÖZPONT MUNKATÁRSA

Édesanyák napi mûsor

Készülnek az utak
Közel háromszáz utcát állítottak eddig helyre a csatornázás után eredeti álla-

potába, és a jó idõ beköszönte óta folyamatosan dolgoznak az útépítéseken,
hogy megoldódjanak végre a jogos lakossági panaszok. 
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Házi Andrea grafikusmûvész, a parkvárosi
Rajzszög kreatív terápiás alkotómûhely

megálmodója és vezetõ mûvésztanára idén is
rengeteg érdeklõdõt köszönthetett a rajziskola
rendes évzáró kiállításán a Kõrösi Iskola aulájá-
ban. A 2004 óta mûködõ mûhely minden évben
számos növendéket ad a Képzõ- és Iparmûvésze-
ti Szakközépiskolának, és más mûvészeti közép-
iskoláknak, de az elõkészítõ órákon túl már óvó-
dás kortól ismerkedhetnek itt a gyerekek a rajzo-
lás, alkotás, képzõmûvészet alapjaival. Az idei
évzáró tárlaton is számos remekmû került kiállí-
tásra és minden kis - és nagyobb mûvész sze-
mélyre szóló bizonyítványt vehetett át.

Nem csak alkotómûhely
A Rajzszög elsõsorban olyan hely, ahol az

önkifejezés eszközeinek felhasználásával a gye-
rekek rajzbeli tudás gyarapszik, miközben jól ér-
zik magukat, megszabadulnak szorongásaiktól.
Andrea szerint a cél, hogy olyan “elcsendesítõ”
mûvészeti tevékenységet végezzenek a növendé-
kek - egy védett környezetben - ahol kikapcsol-
nak, koncentrálnak, csendben vannak és mind-
ezek mellett ALKOTNAK. Így jutnak kézzel-
fogható „sikerélményhez”. Kifejlõdik bennük az
esztétika, a szép iránti vágy, helyesen sajátítják
el a különbözõ képzõmûvészeti technikákat, ta-
nulják meg fegyelmezni magukat, egyszerre egy
dologra hosszabban koncentrálni. Az iskola ta-
nárai máshol is tanító mûvésztanárok és tudásuk-
ból, tapasztalatukból, végzettségükbõl adódóan
más-más technikát, tudást, élményt tudnak átad-
ni a hozzájuk járó különbözõ korcsoportoknak. 

Andrea a Pécsi Egyetemen szerezte meg mû-
vészetterapeuta diplomáját és alkotómûhelyét az
ott tanultak szellemében vezeti, órái terápiás jel-
legûek is. Nagyon fontos, hogy a vizuális mûvé-
szeti alkotó munkával, komplex személyiségfej-
lesztés valósulhat meg. Elõtérbe kerül a kreativi-
tás és a gondolkodás fejlesztése. Fejlõdik az al-

kalmazkodóképesség, a mozgásfunkciók, be-
széd-és kifejezõkészség, a két agyfélteke össze-
hangolása, a térben való tájékozódás. 

A legkisebbektõl a „majdnem” kész 
mûvészekig 

A kiállításon is elsõként az óvódás, kisisko-
lás korosztály vehette át a bizonyítványokat,
õket követték a kicsit nagyobb “kezdõk”, majd a
fõként felsõ tagozatos haladók és a szuper hala-
dók, amely csoport elsõsorban a mûvészeti isko-

lákban tovább tanuló gyerekekbõl áll. A Rajz-
szögbe járó gyerekek csoportonként és együtt is
egy remek közösség tagjai, és kivétel nélkül
mindannyian nagyon szeretnek járnak a heti egy-
egy alkalomra. A kezdõ csoport alapja a többi
magasabb csoportnak. A bevezetõ pedagógiai
vonal mellett, ahogy az idõben haladunk elõre,
egyre több elcsendesítõ, lazító elemet csempész-
tünk a tanítási methódusba. Kezdik feltárni saját
rajzi képességeiket és közben ebben a korban is-
merkednek meg a legtöbb képzõmûvészeti tech-
nikával, és meghökkentõen szép munkákat ké-
szítenek. A haladó csoportban a fõ irányvonal a
klasszikus képzõ- és iparmûvészi tudás elmélyí-
tése, önmagunk kipróbálása, a kedvenc anyag ki-
választása, különféle technikák kombinálása, kí-
sérletezés. Fegyelmezettebb, koncentráltabb raj-
zolás, több napos munkák készítése egyénileg és
csoportban is. A legnagyobbak csoportjában a
képzõmûvészeti tudás és technika csiszolása fo-
lyik. Kialakul mindenkinek a saját stílusa. Ezek
az évek – még ha nem is mûvészeti iskolába
megy a gyerek – abban nagy mértékben segíte-
nek, hogy meglássuk a gyermek igazi személyi-
ségét, és kiötöljük, hogy milyen iskolába is men-
jen, milyen jellegû pályát válasszon. 

A rajziskola nem zár be nyárra sem - június
közepétõl heti turnusokban különbözõ tematikák
köré épített alkotó táborokba várják a gyereke-
ket. Azokat is sok szeretettel, akik évközben
nem vettek részt a kurzusokon. 

A kiállítás megtekinthetõ május elsõ felében a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, a
Rajzszög terápiás alkotómûhely pedig a Szövõ
utca 24-ben található. A kurzusokról és a nyári tá-
borokról érdeklõdni a 06 30 414 82 53-as telefon-
számon lehet, vagy az iskola facebook oldalán.

Tehetséges érdi gyerekek
A Rajzszög újabb sikeres évvégi kiállítása

Balról: Kubassek János, Segesdi János, Votin József, Koós Zoltán és Koós Zoltánné

Helyreigazítás
Elõzõ számunkban az ifj. Kós Károly kiállításának megnyitójáról szóló cikkben megjelent kép

aláírásában hiba történt. A kép jobboldalán nem Deli Edit, hanem Koós Zoltán felesége, Koós
Zoltánné látható. Elnézést kérünk az érintettektõl, és közöljük újból a képet a helyes aláírással.

Tar Boglárka bizonyítványával

Tisztelt Érdi Lakosok!
Érd Megyei Jogú Város és a Magyar Kémény

Kft. a 2012. évi kéményseprési díjak megállapítá-
sa során kialakult díjkülönbözet rendezése érde-
kében arra az elhatározásra jutottak, hogy a ki-
alakult problémát közösen igyekeznek orvosolni,
hogy az érdi lakosok a túlfizetésbõl jelentkezõ
többletet minél gyorsabban és zökkenõ mente-
sebben visszakaphassák. 

Mint ismeretes, Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlésének 49/2012.(IX.26.) sz.
rendelete a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatás 2012. évi díjtételeit módosította. A csök-
kentett díjtételek alkalmazását a rendelet 2.§-a a
2012. január 1. és 2012. december 31. napja kö-
zött igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában
teszi kötelezõvé. A módosítás elõtti és a módosí-
tott díjtételeket tartalmazó táblázatok a
http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhiva-
sok/kemenys_0321.html, címen elérhetõk. 

Mindazok a lakosok, akik a szolgáltatást a
módosító rendelet hatálybalépése elõtt (2012.
november 1.) vették igénybe, jogosultak a túlfize-
tés visszatérítésére. Ennek legegyszerûbb és leg-
gyorsabb módja, hogy a visszatérítésre jogosult,
lehetõleg a szolgáltatás igénybevételét igazoló
dokumentumokkal, 2013. év végéig felkeresi a
Magyar Kémény Kft. ügyfélszolgálati irodáját
(2030 Érd Diósdi út 32./a) és ott készpénzben
visszakapja a különbözetet. A visszaigénylés

egyéb módját - például beszámítás -, személyes
igénybejelentés után, az ügyfél és a Magyar Ké-
mény Kft. egyedi, külön megállapodásban is ren-
dezheti. 

Fontos tudni, hogy az igénybevevõ lakos és a
szolgáltató közötti jogviszonyra, bármely jogvita
esetén a polgári jogi jogalkalmazás vonatkozik. 

A Polgármesteri Hivatal külön felhívja a figyel-
met, hogy a felek ez esetben is a jóhiszemûség
és tisztesség követelményeinek megfelelõen,
kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.
Különösen azt fontos figyelembe venni, hogy az
ingatlan tulajdonosa, vagy használója a kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatással kapcsolatos pana-
sza tárgyában, hatósági eljárást kezdeményez-
het, azonban ezt megelõzõen köteles panaszával
-igazolható módon- a közszolgáltatót, vagy az el-
látásért felelõs önkormányzatot megkeresni. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal 

Magyar Kémény Kft.

Magyar Kémény Kft. ügyfélszolgálati irodája és
nyitvatartási ideje: 2030 Érd Diósdi út 32./a.
Nyitvatartási idõ: Hétfõ: 10.00 - 20.00 óra

Szerda: 8.00 - 10.00 óra
14.00 - 16.00 óra

Péntek: 8.00 - 11.00 óra 
Helyi tarifával hívható telefonszáma: 

06/40-918-025/240-es mellék

Tisztelettel köszöntjük és üdvözöljük Önt ked-
ves olvasó. Bizonyára találkozott már jármû-

veinkkel, munkatársainkkal. A cégünk dolga áp-
rilis 1-tõl a település háztartásiban és cégeinél
keletkezõ hulladék begyûjtése, elszállítása, ke-
zelése. Úgy gondoljuk, hogy ez mindannyiunk
közös munkája kellene, hogy legyen. Hisz Ön
nélkül ez nem valósulhat meg. 

A városvezetés szándéka, a mi munkánk cél-
ja és reméljük az Ön elvárása is, hogy új szelle-
miséget és új hozzáállást teremtsünk meg a hul-
ladékgazdálkodásban. 

Cégünk, az ÉTH (Érd És Térsége Hulla-
dékkezelési Nonprofit Kft.)  100%-ban önkor-
mányzati tulajdon. Vigyázzon rá és a jó gazda
gondosságával figyelje, mit és hogyan dolgo-
zunk. Ha kell bíráljon, mondja el észrevételeit,
ötleteit levélben (Fõ ügyfélszolgálatunkon: 2030
Érd Sas utca 2. Telefon: 06/23-522-600), elekt-
ronikus levélben www.eth-erd.hu, valamint új
ügyfélszolgálatunkon (Tesco áruház, Érd Me-
gyei Jogú Város ügyfélszolgálati pontja), vagy
bármely egyéb fórumon. Ha elégedett ne fe-
ledkezzen el persze a dicséretrõl sem.  

A városi médiafelületeken, ahol Ön is tájé-
kozódik, ezen túl folyamatosan jelen kívá-
nunk lenni és az írott sajtó lapjain tájékoztat-
ni minden partnerünket és megjeleníteni a
különbözõ észrevételeket. 

Az új gondolkodásunknak megfelelõen
nem használjuk és Ön se tegye a szemét, sze-
métszállítás kifejezéseket hisz az értéktelent,
haszontalant, károsat jelent. A háztartások-
ban és a gazdálkodásban keletkezõ hulladék
más helyeken, más folyamatokban nyers-
anyag, kiegészítõ anyag, vagy energiát szol-
gáltató alapanyag lehet. A hulladék tehát má-
sodlagos nyersanyag, amellyel gazdálkodni
kell és így a közösség számára az egész tevé-
kenység kevesebb költséggel kezelhetõ.  

A cég nonprofit jellege azt jelenti, hogy a ke-
letkezett nyereséget köteles a tevékenysége fej-
lesztésére visszaforgatni.  

Célunk, hogy a keletkezõ háztartási hulladék
kezelése, begyûjtése minél olcsóbb és hatéko-
nyabb legyen és így hosszabb távon Önnek se
növekedjenek a költségei. Ezért az ÉTH a hulla-
dékkezelés új módszereinek a bevezetésén túl
folyamatosan ötletekkel, javaslatokkal szeretné
Önt is tájékoztatni, segíteni. Példaként gondol-
jon arra, hogy minden kertes ház nagyon kis
munkaráfordítással, meg tudja termelni önmaga
számára a kiváló minõségû virágföldet. Ne
mondjon le a virágföldet produkáló másodla-
gos nyersanyagáról. Figyelje az újság ÉTH ro-
vatát és megtudja, hogyan, milyen módon teheti
meg. 

ÉTH SAJTÓSZOLGÁLATA

Az ÉTH – Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. rovata

Beköszönés partnereinkhez

Az elmúlt hetekben az érdi lakosok különbözõ,
az eddig megszokottól eltérõ összegeket tar-

talmazó számlákat kaptak. Néhányan arra is
gondoltak, az új cég indulásával a számukra
most kiszámlázott összeg lesz az új díj. Ezúton
szeretnénk a lakosokat tájékoztatni, hogyan
alakul a számlakibocsájtás rendje és hogyan áll
be ismét a negyedéves fizetési ütemezés. Ezt
megelõzõen néhány mondatban-, a jobb
megértés miatt, azt is szeretnénk bemutatni, mik
voltak az elõzmények. 

Egész Érd tekintetében a számlázás egy úgy-
nevezett nyújtott ütemezés alapján történt, ame-
lyikben három lépcsõben kerültek kibocsájtásra
a számlák. Nagyjából tízezer háztartásonként
kerültek meghatározásra az egyes ütemek. Sok
évvel ezelõtt a számlázások kezdetén, adott év
elsõ ütemében a január-február-március
hónapok alkotta negyedév kiszámlázásra került
a lakosok egyharmada számára. Második ütem-
ben a február-március-április hónapok alkotta
negyedév a lakosság második harmada számára
került kiszámlázásra. Harmadik ütemben a
március-április-májusi számlák kerültek
kiküldésre a lakosok harmadik harmada
számára. Mindezek alapján az év vége is csúsz-
tatva került lezárásra. Az elsõ ütembe tartozók-
nak december 31-én. A második ütembe tar-
tozóknál, január 31-én. A harmadik ütembe tar-
tozóknál pedig február 28-án. 

Mivel az Érd és Térsége Hulladékkezelési

Nonprofit Kft. április 1.-vel vette át az Érd-
Kom-tól a tevékenységet az átadás-átvétel a
számlák kibocsájtására is vonatkozott. Ebbõl
pedig az következett, hogy az elsõ ütembe tar-
tozók az április hónappal esedékes elsõ
negyedévi díjat még az Érd-Komnak kellett,
hogy befizessék. 

A második ütembe tartozók a február-már-
ciusi díjat (tehát 2 havi díjat) az Érd-Komnak
kellett, hogy fizessék, az õ negyedévükhöz tar-
tozó harmadik havi (áprilisi) díjat - tehát egy
hónapot-, viszont már az ÉTH részére kell majd
fizetniük. Ezt követõen az õ számukra is vissza-
áll a háromhavi (május-június-július) számlázás
és a díjfizetés augusztustól ez alapján lesz
esedékes. A harmadik ütemben fizetõk a már-
ciusi díjat még az Érd-Komnak kell, hogy
fizessék, az április-május hónapra esõ díjrés-
zletet viszont már az ÉTH-nak. Az ehhez az
ütemhez tartozók számára a normál negyedéves,
vagy háromhavi (június-július-augusztus havi)
díjfizetési rend szeptembertõl áll be a „normális”
ütembe.  

A számlázással kapcsolatban, ha bármiféle,
nehezen értelmezhetõ kérdés merülne fel, az
ÉTH ügyfélszolgálata a Sas utca 2. sz. alatt és a
Tescoban, Érd Megyei Jogú Város ügyfélszol-
gálati pontján készséggel áll ügyfeleink ren-
delkezésére, vagy érdeklõdni lehet a 06/23-522-
600 telefonszámon.

ÉTH SAJTÓSZOLGÁLATA

Számlázási ütemezés, Érd-Kom után ÉTH  

Három hónap alatt helyreáll a rend

Érd Megyei Jogú Város és a Magyar Kémény Kft. 
közös közleménye
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A  költészet napjáról
Egy  kis fáziskéséssel ugyan, de ter-

mészetesen nyomtatott formában
is megemlékezünk e jeles alkalomról.
És ugye avval egyetértenek, hogy
nem is olyan nagy baj, ha újra (és új-
ra) nagyító alá kerül az irodalomnak
eme, kissé háttérbe kényszeredett
szegmense. 

Mint már annyiszor, ez alkalom-
mal is az érdi Szepes Gyula Mûvelõ-
dési Ház adott otthont ennek a fontos
eseménynek április 12-én.

Az IRKA-klub szervezésében
Daróci Lajosné  (Márta asszony)
köszöntötte a jelenlévõket, majd  be-
szélt a költészet napjának eredetérõl:
Magyarországon  1964 óta ünnepel-
jük meg a verseket, mégpedig József
Attila születésnapján. Ezzel  is tiszte-
leg  a magyar kultúra a költõóriás
elõtt. Szabó Aida tõle  mondott egy
tavaszi verset. 

Ezután került sor  Szedlacsek
Emíliának,  a Mûvelõdési Ház veze-
tõjének a  hivatalos  megnyitójára: ki-
emelte a költészet fontosságát,  a min-
dennapokban betöltött szerepét.

Hiszi, hogy a költészet nem tûnik
el, mert mindig voltak, vannak, lesz-
nek fáklyavivõk, akik életben tartják a
költészet tüzét. A   költészet  világ-
napja  nem ekkor van, hanem  márci-
us 21-én, a tavasz elsõ napján,  ez volt
az EU javaslata.

Mi, magyarok  azonban ragaszko-
dunk az április 11-éhez, mert   össze-
forrt a magyar lelkekben József Atti-
lával, aki mára  kultikus ikonná nõtte
ki magát.  

A  Lukin László Zeneiskola nö-
vendékei  és  vezetõjük, Réday Erzsi-
ke  muzsikált  a közönség  örömére.
Csodaszép dallamokat csalogattak elõ
a hangszerekbõl. Lenyûgözõ volt a fi-
atalok  tudása, összehangolt  játéka.
Szívhez szóló rekviem és verbunkos
is helyet kapott az összeállításban. És
néhány könnyed tétel . Egy eklektikus
zenei kavalkád vezette be a verseket,
és hangolta rá  lelkünket  a várható
irodalmi élményre – osztatlan sikert
aratva a hallgatóság körében.

Ezután a klubvezetõ értékelte az
IRKA  szonettíró pályázatát, és ki-
hirdette az  eredményt. 

Helyezettek: 
1. Móczár Csaba
2. Szabó Aida
3. Temesi Éva      
Kaposi Eszter díszplakettje volt

az ajándék a gyönyörû oklevél mellé.

Dicsérõ oklevélben részesültek:
Bozó Patrik, Habos László, Kreis-
cher Kornélia, Májer József, Szabó
Imre.

Színvonalas  alkotások születtek.
Akik a szigorú,  zárt szabályrendszer
(forma,  szótagszám, rímképlet) köve-
telményét fegyelmezetten teljesítet-
ték, mesterségbeli  tudásról is tanúbi-
zonyságot  tettek, nemcsak a tehetsé-
güket csillogtatták meg.

Ezután  következtek a felolvasá-
sok. Elhangzott itt vers József Attila
tollából, Petõfi Sándortól és sok más
klasszikustól. De akadtak szép szám-
mal kortársköltõk, akik a saját  alkotá-
sukkal örvendeztették meg a publiku-
mot. 

Közülük kiemelkedett Bozó Patrik
egyénisége,  aki egy,  a helyszínen be-
fejezett  versét adta elõ.  A  mindössze
18 éves  fiatalembert   hallgatva meg-
döbbentõ volt  érett sokszínûsége,  a
költõi kifejezések sokasága, egyedi
és  gazdag szókincse. 

Megemlíthetjük Tiszaörsi Nagy
Zoltán idõmértékes verselésû mûvét,
vagy az Ercsiben élõ  Kovács István
szarkasztikusan csipkelõdõ, humoros
írását. Álljon azért is itt a nevük,   ne-
hogy  késõ  legyen  az (f)elismerés!
Hiszem, hogy a költõ (is) megérdemli
korának elismerését. 

Lélekmelengetõ este volt. Igazi
feltöltõdés.  A szervezés és a színvo-
nal  kifogástalan, többször lehetett
hallani, érezni a közönség tetszésnyil-
vánításából. Még Százhalombattáról
is jöttek érdeklõdõk és elõadók.

A szavalók  ismételten  feltöltötték
az irodalom tengerét  versekkel  és a
közönség lelkét érzésekkel. Igazolást
nyert Szedlacsek Emíliának   beveze-
tõben említett gondolata, hogy mindig
van, aki továbbápolja a versírás és  -
szavalás  kulturális fontosságát. 

Ezen az estén   nemcsak „vers-
cseppeket” hordtak be a résztvevõk az
irodalom ama bizonyos tengerébe,
hanem bizony „életsóval” is tovább
ízesítették azt az elõadásukkal. Mert
mit ér  a tenger só nélkül? Mit ér a lé-
lek vers nélkül? 

A vers az irodalomkedvelõknek
pedig az élet sója. Én hiszem, hogy
egyre több ember akar ebbõl a sóból.
Az is,  aki eddig nem kóstolta.  Hogy
miért? Mert utána ugyanúgy szomjaz-
za majd az irodalmat, mint azok,
akiknek ez természetes közegük…

MÓCZÁR CSABA

www.erdilap.hu • www.t-meszaros.hu www.erdifidesz.hu
www.erd.hu www.erdicsatornazas.hu • www.erdcenter.hu

Bíró András érdi író, költõ má-
jus 3-án ünnepli 90. születés-
napját. Ebbõl az alkalomból
közöljük folytatásokban Zsirai
László interjúját, amely az egri
AGRIA címû irodalmi, mûvé-
szeti folyóirat 2013 tavaszi
számában jelent meg elõször.

(Folytatás elõzõ számunkból)

– Mi történt az elsõ kötet megjele-
nése után?

– Elküldtem könyvem dedikált
tiszteletpéldányát Schöpflin Aladár-
nak, a Baumgarten Alapítvány kuráto-
rának, megírva neki a kötet históriáját.
Feltártam a helyzetet, amiben én ak-
kor, tengõdõ albérlõ költõként éltem.
Rövidesen levelezõlapon arra kért, lá-
togassam meg a személyes ismeretség
miatt. Pár nap után felkerestem. Nála
találkoztam az Alapítvány gazdasági
ügyeit intézõ Basch Lóránttal is. Ver-
seimrõl elismerõleg nyilatkoztak, ki-
látásba helyezve támogatásomat. Még
abban az évben, augusztus elsejével
megkezdték az ösztöndíj postai folyó-
sítását. Havi négyszáz forintot kaptam
tizenkét hónapon keresztül, ami akko-
riban nagy összegnek számított. Sokat
segített abban, hogy – idõközben fõ-
bérleti lakáshoz jutva – ifjú házasként
bebútorozzam a szobákat. Ezzel az
ösztöndíjjal irigyeim is támadtak, de
többen voltak, akik örültek sikerem-
nek. Itt Érden is akadt egy „újkori ké-
telkedõ”, aki kétségbe vonta  e díja-
mat. Kénytelen voltam jogorvoslatért
az Írószövetség elnökségéhez fordul-
ni. Vasy Géza elnök, az elfekvõ iratok
alapján 2008. október elsejei dátum-
mal írásbeli igazolást adott arról, hogy
a Baumgarten ösztöndíjat kiérdemel-
ve, azt meg is kaptam. 

- Idevonatkozó kis kitérõ: Ba-
bits Mihály 1927-ben keletkezett fel-
jegyzésébõl tudjuk, hogy Franz F.
Baumgarten németül írt, mégis meg-
érezte, hogy a magyar író helyzetét tá-
mogatnia szükséges alapítványával.
„Mily nagy dolog, mily tökéletes ön-
zetlenség, az életben a halál utániak-
kal törõdni! Arról gondoskodni, „aki
helyünkre áll”, visszavonult egyszerû-
ségben szerényen és szótlanul készíte-
ni a jövõt, melyet már látni sem fo-
gunk, örök utat csinálni az Élet árkai
és göröngyei között, hogy e barbár
században is nyugodtan indulhasson
el az isteni utas: a Szellem utasa!” –
állapította meg Babits, aki kurátor-
ként sokszor nyilvánult meg a Baum-
garten-díjak átadásakor. Eltöpreng-
hetünk azon, hogy – s megint Babitsot
idézem szó szerint – „ebben a mai vál-
ságban is jelentõsen hozzá tud járulni
a magyar irodalom nyugalmának és
folytonosságának biztosításához”.
Napjainknak is vannak mecénásai.
Talán, ha nem is a szükséges mérték-
ben, de azért vannak.

– Valóban eltöprenghetünk a szép-
irodalmat és a kultúrát érzékenyen
érintõ, mai válsághelyzeten. Én a ma-
gam részérõl, feleségemmel közösen
évekkel ezelõtt alapítványt tettem az
iskolások versmondásának gyakorlása
érdekében. Bennük gyökerezik a jövõ,

az irodalmat kedvelõ ifjúságban. No-
ha az Alapítvány - anyagi támogatott-
ság hiányában - megszûnõben  van, a
vers- és prózamondó verseny évente
ismétlõdik.  

– A Baumgarten-ösztöndíj kitûnõ
indulást feltételez-jelez! Viszont a ha-
marosan következett „fordulat éve”,
az 1948-as esztendõ nem sok jót ho-
zott.

– 1948 kora õszén kettõszázhet-
ven írót zártak ki az Írószövetségbõl.
Magam is köztük voltam.  A Bajza ut-
cai székházba be sem engedtek, a por-
tán kellett „beszolgáltatni” az igazol-
ványunkat, amelynek Megjegyzések
rovatába írták be: mikor, mennyi lisz-
tet, cukrot, zsírt kaptam. Barabás Ti-
bor fõtitkár ide jegyezte be személye-
sen a Baumgarten Alapítvány ösztön-
díjának tényét. Igaz, az MDP határo-
zatára, õ hajtotta végre a kizárásokat
is, majd hozta létre az Újrafelvételi
Bizottságot. A kizárt polgári irányzatú
írók közül azoknak, akik visszavételü-
ket kérték, írásban kellett hûségnyi-
latkozatot tenniük Rákosi Mátyáshoz
és programjához. Hozzám két költõ-
társ fordult, Keszthelyi Zoltán és ké-
sõbb Mátyás Ferenc, hogy írjam meg
visszavételi kérelmemet a hûségnyi-
latkozattal együtt. Ha ezt nem teszem,
„kiradíroznak” a magyar irodalomból.
Mint szabad író megtagadtam ezt a
nyilatkozatot. Egyébként velem
együtt zárták ki Herczeg Ferencet,
Márai Sándort, Harsányi Zsoltot,
Mécs Lászlót és más polgári írókat.
Herczeg Ferenc itthon halt meg, de a
kizárt írók túlnyomó többsége elhagy-
ta az országot. Én a „nagy kalandot”
választva itthon maradtam.  Zárójel-
ben jegyzem meg: Rákosi tíz forintért
megvásárolta tõlem elsõ kötetem egy
példányát 1946 karácsonya elõtt a
Parlamentben, s ott a folyosón dedi-
káltam, ezzel a szöveggel: „Rákosi
Mátyásnak, de nem a politikusnak,
hanem az embernek.” Elolvasva az
ajánlást, felém fordult: „Mi az? Maga
nincs megelégedve a politikámmal?”
Mire a válaszom: „Egyes részeiben
igen, de osztályharcos politikájával
nem, mert ez megosztja a társadalmat.
A mostani helyzet és a jelenlegi viszo-
nyok a nemzeti összefogást sürget-
nék.” Szó nélkül ott hagyott. Akkor
még nem tudtam, hogy ezzel, 36 évre
„elásom” magamat. Ennyi ideig nem
jelenhetett meg könyvem Magyaror-
szágon.

– Mi mindennel járt együtt ez az
állapot?

– Tulajdonképpen volt ebben jó is,
meg rossz is, de végül, amikor a har-
minchat év lepergett és csaknem hat-
vanévesen megjelenhetett második
verseskötetem, felállítottam a mérle-
get. Ebben ez állt: Nem volt hiábava-
ló!  

– Kifejtenéd ezt kicsit bõvebben?
– Inkább tömören. Az elsõ hóna-

pokban nem akartam hinni, hogy az
újságok, folyóiratok lapjai becsukód-
tak elõttem. Az akkor vezetõ irodalmi
folyóiratnak több versemet küldtem
el, hogy választani tudjanak belõlük.
Nem levélben utasítottak el, hanem a
folyóirat „Szerkesztõi üzenetek” rova-
ta élén küldték a választ: „Bíró And-
rás, Budapest: Verseinek szellemisége
nem felel meg korunk követelményei-
nek.” Ennyi. Az Új Ember szerkesztõ-
ségében személyesen kerestem meg
Pénzes Balduin fõszerkesztõt, aki ko-
rábban legalább két tucat versemet je-
lentette meg. Panaszosan nyitottam be
hozzá azzal, hogy a Vigília egysoros
levélben utasította el verseim közlé-
sét. Szóáradatom befejezése után szo-
morúan nézett rám, majd szemében
könny csillant meg és átölelt: „Andri-

som, fogd vissza magad! Az Új Em-
ber betiltásával számolhatunk, ha ná-
lunk egyetlen versed megjelenik.
Értsd meg végre, rajta vagy a listán!”

– Gondolom, ezt lebénított.
– Nem esett jól, az biztos, de, nem

bénultam le. Írtam tovább és végez-
tem a teendõimet. Nem csupán a hiva-
taliakra gondolok, hanem egyebekre
is. Még 1942-ben, Erdélyben tett gya-
logutamon határoztam el, hogy re-
génybe foglalom felmenõim sorsának
ezer évét. Felkerestem õseim faluját, a
Háromszék megyében fekvõ Esztel-
neket, ahol az iratok és a családi le-
gendárium szerint is, már Géza feje-
delem idején fegyverkovácsként mû-
ködött a családunkat alapító õsünk.
Ekkortól kezdtem gyûjteni az okmá-
nyokat, kereszt- és halotti leveleket,
kinevezési- és adományleveleket a Bí-
ró család felmenõirõl. Erre is szakítot-
tam idõt, hogy ezt folytassam. Az író-
társak sem hagytak magamra. Kizárá-
som után egy évvel személyesen kere-
sett meg Dr. Demeter Andor, aki hoz-
ta a hírt az Irodalmi Alap megalakulá-
sáról. Kinek is jutottam eszébe?
Bölöni György, Ady Endre hajdani
barátja emlékezett Ady-rokonságom-
ra és tudott kizárásomról. Nos, õ volt
egyik ajánlóm, a másik Demeter Ban-
di, amikor felvettek az Alap tagjai so-
rába, ami sok elõnnyel járt. Kedvez-
ményes beutalót kaphattam a sziglige-
ti alkotóházba, gyermekeim után az
Alap fizette a családi pótlékot és meg-
volt a lehetõsége, hogy esetlegesen
megjelenõ írásaimért elõleget is fo-
lyósíthatnak.

– Hogyan szûnt meg a tiltásnak
„becézett” szilencium?

– Az Új Tükör kulturális képes he-
tilap fõmunkatársaként már néhány
éve írtam a Levelek a kertbõl soroza-
tomat, amikor meglátogatta a szer-
kesztõséget Acél György.  A hivatalos
eszmecsere végeztével megszólított.
Elmondtam neki, hogy még mindig a
tiltott írók listáján vagyok, hiszen
1974-ben, még a kutyasport témával
foglalkozó kéziratomra is ráütötte a
Kiadói Fõigazgatóság a „Nem enge-
délyezem!” pecsétet. Mindezt azért,
mert nem voltam hajlandó Rákosinak
hûségnyilatkozatot tenni. És, milyen
ellentmondása a rendszernek (!),
ugyanabban az évben, az NSZK-ban,
az Elsõ Filmes Rendezõk Fesztiválján
Nagydíjjal tüntették ki Maár Gyula
kéziratos kisregényem alapján készült
filmjét. Ez hatott. Ott helyben a tûrt
írók kasztjába helyezett át Acél Györ-
gy és biztatott, bármelyik várakozó
kéziratommal jelentkezzem a Kiadói
Fõigazgatóságon. Így jelent meg az-
tán a következõ év tavaszán, 1982-
ben, háromezer példányban A szépség
ünnepe címû verseskötetem, Reich
Károly finom rajzolatú grafikáival. A
verseket feleségemhez, Máriához ír-
tam.

– Visszatérve a sikeres Maár-film-
re: A lépcsõsor legalsó fokán címû
kisregényed alapötlete elõbb került
filmvászonra, mint könyvben megje-
lent volna. Hogy is történt ez?

– Maár Gyula e kézirat hasznosítá-
sával forgatta Végül címû filmjét,
1972-ben. Jeles szereplõkkel, mint
Törõcsik Mari, Josef Kroner, Major
Tamás, Szacsvay László, Lázár Kati,
Szilágyi Tibor, Kálmán György és
még sokan mások. Annyira jól sike-
rült a film, hogy nagydíjat kapott
1974-ben a Mannheimi Filmfesztivá-
lon. A kisregény könyv formájában
jóval késõbb, 2008-ban kerülhetett az
olvasók kezébe.

(Következõ számunkban folytatjuk)

Hetven év az irodalomban – 2.
Beszélgetés a 90 éves Bíró Andrással

Térantropológia
Aknay János és Kalmár János kiállítása a Galériában

Balról: Szeifert Judit mûvészettörténész, Aknay János festõmûvész,
Kalmár János szobrász, Kéri Mihály a Galéria vezetõje és T. Mészáros

András polgármester a megnyitón

Ismét rangos mûvészek alkotásaiból rendeztek kiállítást az érdi Galériában, hi-
szen Aknay János a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének tulaj-

donosa, Munkácsy-díjas és Kossuth-díjas, több mûvészeti társaság tagja, többek
között a szentendrei Vajda Stúdiónak egyik alapítója és tagja a Patak Csoport-
nak is. Kalmár János Budapesten és Párizsban él, szintén Munkácsy-díjas. Kö-
zös kiállításuk június végéig tekinthetõ meg.
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A Magyar Nemzeti Múzeum vi-
segrádi Mátyás Király Múzeu-
mának középkori régészeti
online magazinjában
(Archaeologia - Altum Cas-
trum Online) jelent meg
BUZÁS GERGELY tanulmánya
a hajdani ófalusi kastélyról. A
szerzõ szíves engedelmével
folytatásokban közöljük, mert
sok újdonsággal találkozhat-
nak még azok is, akik eddig is
ismerték a kastély történetét.
Az eredetihez képest a láb-
jegyzetelés módját azonban
megváltoztattuk. Most a befe-
jezõ részt olvashatják. 

1418-ban márt állt a Cikók pomázi
udvarháza. Az eredetileg 12 x 6 méte-
res belsõ terû, kétszintes ház donga-
boltozatos pincéjét egy hevederív osz-
totta két azonos méretû térre. A pince
lejárta az udvarra nézõ hosszanti hom-
lokzat közepétõl kissé eltolva helyez-
kedett el. 

Pomázzal szinte azonos méretû és
elrendezésû a beregdaróci udvarház.
14,5 x 7,5 m-es, kétosztatú, kétszintes
épület, dongaboltozatos, hevederrel
osztott alsó szinttel, melynek bejárata
a hosszoldal közepétõl kissé eltolva
helyezkedik el.

Bár szintén megjelent már a Zsig-
mond-korban, inkább a Mátyás-kor-
ban terjedt el a fentiekhez mindenben
hasonló, de háromosztatú kúriatípus.
Ezekhez az épületekhez már minden
esetben pincegádorral kombinált
homlokzati torony csatlakozott. A
pince még gyakran kétosztatú, de a
nagyobbik pinceteret, a földszinti vá-
laszfal alatt hevederívvel osztották
meg.

E típus korai, feltehetõen Zsig-
mond-kori példája a pécsi püspökök
szárszvári udvarháza. A 20 x 9 m-es,

kétszintes épület pincéje két, felsõ
szintje valószínûleg három helyiségre
tagolódott. A hosszoldal közepén el-
helyezett pincegádor felett torony
emelkedett.

Hasonló épület volt a Choron csa-
lád Mátyáskori devecseri kastélya. A
különbség mindössze annyi, hogy a
21 x 10 m-es épület egyterû pincéjét
két heveder tagolta, válaszfal nem
osztotta meg. A felsõ szinten pedig a
torony terét hevederív kötötte össze a
középsõ helyiséggel. A felsõ szinten
csak az egyik helyiség volt boltozott.

E típust követte nagyobb méretben
a Báthori István vajda késõ-Mátyás-
kori nyírbátori kastélya. Eredeti for-
májában 28 x 10,5 m-es, kéthelyisé-
ges pincével épült. A kisebbik pince-
helyiség lényegesen kisebb a másik-
nál, viszont a nagyobbik pinceteret
egy hevederív is megosztja. A pince-
lejárat az udvari homlokzat közepén
nyílott, felette valószínûleg eredetileg
egy torony is állhatott. A földszint há-
rom helyiségre tagolódott és csak az
egyik szélsõ volt boltozva.

Sárkány Ambrus érdi udvarháza
32 x 9 m-es alapterületével, négyszin-
tes elrendezésével kiemelkedik a ko-
rabeli nemesi kúriák közül. Ebben a
méretkategóriában különösen megle-
põ a pince által tükrözött kéthelyisé-
ges elrendezése. Egyéb tekintetben is
mutat néhány sajátos vonást az épület:
pincéjének bejárta nem a hosszolda-
lán, hanem az egyik rövid oldal köze-
pén nyílott és lépcsõtornya sem a fõ-
homlokzat közepe táján, hanem az
egyik sarkában helyezkedett el, kony-
hája pedig valószínûleg különálló
épületben volt. Ezek a méretbeli és el-
rendezési sajátságok talán összefüg-
gésben állnak az érdi udvarház korai
periódusával. Ennek a periódusnak a
részletei jelenleg csak a pince ÉK-i fa-
lának kétharmadnyi szakaszán mutat-

hatóak ki, de elképzelhetõ, hogy való-
jában az egész pince ehhez a korábbi
épülethez igazodott: tulajdonképpen
az álló épület alá áshatták be a löszös
altalajba. Az bizonyos, hogy a három
nagy földszinti ablakkal megvilágí-
tott, 20 m hosszú nagyterem ennek a
korábbi udvarháznak a jellegzetes ele-
me volt. Maguk, a nagyméretû, fül-
kés, földszinti ablakok is szokatlanok.
Ilyeneket sehol sem ismerünk a fent

említett XV. századi udvarházakban.
Ezeknél az alsó szint vagy pince volt,
aminek födéme sokszor a külsõ járó-
szint fölé emelkedett, vagy ha föld-
szint, akkor általában kicsi, magasra
helyezett ablakokkal világították csak
meg. Nagyméretû földszinti ablakokat
pince nélküli épületen jelenleg csak a
várpalotai XIV. századi udvarházról
ismerünk.

A birtokot, amelyen ez az udvar-

ház épült 1350-ben kapta I. Lajos ki-
rálytól Tóth Lõrinc, az Újlakiak õse.
A Palota helynév, amely már az ud-
varház létére utal, elõször 1397-ben
jelenik meg írott forrásban. 1409-ben
már említik a palotai curiálist is. Az
udvarház tehát valószínûleg a XIV.
század második felében épült. A XV.
század közepén felépült várpalotai
várba részlegesen belefoglalt, 29 x 9
m-es udvarház László Csaba kutatásai
szerint emeletes lehetett.

Részben fennmaradt földszintje
három helyiségre tagolódott. Bejárata
a hosszanti nyugati homlokzat köze-
pén, az épület nagyobbik felét elfogla-
ló 15,5 m hosszú, festett falú nagyte-
rem sarkába nyílott. Ezt a nagytermet
három, a nyugati homlokzatba vágott,
nagyméretû, fülkés, ülõpadkás ablak
világította meg. A nagyterembõl nyí-
lott a következõ, 5,5 m-es szoba,
amelynek nyugati homlokzatát kis,
fülke nélküli ablakokból komponált
nyíláscsoport törte át. Innen is egy aj-
tó vezetett az épület északi végében
álló 4,7-es helyiségbe. Ennek nyugati
falából csak az alapozás maradt fenn,
így többi nyílását és funkcióját nem
ismerjük. Ha csak nem ez szélsõ he-
lyiség volt a konyha - ami kevéssé va-
lószínû - akkor az udvarház konyhája
külön épületben kaphatott helyet.

Úgy tûnik, hogy a Sárkány Amb-
rus érdi udvarháza kiépítésekor egy, a
palotaihoz hasonló kúriaépület körítõ-
falait használta fel. Az épülettípus pa-
lotai analógia alapján nem zárható ki,
hogy ez egy jóval korábbi, akár még a
Szécsényiek érdi birtoklása idejébõl
származó kúriaépület volt. Ám kutatás
nélkül ma még nem tudjuk hitelesen
megállapítani a korát. Az azonban bi-
zonyos, hogy az érdi kastély régészeti
kutatása igen jelentõs ismeretekkel
gazdagítaná ismereteinket a középkori
Magyarország nemesi rezidenciáiról. 

Sárkány Ambrus érdi udvarháza – 5.

Egytraktusos nemesi udvarházak a középkori Magyarországról. 1)
Nyirtasimonyi, 2) Zsennye, 3) Kisnána, 4) Pomáz, 5) Beregdaróc, 6)

Várpalota, 7) Érd, 8) Szászvár, 9) Nyírbátor, 10) Devecser

Írni annyit tesz, mint válogatni és
elhallgatni.  A naplóban, ahogy a

versben is, megengedheti magának az
ember, hogy hosszú csendet tartson,

hogy félbehagyjon egy szót.
Jean Guitton

MÉG EGYSZER A DEMOKRÁ-
CIÁRÓL, mégpedig Margaret Thatc-
her temetése kapcsán. A példaképp
emlegetett angol társadalom, és a ma
már lassan ott is amerikai típusú de-
mokrácia.  Liberális személyes önkife-
jezési jognak és szabadságnak nevezett
szabadosság a halálhírt örömujjongva
fogadó utcai tüntetõk között. 

Ízléstelenség. 
Közben megmondó emberek, ész-

osztók papolnak a személyiség tiszte-
letérõl, a méltányosságról és a kegye-
letrõl.

2013. április 23., kedd
MAGYAR KATONÁK AFRIKAI

KÜLDETÉSEKBEN. Az elmúlt évad
elõadásai közül a legjobbat hallottam
ma, egy katonától. Vajon mit kerestek
ott a katonáink? (És mit kerestek 70
éve a Don-kanyarban? Ugyanúgy jo-
gos kérdések – és mennyire más vá-
laszt hallottunk az utóbbira 50 évig!
Sõt, még manapság is…) Sok más, a
gyarmatai pár száz éves kizsákmányo-
lásából meggazdagodott országgal el-
lentétben, Magyarországnak sosem
volt gyarmata a fekete földrészen. Van
mégis magyar név Afrika térképén: a
Teleki-vulkán. Az egykori Rudolf-tó
mellett fedezte fel annak idején gróf
Teleki Sámuel ezt, a szárazföld belse-
jében idõnként mûködõ vulkánt. Ké-
sõbb, az expedíciójának tudományos
eredményeit elismerõ angolok azért
nevezték el õróla. 

(Ha arra jársz, napjaink vándora,
avagy szafari vadászvendégként, ne
így keresd! A környezetébõl a budai

Gellérthegynél kevésbé kiemelkedõ
vulkánhoz vezetõ út felõl a Turkána-tó
partján érdeklõdve az immár független
ország bennszülötteitõl, a Nagira
Mvaiten az, amit keresned kell. Ha tol-
mács fordítja a kérdést, akkor a benn-
szülöttektõl A Kettéhasadt Hegyet kell
kérdezni.) 

A magyar katonák azonban nem a
vulkánt és nem a múlt felfedezõinek,
utasainak, expedícióinak emlékeit ke-
resték, mint napjaink rekonstruktív tu-
dományos expedíciói, hanem veszé-
lyes küldetésben vettek részt, nemzet-
közi békefenntartó erõk tagjaiként.
Õket nem tévedésbõl lõtték, sem Nyu-
gat-Afrikában, sem Darfurban. Tu-
dom, nem mérvadó az én érdeklõdé-
sem, sem a hézagos tájékozottságom
az ottani ügyekkel kapcsolatban, de
azért világosan érzékelem az európai
katonák (a „fehér emberek”) küldeté-
séinek veszélyességét a háborús öveze-
tekben. Akár a berberek, hamiták,
tuaregek, vagy a hutuk földjén, avagy
Kongó keleti õserdeiben, az Ituri men-
tén élõ pigmeusok között teljesítettek
szolgálatot.

Bizony, azok nem talk show-sok,
médiaszemélyiségek és utazásszerve-
zõk kirándulásai voltak. Nem is ké-
szültek róluk nemzetközi érdeklõdésre
is számot tartó számot tartó fényképek
és filmetûdök. Felüdítõ volt viszont
egy autentikus személy elõadását hal-
lani a fekete földrészrõl. Személyes,
nem másodkézbõl szerzett tapasztala-
tokról. 

Olyan területekrõl és események-
rõl, amelyek manapság még mindig az
ismereteink térképének fehér foltjai. 

2013. április 26., péntek
PAPÍRCETLIK. Kitépett füzetla-

pok, újságszélre firkantott nevek,
könyvcímek. Félbetépett géppapíron
idézetek. Megjegyzések, hivatkozások,

amelyekrõl ma már esetenként nem is
tudom, mire vonatkoznak.

Mintha valaminek a végét érezném.
Mintha elutazni készülnék, valahová,
máshová, nem is tudom, talán egy má-
sik világba. Nem akarom, hogy kusza
nyom maradjon utánam, rendetlenség.
A rendre törekvés meg, bármilyen
esetleges, következetlen, a felhalmo-
zott, felgyûlt és értékét vesztett dolgok
mellõzésével jár. Mint a fogalmazás, a
gondolatok tisztázása, a redundáns
közlések kiküszöbölése a beszédben,
az elõadásban. Selejtezés.

Közben ilyesmiket találok:
„Mindig csak kívülrõl érthetjük

meg a dolgokat. A megfigyelõ és a
megfigyelt dolog között feltétlenül len-
nie kell egy bizonyos távolságnak, és
soha nem lehetünk saját törzsünk et-
nográfusai.” Egy – gondolom, — fran-
cia írótól lehet az idézet, mert elõtte
egy francia félmondat maradványa van
a papíron. A szerzõ neve, sajnos, lesza-
kadt. Mindegy is. 

Egy német (NDK) könyvcím jut
eszembe róla: A megfigyelõ nem lát
semmit.

Másik cédulán R. Park, „szocioló-
gus” megjegyzéssel. Akkoriban talál-
kozhattam vele, amikor, huszonéve-
sen, hályogkovácsként, a várostervezés
meg ilyesmik érdekeltek. A városiaso-
dás folyamata, meg a géographie
urbaine. Valahogy Park neve a megfi-
gyeléshez kapcsolódott. A mellette lé-
võ mondat minden esetre érdekes: a
fejl.(õdés) = a ter.(ületi?) közösség >
kulturális, eszmei közösséggé fejlõdik.

Azután Afrikáról, meg a Donról
apám naplója jut ott eszembe. Belela-
poztam.

Orel, 1942. ápr. 28. Kedd
Koradélután havazott. Az uccákon

nyúlós, tapadós sártengerré olvadta
hó, hideg északi szél fújt. Kint mászkál-

tam a kocsival naphosszat. Elnézte itt-
ott az embereket. Szegények. Ázott ve-
rebek módjára dideregtek a szekerek
mellett, agyonfázva, éhesen.

A vezetés papíron folyik, de ott
nagy arányokban. A valóság? Jobb ar-
ról nem beszélni. Két óra hosszat nem
sikerült egy rubeola esetet elhelyezni, 4
német orvos (2 kórház vezetõ) közül
egy se tudta, mi a rubeola. Este befu-
tott Farkas dr a III/2 tábori kórház pa-
rancsnoka. Országut mentén sátrak-
ban tanyáznak, miként a csapatok jó
része, védelem nélkül… Felesleges
folytatni. Ezer és ezer kisebb nagyobb
dolgot lehetne felsorolni. Majmolták a
németeket, pedig az csak annak a bizo-
nyos mammuttömegnek való vezetés.
Jó, hogy nem vagyok katona. A sors
iróniája lesz, ha egyszer kényszerülök
majd errõl az idõszakról kiadandó hi-
vatalos jelentéseket közölni.

Megértem az orosz melancholiát.
Megértem Tolstojt és Dostojevskit.
Ezek az emberek csak orosz földbõl nõ-
hettek ki. Pedig a maga nagy mélysé-
gében az élet szép és megkapó. Ma dél-
után kint jártam egy orosz házban.
Ikont kerestem. Az öreg néni nem akar-
ta eladni a sajátját, mert azzal akar el-
temetkezni. Furcsán más az ilyen orosz
ház. Sok könyvük volt, egyik sarokban
ikon, Hitler, Stalin képe a családi fény-
képek közt. Nekik olyan mindegy. Õk
csak urat ismernek. Valamikor a gróf
vagy a herceg, aki Moszkvában élt, az-
tán Lenin és Stalin, a communaire, a
katonaság, ma a germánok. Nekik oly
mindegy. Elfogadják, mint a pestist,
vagy a cholerát, mely sujtja õket, de
soha nem tartozik az életükhöz.

Szép lehetett a szerelem ezekben a
kis faházakban. A befelé élés nyomai
még ma is láthatók. Minden mocsok el-
lenére a proletársors szürkeségén át is
felvillan a régi szinesebb élet, karos-
székek, vitrinek, tükrök, csecsebecsék

árulkodnak, majd minden jobb házban.
Még 10 napot is itt ragadhatunk.

Nem kapunk tábori postát. Semmi hír
hazulról. Lélekben mégis nyugodt va-
gyok, nem tudom, miért. A Gondvise-
lést érzem a családom felett és hiszem,
hogy az Isten átsegít a nehézségeken.
Az otthonról hozott képek napról-nap-
ra veszítenek élességükbõl, tárgyiassá-
gukból és lassan nagy-nagy vágyódás-
sá halványulnak el, mely húz vonz ha-
zafelé. Mit bánom én a többit. Jól élek,
vagy rosszul; fázom vagy nem. Örö-
möm nincs, semmi, de semmi nem ér-
dekel szellemileg. Lelkileg egészen er-
re a nagy vágyódásra vagyok beállítva.
Kifelé automata módra élek.. Semmi
érzelem nincs bennem, teljesen le va-
gyok zárva. Szerelem? Igen.

Orel, 1942. május 1. Péntek.
Este ¾ 9. Már egy és negyed órája

tart a légitámadás. Tegnap éjjel 2 órá-
ig átlag 20 percenként jöttek, a szom-
szédunkban szétvertek egy házat, egy
asszony meghalt. Most épp a közelben
csapott be egy bomba, mert a folyosón
lehullott a vakolat s az összes ablakok
– ahol még üveg volt – betörtek.

…
Ma egy beteget vittem be a német

tábori kórházba. Hatalmas épület. A
cárok idejében kolostor volt, a kommu-
nizmus alatt technikai iskola mozdony-
vezetõk stb. részére, ma kórház. S az
öreg épület mindezt türelmesen viseli.

Az eü. oszlopból a sebészünk beteg.
Elbeszélgettünk. Az emberek hihetetle-
nül korlátoltak. A vezetõorvos az elsõ
napon megtiltotta nekik a tegezést stb.
stb. Butaság. Az ilyen ember saját ma-
gának teszi kellemetlenné az életét, de
a környezetének is. Szerencse, hogy a
mi társaságunk nem ilyen. A papokkal
és az állatorvossal nagyon jól ki lehet
jönni, a fõnököm is jó. Személyileg én
jól érzem magam.”

VOTIN JÓZSEF: Múló napok hordaléka – 20.
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A szurkoló hangja
Egy gyõzelem két döntetlen hat vereség, hét lõtt, és tizenhárom kapott gól,

ez labdarugó csapatunk tavaszi mutatója, ami a bajnokság huszonharmadik
fordulója után a  tizenegyedik  helyezéshez elég a Duna csoportban. A három
fordulóval ezelõtti edzõváltás sem segített: Miskovicz Bálint az elmúlt évi baj-
nokcsapat edzõje elköszönt az együttestõl, s a volt magyar válogatott
Limperger Zsolt váltotta a kispadon. Csodát õ sem tudott tenni, eddigi mérle-
ge egy döntetlen, két vereség. Ha arra gondolunk, hogy az elsõ öt, szerencsés
esetben az elsõ hat helyezettnek van esélye az NBIII-ban maradásra, akkor
nyugodtan kijelenthetjük, hogy viszlát NBIII. Természetesen matematikai
esély még mindig van, de ahhoz az eredményeknek számunkra kedvezõen kell
alakulniuk, és nekünk nem nagyon szabad hibázni. Ebben a tavasszal szerep-
lõ csapatban pedig - ahogy az eredmények is mutatják - benne van a hibázás
lehetõsége.  A szurkoló pedig barátkozhat a gondolattal: ismét megyei bajno-
ki meccsekre járhat, hisz a nyár végén induló új bajnokságban csapatunk min-
den valószínûség szerint Pest megye elsõ osztályú bajnokságában fog szere-
pelni. Ami vigasztaló tény: ez még nem a legalsó osztály, hisz van még me-
gyei másod-, és megyei harmad osztály is. És a megyei elsõ osztály is elég
erõs lesz. Nézegetve a jelenleg NBIII-ban szereplõ Pest megyei csapatok he-
lyezéseit, az átszervezés következtében várhatóan hat-nyolc ma még NBIII-as
csapattal rendelkezõ megyei település csapata fogja erõsíteni a Pest megyei
bajnokságot. Nagy kérdés, hogy az amatõr futball keretei között mennyire ma-
radnak egyben a  csapatok, mennyire lehet egyben tartani a játékoskereteket?
Persze az is nagy kérdés, hogy a klubok egybe kívánják-e tartani  a régi kere-
tet, vagy egy ott maradó gerincre új csapatot kívánnak-e építeni? Mert a me-
gyei bajnokságok amatõr bajnokságok, a játék szeretetétõl átitatott játékosok
bajnoksága. És ezt az NBIII-ban, sõt felsõbb osztályokban megforduló játéko-
sok nem mindegyike vállalja… Persze ne temessük elõre a csapatot, hisz van
még néhány forduló a bajnokságból. Mindaddig bízhatunk, amíg van matema-
tikai esély. És ha mégsem sikerül? A labda egy osztállyal lejjebb is gömbölyû,
a pálya mérete ugyanakkora, a csapat pedig akkor is a mi csapatunk lesz.

PATÓ LAJOS

Történelmi bronzérem!
Sikerült hazai pályán gyõzni a
harmadik mérkõzésen, így az
ÉTV-Érdi VSE a nõi felnõtt NBI
2012/2013-as szezonjának
bronzérmese! NBI Rájátszás -
Bronzmérkõzés 3. forduló
2013. május 04. 18:00: ÉTV-
Érdi VSE – Váci NKSE 25 (11)
– 21(12)

A csapat története során másod-
szor, egymást követõ két évben jutott
el az NBI rájátszásában a bronzpár-
harcba, tavaly emlékezetes csatában
azonban a negyedik helyen zárt az
ÉTV-Érdi VSE. Idén pályaelõnnyel
kezdhetett csapatunk, a sorsdöntõ
mérkõzésre így Érden került sor.

Már bõ fél órával a kezdõ sípszó
elõtt se lehetett érteni egymás szavát a
csordultig telt Batthyány Tornacsar-
nokban, a szurkolók talán jobban be-
melegítettek, mint maguk a játékosok.
Nagyszerûen kezdett az érdi csapat
védekezésben, szinte lehetetlen volt
helyzetbe kerülni, taktikailag hibátla-
nul felkészült a társaság az összecsa-
pásra. Az elsõ hét percben csak a
helyzetkihasználás nem volt tökéletes,
így is 3-1-re mi vezettünk. A tízedik
percben egyenlített, a tizenhatodikban
5-4-nél már vezetett az ellenfél. Triffa
ismét sziporkázott a váci kapuban,
Wolf bombaerõs lövéseivel szemben
azonban õ is tehetetlen volt. Rögtön
sikerült a fordítás 7-5-nél újra kétgó-
los volt a hazai elõny. Hámori pályára
küldése jó húzásnak bizonyult a ven-
dégek részérõl, a félidõ utolsó öt per-
cében egyenlített, az utolsó pillana-
tokban szerzett góllal a szünetben ve-
zetett a Vác.

Fordulás után lõtte elsõ góljait
Klivinyi a mérkõzésen, 14-11-re ló-
gott meg az ellenfél. Újabb hét perc
hibátlan érdi védekezés, Szekeres
Klára lendületes támadásbefejezései
és ismét hazai vezetés 15-14-nél. Em-
berfogással lépett fel az érdi védelem
Klivinyivel szemben, de mindig volt
valaki a vendégek közül, aki tovább
gördítette a váciak szekerét. A két ko-
rábbi mérkõzésen jól játszó Barján
például a 47. percben talált be elõször,
amivel csapata 18-16-ra vezetett.
Kristina Elez képességeirõl, a szezon-
ban nyújtott teljesítményérõl hossza-
san lehetne értekezni, az viszont biz-
tos, hogy a bronzpárharc utolsó mér-
kõzésének második félidejében Elez
vállára vette a csapatot. A hajszálpon-
tos átlövések, a támadások szervezé-
se, a labdaszerzések, a labdafelvitelek
fûzõdnek a nevéhez többek között. Az
utolsó tíz percre 4:2-es védekezésre
váltott Szabó Edina, a vendégek játé-
kába egyre több hiba csúszott, lövésig
is ritkán jutottak a hosszú váci táma-

dások. Végre nem Triffában haltak el
a ziccereink, Wolf pedig hidegvérrel
értékesítette a szezon legfontosabb
büntetõit. 22-20-nál három perc per-
gett le az órából és éppen ennyi ma-
radt a meccsbõl. Nõtt a feszültség,
egyre többet állt az óra, de Vincze
Melinda találata másfél perccel a vége
elõtt már a biztos bronzérmet jelentet-
te. Közjátékoktól sem volt mentes a
záró 60 másodperc, Sara Vukcevic
például hamarabb indult el ünnepelni,
amiért kiállították.

Aztán tényleg lefújták. A lányok
egymás nyakában, felszabadultan,
örömkönnyek közepette kezdték meg
az ünneplést. Érkeztek a bronzérmek,
a szurkolóktól kapott és a szövetségtõl
hozott medáliák is az érdi játékosok
nyakába került. Következhetett a
szurkolókkal közös, össznépi ünnep-
lés, melyet követõen nem maradt érdi
mez játékosainkon.

Szokták mondani, minden jó, ha a
vége jó... Véget ért a tündérmese, az
Érd az NBI bronzérmese! 

Közel a bajnoki cím!
A juniorokra épülõ NBII-es felnõtt csapatunk olyan tettet

vihet véghez, mely még a csapat történetében soha nem sik-
erült, bajnok lehet az NBII-ben. Ehhez a legfontosabb
mérkõzést könnyedén, nagy fölénnyel nyerte meg csapatunk.

NBII Nõi felnõtt Dél 20. forduló, 2013. május 05. 11:00
ÉTV-Érdi VSE – Gyömrõ VSK 34 (15) – 21 (9)
A Kovács Grétával, Buzsáki Nikolettel megerõsített NBII-

es felnõtt a Gyömrõ VSK ellen sorsdöntõ mérkõzésre készült,
hiszen gyõzelem esetén jobb egymás elleni mérleggel várhat-
nák az utolsó két fordulót a mieink. Nem indult könnyedén a
találkozó, de a jó védekezés alapot jelentett a gyorsindulások-
ból szerzett könnyû góloknak, amivel már a szünetre komoly
elõnyt sikerült kidolgozni. A második félidõ még egyértelmûb-
bé tette az erõviszonyokat, Németh Helga mindenkinek
lehetõséget adhatott, az érdi szurkolók pedig kiszámolták a
hitehagyott ellenfelet.

Németh Helga vezetõedzõ értékelése: „Sokat jelentett a
csapatnak a felépülõ Kamuti Réka és Kovács Gréta jelenléte,
így magabiztosan, a második félidõben már jó hangulatban
kézilabdázva tudtuk hozni ezt a nagyon fontos mérkõzést. Az
eredmény arra jogosít fel, de egyben kötelez is minket, hogy az
utolsó két találkozón is teljes erõbedobással küzdjünk, hogy
megszerezzük a bajnoki címet.”

Bajnok az NBII Junior csapat
ÉTV-Érdi VSE – Gyömrõ VSK 

27 (12) - 24 (12)
Legnagyobb ellenfelüket, saját magukat kellett le-

gyõzniük az ÉTV-Érdi VSE NBII-es juniorjainak. A
végére ez is sikerült, biztossá vált a bajnoki címünk.

Akadozott a gépezet, nehezen lett meg az NBII-es
junior csapat újabb gyõzelme, az utolsó percekben
azonban már szólhatott a vastaps a bajnok csapatnak.
Két fordulóval a bajnokság vége elõtt az ÉTV-Érdi
VSE behozhatatlan elõnyre tett szert és megnyerte az
NBII nõi junior korosztály déli csoportját. Gratulá-
lunk a játékosoknak és a szakvezetõknek!

Havril Károly vezetõedzõ: „Év elején azért gon-
doltuk fontosnak az NBII-t, hogy játéklehetõséget biz-
tosítsunk azoknak a fiataloknak, akik NBI-ben keve-
sebbet tudnak szerepelni. Viszont a nemzeti bajnok-
ság bármely osztályában elért dobogós helyezés a to-
vábbtanulásban plusz felvételi pontokat jelent, ezért
ez vált fontossá számunkra és ennek megfelelõen a
bajnoki cím mindenki sikere. Jankó Béla és Bálint
László egész éves segítségét ezúton is köszönjük, a
háttérmunkájuk nagyban hozzájárult az eredményes
szereplésünkhöz.”

Dénes Mercédesz Junior Or-
szágos Bajnok, Váncza István
Diákolimpia Bajnok.

Hétvégén, Szigetszentmiklóson az
új impozáns sportcsarnokában a

junior férfi szabadfogású és nõi junior
országos bajnokság, Tatabányán a fel-
újított körcsarnokban a szabadfogású
diákolimpia III-IV-es korcsoport or-
szágos döntõi kerültek megrendezés-
re.

A bajnokságok mérlege két bajno-
ki cím, három bronzérem és három V.
pontszerzõ hely.

Szigetszentmiklós:
A junior nõi és junior szabadfogá-

sú férfi országos bajnokságon Dénes
Mercédesz - egy súlycsoporttal fel-
jebb - 51 kg-ban is - Európa Bajnok-
hoz méltóan - magabiztosan szerezte
meg az Országos Bajnoki címe.  

59 kg-ban Lukács Anita a dobogó
harmadik fokára állhatott és bronz-
éremmel tért haza.

A férfiak mezõnyében 74 kg-ban
Sárosi János csak az elõdöntõben ta-
lált legyõzõre, a szabadfogású váloga-

tott Szabó Noé személyében. Vigasz-
ágon tovább folytatva a jó birkózását,
bronzérmet szerzett. Vakarcs Tibit
szintén 74 kg-ban egy hajszál válasz-
totta el a dobogótól, illetve a pontszer-
zõ helytõl.

Tatabánya:
A szabadfogású diákolimpia III-

IV. korcsoport országos döntõi igen
népes mezõnnyel mérlegelt és lépett
szõnyegre. Egyes súlycsoportokban
32-en is küzdöttek az éremért és az ér-
tékes dobogós helyezésekért, melye-
ket csak jó néhány gyõzelemmel - né-
ha csak 1-1 ponton, vagy nagyobb
pontértékû, vagy utolsó akción múlott
- lehetett megszerezni.

Váncza Pistit mindez nem zavarta,
az UTE-s Vilhelm ellen a döntõben,
három menetben szerezte meg a hete-
dik Diákolimpiai Bajnoki címét.

Diákolimpiai eredmények:
38 kg Váncza István I.
46 kg Buzás Patrik V., Nagy

Krisztián V.
50 kg Végh Richárd V.
76 kg Tamás Patrik III.

TAR MIHÁLY

A Környezetvédõ Egyesület Érd, Érd MJV Önkor-
mányzata, és a Pilisi Parkerdõ Zrt. közösen lakossági
fórumot tart 2013. május 17.-én (pénteken), 18:00-tól a
volt II. Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fõ u. 42.). 

A fórum témája A BELICZAY-SZIGET, ÉS A TÕZIKE
TANÖSVÉNY JELENE ÉS JÖVÕJE.
Várunk minden kedves érdeklõdõt!

Birkózás

Nõi kézilabda

Felhívás Nyugdíjasok 
Ki Mit Tud Találkozójára

A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ az Érden és a
környezõ településeken élõ nyugdíjasok számára Ki Mit

Tud Találkozót hirdet.
A Ki Mit Tud célja a hagyományõrzés, a kuturális és

közösségi kapcsolatok ápolása  a nyugdíjas korosztály tagjai
között.

A találkozó helyszíne: a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ
(Érd, Alsó u. 9.)

Idõpontja: 2013. június 13. csütörtök 15 óra
Jelentkezni a jelentkezési lap leadásával személyesen, postai

úton vagy e-mailben lehet 2013. június 10-ig.
Az alábbi kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:

1. Ének / népdal, magyar nóta, operett stb./
2. Szóló hangszer, hangszer-együttes

3. Vers- és prózamondás
4. Színjátszás

5. Tánc
6. Népdalkör, kórus

8. Egyéb színpadi produkció
Információ és bõvebb felvilágosítás kérhetõ:

Szedlacsek Emília igazgató, Tel.: 30 9 312995 vagy 
emilia@szepesmk.hu

Május 12-én, vasárnap 
délután 4 órakor a Szepes Gyula 

Mûvelõdési Központban
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Dr. Szegedi László
állatorvos

Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. 
Telefon: 375-879

Rendelési idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, péntek: 

de. 8–10, du. 15–18-ig, 
csütörtök: de. 8–10-ig

www.drszegedi_mlap.hu
drszegedi@t-online.hu

KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE
Telkész Bt. Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS

06/30-9893 523 • www.edax.hu/adambutor

Új függönnyel 
újjávarázsolható 
minden otthon.

Nálunk bõséges választékot, 
szakszerû segítséget 

talál hozzá.

Nálunk olcsóbb!
Érd, Riminyáki út 79.

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, 
SZOMBAT: 9-12 óráig

Tel.: 06-30/227-4494 

Tájékozódjon FACEBOOK oldalunkon:
Méteráru, rövidáru, lakástextil.

web: www.fuggonybolterd.hu

www.erdilap.hu • www.erdifidesz.hu •
www.erd.hu

www.erdicsatornazas.hu • www.erdhirado.hu

Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: 18680494-
1-13) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a
2011. évi adójuk egy százalékával, amely 220.494.- forint,
támogatták alapítványunkat. Az összeget az érdi birkózó
szakosztály felkészítéséhez, mûködéséhez használtuk fel.
Kérjük, hogy a 2012. évi adójuk 1%-os felajánlásával to-
vábbra is támogassák az érdi birkózást. Birkózóink eredmé-
nyeikkel és szorgalmas munkájukkal köszönik meg támo-
gatásukat. Rendelkezõ nyilatkozat letölthetõ a www.erdis-
partacus.hu honlapról. 

TAR MIHÁLY, KURATÓRIUM ELNÖKE

Duna-Art Fotóklub
Minden páratlan hét keddjén 17 órától várjuk 

a fotózni kedvelõket!
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet Érd, EEnniikkõõ  uu..  22..
Érdeklõdni lehet KKöörrmmeennddyy  ZZiizzii klubvezetõnél 

a 0066  2200//441111--33667733-as telefonszámon.

Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Össze-
fogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) min-
den csütörtökön 18 órától. Találkozhatnak ön-
kormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a
polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a
város életérõl.            A Fidesz Érdi Szervezete

Kedves Olvasó! Ha otthoná-
ban, munkahelyén elektroni-
kus formában szeretné újsá-
gunkat megkapni már a nyom-
dai megjelenést megelõzõ
nap, jelezze az info@erdi-
lap.hu-n, és a következõ szám-
tól elküldjük Önnek.

Hirdessen az Érdi Lapban!
Nyomtatott és elektronikus formában a weboldalunkon (www.erdi-
lap.hu) megjelenik az Ön hirdetése. Az internetes példányszámmal
megnövekedett újság biztosítja a városban, illetve a kistérségekben
az Ön hirdetésének legminimálisabb összegét, mely szerint az Ön hir-
detése egy olvasó elérésére még 50 fillérjébe sem kerül! Ingyenesen
jelenik meg a hirdetés a weboldalunkon, illetve grátisz elkészítjük a
hirdetésének anyagát (kreatívot)!

Hirdetésfelvétel: Nagy Gábor: 06 20 355-4710. 
Ügyfélszolgálati irodánk: Érd, Budai út 16-18, 

Tel/Fax: 06 23 364-017. 
www.erdilap.hu info@erdilap.hu

Már 10 éve az olvasókért és az Érdiekért…

Kedves sportrajongók!
Idén, itt Érden kerül megrendezésre

a Duna kupa. Ez egy nagyvonalú
softball verseny, ahol idén az

osztrák, szlovák és német válogatott
csapatok mérkõznek meg egymással

és persze a magyar csapattal.
Mindenkit szeretettel várunk!

DUNA KUPA ÉRDEN
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• Fakivágást, gallyazást, fûnyírást, fûkaszálást,
telektisztítást, sövénynyírást, kertépítést, kertészeti
munkákat, öntözõrendszer telepítést, kerítés- járda-
építést, térburkolást vállalok igényesen, precízen
referenciákkal. Hulladékot, nyesedéket elszállítom.
Hancsovszki János: 06 70 317-4671.

• Kerítésdrótok, kiegészítõk közvetlenül a gyártó-
tól, termelõi áron kaphatók. Hatalmas választék,
egyedi igények kiszolgálása. Folyamatos  akciók,
kerítés építés, ingyenes kiszállítás.
www.erdikerites.hu, 06 70 317-4671.

• Mezõkövesd Zsóry-fürdõn kedvezõ elõszezoni
árak.6 nap/5 éj félpanzióval 2 fõnek 55.650,-Ft. 8 éj
esetén ingyenes szállítás max. 5 fõ részére, elõre
egyeztetve. www.zsoryfurdo.hu  06-49/413-227;
panzio@zsoryfurdo.hu

• Cserépkályha, kandalló, kemenceépítés, átra-
kás. Hujber László +36 30 394-4246.

• FINOM GYÜMÖLCSLÉ! 100%-os natúr préselt
almalé és õszilé 5 literes kiszerelésben megvásárol-
ható! Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartal-
maz! Csupa csupa vitamin! Tel.: 06 30 272-1769,
www.finomgyumolcsle.hu.

• VILLANYSZERELÕ Érdrõl érdieknek. Kisebb
munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán Tel:06-30 9476 036

• Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás
nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyors-
szerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel:
06-20-317-3363.

• Költöztetés, teherfuvarozás, garanciával! Bú-
torszállítás, házhoz szállítás bel- és külföldön. Mizsei
István 06 30 200-1426, www.mizseifuvar.hu. 

• Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javí-
tása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ-, hang és
por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alterna-
tív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István, 06-30-
6872302.

• SZIPPANTÁS megrendelhetõ, akár hétvégén is
elõre egyeztetve. Rugalmas, pontos munkavégzés.
TO-NO Bt. 22 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 23/
363-166 vagy   20/ 922-0246.

• Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítá-
sok, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as
géppel. 06-30-2411-343. 

• Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-sze-
relés, WC-k, mosdók,tartályok, szifonok cseréje,
ázások, csõtörések megszüntetése. Megbízhatóan
garanciával. Tel: 06-20-491-5089.

• Tüzelõ hasábban elérhetõ áron, bükk és tölgy
20cm átmérõ alatti üzemi m3= 13 900.-Ft, erdészeti
m3= 22 700.-Ft, Mázsa= 2 450.-Ft. Érd területére a
szállítás ingyenes 2m3 -tõl.Tel.: 06 30 409-4334

• Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek besze-
relése, javítása garanciával. Egy darabért is kime-
gyünk! Hétvégén is! Tel: 06-30-245-1151, 06-23-
375-111.

• SZENNYVÍZ - CSATORNA KIÉPÍTÉS ÉS RÁKÖ-
TÉS!!! Tervezéssel, engedélyeztetéssel, garanciával,
KEDVEZMÉNYES ÁTEMELÕ RENDSZEREK.csatorn-
abekotes.blogspot.com. 06-23-632-493, 06-30-
995- 6217. A hirdetés felmutatója 5000 Ft kedvez-
ményt kap!

• FODRÁSZ és KOZMETIKUS váltótársat kere-
sünk 15 éve mûködõ érdi szépségszalonba. Feltétel:
legalább 50% vendégkör, számlaképesség! 06 20
9838-622.

• Sikeresen mûködõ családi óvodába keresek
gyakorlattal rendelkezõ, 30-55 év közötti óvónõt vagy
családi napközi végzettséggel rendelkezõ munkaerõt
teljes munkaidõbe. Jelentkezés hétköznapokon 9-
13:00 -ig az alábbi telefonszámon: 06 30 729-4476.

• Érdi kisvállalkozás megbízható, becsületes mun-
katársat keres áruszállításra, ház körüli munkák elvégzé-
sére.Fényképes önéletrajzot kérjük az  allas.erd.vs@g-
mail.com  e-mail címre.T: 06 20 524-7745.

• Élelmiszer boltba gyakorlattal rendelkezõ el-
adót keresünk illetve sörözõbe pultost. Várjuk fényké-
pes önéletrajzukat a csemege888@gmail.com -ra.

SZOLGÁLTATÁS

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Nagy Gábor: 06-20-355-4710, e-mail: info@erdilap.hu • Tel./Fax: 06-23-364-017

Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út 16-18. (Központi Kávéház épületében)

• Érd külterületén 900 m2 telek eladó, százha-
lombattai régészeti park közelében. Gépkocsival
megközelíthetõ. Ár: 990 000.-Ft. T: 06 30 363-2423.

• Kertes ház eladó Érd, Deák Ferenc utca, két ge-
nerációnak is alkalmas, felújítandó, 924m2 kerttel.
Irányár: 12,5 millió Forint. Tel.: 06 30 535-6183

• Ráckeresztúron 4 szobás, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Irányár: 10.8M Ft. Tel.: 06 70 366-1966.

• Eladó családi házat, lakást, telket, ipari és me-
zõgazdasági ingatlant vásárolnánk. Akár 30 napon be-
lüli készpénzes kifizetés. Tel.:06 20 422-5066.

• Érd parkvárosban építési telkek reális áron el-
adók. Közmûvek a telek elõtt. 06 30 501-9851.

• Érd központjában eladó 2007-ben épült 22 laká-
sos társasházban 2. emeleti klímás, 43 m2-es lakás te-
tõkertre nyíló bejárattal. Nappali-konyha (beépített
konyhabútorral) -étkezõ egyben, hálószoba, elõszoba,
fürdõszoba beosztással. Irányár: 11,3 millió. Tel.: 06-
70/6165-592.

• Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirde-
téssel: www.erdi-ingatlanok.hu. 

• Kiadó Érden összkomfortos 2 szobás családi
ház, autó beállási lehetõséggel. Érd.:06 20 593-2227
telefonszámon lehet.

• 1-2 fõ (pár) részére külön bejáratú, független
apartman sürgõsen kiadó Parkvárosban, M7 -es és
Törökbálint közelében, jó közlekedés. Havi 40 000.-
+ rezsi. Telefon: 06 30 360-3352.

• Érden a Tárnoki út aszfaltos részén
buszmegállóhoz közeli családi házban telje-
sen különálló szinten 50 nm tetõtéri lakás 2
szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, er-
kély, bútorozatlanul sürgõsen kiadó. Gépko-
csi beállás az udvarban lehetséges. Kábel
tv, telefon igény szerint megoldható. Kert-
használat megbeszélés tárgya. Ár 65000
ft+ Rezsi. Telefon 0630-624-9604.

• Fiatal tojótyúk közvetlen a termelõtõl eladó,
házhoz szállítva 650.-Ft / db. Vörös Bábolnai Tetra
már tojik. Tel.: 06 30 241-7729.

• 1 m3 kõpor ingyen elvihetõ, új gyermekruha fo-
gas (fa) 50db eladó, régi írógép 2db eladó.Tel.: 06 20
393-5563.

• Örökölt, költözne? Hagyatékot, gyûjteményt
(bélyeg, pénz, képeslap, jelvény, stb.) vásárol magán-
gyûjtõ. Hétvégén is! Pál István Tel.: 06 20 947-3928.

• Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! Ál-
lapottól függetlenül 0-18 éves korig hitelkiegyenlítés-
sel is. Kérésre házhoz megyünk. NON-STOP Tel.: 06
30 682-1390.

RÉGISÉG

EGYÉB

AUTÓ

KIADÓ INGATLAN kínál-keres

Szennyvízszállítás 24 órán belül
A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja

Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! 
Fizessen m3-enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni

tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen
Tevékenységeink: 

Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztí-
tás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízak-

nák nagynyomással való átmosása, tisztítása.
Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos

iszap, konyhai zsírfogók.

Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. 
TTelefon: (23) 377-062, 06-30 9-540-003elefon: (23) 377-062, 06-30 9-540-003

ÁLLÁS

INGATLANT KÍNÁL, KERES

Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri): ……………..
Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a
rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat,
2030 Érd, Budai út 16-18. Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek 16.00 óra. A hirdetés ára 20 szóig
1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát
postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani: 

Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus

formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai

megjelenést megelõzõ nap, jelezze az info@erdilap.hu-n,

és a következõ számtól elküldjük Önnek.

Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén
elektronikus formában szeretné újságunkat meg-
kapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap,
jelezze az info@erdilap.hu-n, és a következõ
számtól elküldjük Önnek.
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KELL EGY JÓ CSAPAT!
Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA 

szeretettel várja utánpótlás csapataiba
a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. 

Jelentkezés és érdeklõdés: 
2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda 
KISGERGELY CSILLA, Tel.: 06 30 554-29-56

97-98-99-as korosztály 
OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: 06 20 527-05-11 

94-95-96-os korosztály 
HAVRIL KÁROLY, Tel.: 06 20 343-17-78

Megfe j tésként
kilenc betût ké-
rünk! Azt, ame-
lyik az ábra szí-
nezett négyzeté-
be kerül.Bekül-
dendõ levelezõla-
pon névvel és
címmel az alábbi
címre:

Kurusa József,
2030 Érd Emma u. 5/a  fsz. 1.

Elõzõ számunk megfejtése a 
„KÖNYVTÁR”

A három leggyorsabb beküldõnk:
1. Balogné, Érd

2.Kiss család, Érd
3.Kerekes Imre, Ercsi

Gratulálunk nekik!
Õk részt vesznek a sorsoláson!

„Sudoku”
játékunk

szerkesztõje 

Sudoku


