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Fiatalabbak nem emlékezhet-
nek rá, de a kevésbé fiatalok-
nak talán még rémlik: volt a 
rendszerváltozás előtti években 
egy tétova kísérlet ezeknek a 
napoknak a kisajátítására. Úgy 
hívták a kezdeményezést: FIN. 
Nem a sokáig nyelvi rokonnak 
vélt észak-európaiakra utalt 
ez a sajátos elnevezés, inkább 
különböző, nagyon is külön-
böző dátumokat próbált össze-
mosni. A hárombetűs rövidítés 
kifejtése: Forradalmi Ifjúsági 
Napok volt, célja, feladata pedig 
egyazon ünnepkörbe terelni 
március 15-ét, március 21-ét és 
április 4-ét. Ebből március 15. – 
néhány napja magunk is megta-
pasztalhattuk – olyan mély gyö-
kereket eresztett a magyar nem-
zettudatba, hogy elsumákolni, 
eljelentékteleníteni, elferdíteni 
semmiképp nem lehetett, nem 
lehet a mai napig sem, megkísé-
relték hát rávarrni a másik ket-
tőt. Azt a március 21-et, amellyel 
a Tanácsköztársaságnak neve-
zett kommün „dicsőséges” 133 
napja kezdődött és azt az április 
4-et, amelyről olyan boldogító-
an „szólt az ének”, és amellyel 
olyan évtizedek kezdődtek, 
hogy a következményeket máig 
nem tudta kiheverni az ország.

De milyenek most ezek a 
napok, így, március végén, ápri-
lis elején? Érezhetően nyugta-
lanok, zavarosak, nehezen ért-
hetők és erősen átpolitizáltak 
– másfelől azonban nincs ok 
aggodalomra, minden rendben 
van, vagy legalábbis hamaro-
san rendben lesz. Igaz, esős 
tizenötödikénk volt, de hát 
ez így történt annak idején is, 
aztán összecsukták a paraplé-
kat és kisütött a nap. A lényeg 
ugyanis ez, ahogy el is hang-
zott az ünnep estéjén: hogy 
a bajok és a gondok ellenére 
az ünnepen merjünk örülni és 
merjük sikernek tartani mind-
azt, amit Magyarország elért, 
hiszen 1848 lényege az elmúlt 
években sikeresen beteljese-
dett. És valóban: Magyarország 
jelenleg szabad és független, a 
világ legerősebb katonai-poli-

tikai szövetségének tagja és az 
európai közösség egyenrangú 
tagja is. Akarhatott bárki ennél 
többet 1848-ban? – tehetjük fel 
magunk is a kérdést. Bizony, 
nem. Például császári katonát, 
de még cári csapatokat sem 
látunk utcáinkon, ezért ha így 
vesszük, érthető és indokolt az 
államférfiúi megállapítás: nyil-
vánvalóan „kiugrottak volna a 
bőrükből” a márciusi ifjak, ha 
mindezt tudhatták volna.

Márciusi napjaink tehát 
dicsőségesek, legfeljebb akkor 
tapasztalhatunk némi nyugta-
lanságot, ha kicsit lejjebb eresz-
kedve, amúgy emberközelből 
tekintünk szét. Ekkor ugyanis 
észrevehetjük például azt a több 
tízezer friss munkanélkülit, aki 
az utóbbi hónapokban került 
utcára – és ezek csupán a multi-
nacionális cégek és közepesnél 
nagyobb vállalatok elbocsátá-
sai. De ha még van munkánk, 
az érte kapott összeg értéke is 
folyvást zsugorodik, egyre keve-
sebbet ér a forintunk, a sárga 
csekkeket pedig egyre nagyobb 
számokkal hozza a postás. 
Nehezebben jutunk orvoshoz, 
nehezebben jut iskolához a 
gyerek – és ha csupán e két 
tényezőt nézzük, az eredmény 
nem lehet más, mint betegedő 
és egyre kevésbé képzett népes-
ség. A legnagyobb hiba azonban 
az lenne – és ez mindenképp 
tanulsága a jó másfél évszázad-
dal ezelőtti márciusnak – ha 
ezeket a ránk zúduló gondokat 
egykedvű beletörődéssel fogad-
nánk. Ötletekkel, találékonyság-
gal, a szerényebb lehetőségek 
kihasználásával – számtalan 
példa tanúsítja ezt a tágabb 
régióban is és városunkban is 
– megszorítások közepette is 
lehet eredményeket elérni. 

Aztán meg – remélhetően 
minél hamarabb – majd csak 
kisüt a nap…

A szerkesztõ jegyzete

Milyen napok ezek?

Fűben, fában, orvosság van 
– tartja a népi szólás-mondás. 
Teáink, fontos gyógyszereink, 
nélkülözhetetlen, betegségeket 
távol tartó és elhárító orvossá-
gaink ma is zömében, belőlük 
készülnek. E természetes ere-
detű anyagoknak a gyógyerejét 
és hatását másolják le a vegyi 
úton, gyárilag elkészített gyógy-
szerekkel. Mindezek – népie-
sen szólva – testi nyavalyáink 
gyógyítását, azaz elmulasztását 
szolgálják. Orvosok, lélekbúvá-
rok, éles elmék azt is megálla-
pították, hogy a testnek és lélek-
nek harmóniában kell állania 
egymással. Egyik, a másik nél-
kül nem őrizheti meg épségét, 
egészségét. Szállóigévé vált a 
mondás: „Ép testben, ép lélek.”

Éppen erről a témáról hall-
gattam tavaly ősszel egy rádió-
előadást, amikor utcakapunkon 
csengettek. Kinéztem, és meg-
örültem a Pestről érkezett láto-
gatómnak, mivel tíz éve is van 
annak, hogy nem találkoztunk. 
A nálam huszon-egynéhány 
évvel fiatalabb tanár ismerősöm, 
aki már nagyapa, körülménye-
sen tért rá jövetele céljára. 

Unokája került bajba, bajá-
val pedig kórházba, mégpedig 
egyikből a másikba. Türelmesen 
végighallgattam és nem szóltam 
közbe, hiszen én nem vagyok 
orvos, ő jól tudhatta ezt. Végül 
megjegyezte, azért fordult hoz-
zám személyesen, mert emlé-
kezett rá, hogy orvosi körökben 
nagy az ismeretségem s abban 
bízik, tudok majd orvost aján-

lani, aki gyógyírt találhat uno-
kája betegségére. 

Nagy a gyanúm, hogy uno-
kádnak nemcsak testi, hanem 
elsősorban lelki bajai vannak 
– szólaltam meg elgondolkozva.  
– Helyesebben: testi bajait a lelki 
bajok idézik elő. Beajánlhatom 
én őt két, vagy ha tetszik, 
három orvosprofesszor ismerő-
sömnek is, hozzájuk is vidd 
el unokádat. Egyúttal azonban 
– ha úgy gondolod, és persze, 
unokád szülei is – megadom 
az egyik neves ideggyógyász 
tanár ismerősöm nevét, címét. 
Ráadásként – nyújtottam át egy 
akkor sebtében megírt cédulát 
– itt egy paptanár telefonszáma, 
címe, aki, ha más már nem, 
ugyancsak segíthet unokád 
baján, panaszán.  Búcsúzáskor, 
kikísérve a kapuig, végül hozzá 
tettem: – Kedves barátom, hit 
nélkül, nem megy. Ha bármely 
realitást el akarunk érni, meg 
akarunk valósítani, akkor hin-
nünk kell benne. Biztasd tehát 
az unokádat, erősítsed meg hité-
ben, hogy meggyógyul. Persze 
csak akkor, ha ő is akarja.

Nemrégiben hozott tőle leve-
let a postás: unokájára mind a 
két gyógyír hatott. Orvosai sze-
rint is meggyógyult. Köznapian 
fogalmaztak: „Az Ön unokája 
makkegészséges!” Levele végén 
persze megírta, hogy akár 
addigi kezelő orvosai, a pszi-

hológus főorvos és a paptanár 
professzor is, több alkalom-
mal foglalkoztak unokájával. A 
hatás leírhatatlan volt. Unokája 
háláját nem kerülhetem el.  
Válaszomban megírtam, nekem 
hálával nem tartozik. Akkor jár 
el helyesen, ha a környezetében 
hasonló lelki betegséggel talál-
kozik valakinél, ő is próbáljon 
segíteni másokon. A megértés, 
a jó szó, a mások panaszainak, 
bajainak meghallgatása, már az 
is egy lépés a gyógyulás felé.

Gyógyír, gyógyszer min-
den bajra, betegségre van. Úgy 
hiszem, hogy e mondat után 
a Tisztelt Olvasó a most fenn-
álló és naponta megoldásra 
váró össznépi bajainkra gondol.  
Társadalmunk jelenlegi bajai 
azonban bonyolultak, összetet-
tek. Igaz, ehhez is kellene az 
egészségügy rendbetétele és még 
sok minden. Megrendült az épít-
mény, amelyet mi Bizalomnak, 
Erkölcsiségnek, Etikának neve-
zünk. Amikor majd ez a három 
fontos dolog szilárdan helyreáll, 
erre az alapra megkettőzött szor-
galommal építi fel a társadalom 
a többség által megálmodott és 
erősen kívánt, magáénak érző-
tudó országot.

Sokakkal merem hinni, hogy 
a közeli jövőben lerakhatjuk az 
új, bizalomra, erkölcsre, etikára 
épülő magyar társadalom alap-
jait. Addig ne átkozódjék, sebeit 
se nyalogassa senki, hanem 
tegye a dolgát legjobb tudása, 
tiszta lelkiismerete szerint.

 Bíró András

Gyógyír

Elkészültek az új utca-
névtáblák, amelyeket az 
önkormányzat még az 
idén kihelyez a városban 
– jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján, ahol 
Domokos Gyula (Domi 
Tours) beszámolt az érdi 
utazási börze tapasztala-
tairól, Szigetváriné Kolter 
Szilvia rendõrségi sajtó-
referens pedig egy szak-
mai konferenciáról, ami 
a családon belüli erõszak 
kezelésével foglalkozott. 

Elkészültek az új, 60-szor 20 
centiméteres méretű utcanév-
táblák, amelyeket még az idén 
kihelyez az önkormányzat Érd 
teljes területén – jelentette be 
T. Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. Mint 
mondta, a betűméretet úgy 
választották ki, hogy a legrövi-
debb és a leghosszabb utcanév 
is jól olvasható legyen rajta.  
A fényvisszaverő, rongálás-
biztos táblán szerepel a város 
címere, illetve a városrész neve 
is – tette hozzá a polgármester. 

A sajtótájékoztatón Sziget
váriné Kolter Szilvia, Érd rend-
őrkapitányságának sajtórefe-
rense beszámolt egy múlt keddi 
szakmai konferenciáról, amely 
a családon belüli erőszakkal 
foglalkozott a rendőrség, az igaz-
ságszolgáltatás, a szociológia, 
a kríziskezelés, a pszichológia 
oldaláról megközelítve. 

– A szakmai konferencián a 

család- és gyermekvédelemmel 
foglalkozó, illetve a nevelési 
intézményekben dolgozó szak-
emberek vettek részt, nemcsak 
Érdről, hanem a rendőrkapi-
tányság illetékességi területé-
ről is: városunkból, Diósdról, 
Sóskútról, Százhalombattáról és 
Tárnokról százötvennyolcan jöt-
tek el. Fontosnak tartjuk, hogy e 
szakemberekkel együttműköd-
ve tudjuk megvalósítani céljain-
kat – hangsúlyozta Szigetváriné, 
aki újságírói kérdésre elmond-
ta: tavaly csökkent a családon 

belüli erőszakkal kapcsolatos 
bűncselekmények száma a 
rendőrkapitányság illetékességi 
területén; Érd országos viszony-
latban jó helyen áll.

Domokos Gyula, a Domi  
Tours cégvezetője az első érdi 
utazási börze tapasztalatairól 
számolt be, mint a rendez-
vény szervezője. Mint mondta, 
nagyon sok pozitív visszajelzést 

kaptak a látogatóktól; összesen 
mintegy ötszázan jöttek el a 
tíz utaztató cég idei ajánlatait 
bemutató börzére – sok utat 
lefoglaltak, a befizetések még 
tartanak. 

– A vendégek által kitöltött 
rövid kérdőívek tanúsága sze-
rint mindenki hasznosnak tar-
totta kezdeményezésünket, és 
jövőre is ellátogatna utazási 
börzénkre. Ebből látható: egy 
helyben megrendezett utazás-
kiállításnak van létjogosultsága 
– fűzte hozzá a cégvezető, 
aki elmondta azt is: még 
Budapestről és Pécsről is voltak 
érdeklődők.

Sebestyénné Majchrowska 
Ewa, az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Közhasznú Egyesület 
elnöke az érdiek segítsé-
gét kérte. Mint annak idején 
lapunkban is beszámoltunk 
róla, tavaly szeptemberben 
megrongálták azt a 2007-ben 
felállított emléktáblát, amellyel 
a Mohácsra induló magyar 
sereg és a lengyel segédcsapat 
1526. évi egyesülésére emléke-
zett meg az egyesület. A tábla 
helyreállítása – jobban mondva 
egy új tábla elkészítése – mint-
egy félmillió forintba kerül. Az 
egyesület a számláján elkü-
lönített erre a célra százezer 
forintot, a fennmaradó összeget 
azonban nem tudja előterem-
teni – ebben várják a lakosság 
segítségét; az adományokat a 
64800011-10110083-80000015-
ös számlaszámra köszönettel 
fogadják. Sebestyénné elmond-
ta azt is: Ófaluban, II. Lajos 
műemléke mellett már a múlt 
század elején is elhelyeztek 
egy táblát, ám ez az ötvenes 

Jönnek a rongálásbiztos,
fényvisszaverõ utcanévtáblák

években eltűnt, és 1997-ben egy 
kis réztábla került helyette a 
kastély melletti támfalra, amit 
viszont 2006-ban elloptak. Ezt 
követően került sor az új tábla 
felhelyezésére, amelynek költ-
ségeit nemcsak az egyesület, 
hanem a lengyel kisebbségi 
önkormányzat is viselte, és a 
polgármester is hozzájárult – a 
saját kerete terhére –, csakúgy, 
mint a Szent Mihály Alapítvány. 
A tábla alig egy évig maradt sér-
tetlenül a helyén.

Sebestyénné Majchrowska 
Ewa, aki egyben a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár igazgatóhelyet-
tese, a sajtótájékoztatón több 
könyvtári programra is felhívta 
a figyelmet: főleg a fiatalokat 
várják arra az író-olvasó talál-
kozóra, amelyen Parapatics 
Andrea, a Szlengszótár szerzője 
mutatja majd be művét, április 
másodikán. 

– Április 15-én tartjuk a Vers-
elő felolvasóestet, ahol minden-
ki elszavalhatja, felolvashatja 
kedvenc versét. Szeretettel vár-
juk mindazokat is, akik szeretik 
Kobzos Kis Tamás lantművészt 
és a reneszánsz zenét – invitált 
a könyvtár igazgatóhelyettese. 

T. Mészáros András a sajtótá-
jékoztatón felhívta a figyelmet 
arra is, milyen fontos a helyi 
civil szervezetek támogatása, 
hiszen ezek nemcsak Érden, 
hanem Érdért is munkálkodnak 
– a segítségre most a személyi 
jövedelemadó egy százalékának 
felajánlásával lehetősége nyílik 
a város polgárainak. Az érdi 
civil szervezetek paramétereit, 
az egy százalék felajánlásához 
szükséges adatokat a helyi sajtó 
közli – tette hozzá a polgármes-
ter, megjegyezve: azért, hogy 
ebben a városban olyan dol-
gok történjenek, amit az érdiek 
szeretnének, mi magunknak is 
tennünk kell – akár annyit: ne 
hagyjuk, hogy összetörjék az 
emléktáblákat, lelopják az utca-
névtáblát, felborítsák a virágos-
ládát. Ádám Katalin

Szigetváriné Kolter Szilvia rendõrségi sajtóreferens, T. Mészáros András egy 
új utcanévtáblával, Sebestyénné Majchrowska Ewa (Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület) és Domokos Gyula (Domi Tours) a sajtótájékoztatón

Táblák, amelyek igencsak rászorultak a cserére
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Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszok-
levelek adományozása a felsőoktatásról szóló 
többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 
65. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intéz-
mények hatáskörébe tartozik.

Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiak-
ban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 60, 
65, valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-
oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek, 
arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél 
adható.

A jubileumi oklevelek átadására minden 
évben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ünne-
pélyes tanévnyitóján kerül sor, aminek pontos 
helyéről és időpontjáról az érintetteket a főis-
kola meghívóban értesíti.

A jubileumi oklevél adományozása iránti kérel-
met a jogosult pedagógus a lakhely szerinti ille-
tékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendel-
kezők) vagy az egyházi pedagógusképző intézet-
ben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok 

Háza) ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–18.30 
óra; szerda: 8.00–16.30 óra).

A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
– a működésnek az előírt időre kiterjedő, a 

pedagógiai tevékenységet is tartalmazó részletes 
önéletrajzot,

– az utolsó munkahely javaslatát,
– a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát.
A kérelmező, ha részesült már jubileumi okle-

vélben, akkor csak annak fénymásolatát kell a 
fenti címre eljuttatni.

Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, 
akkor mindegyikre jár a díszdiploma a fentiek 
szerint.

A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre 
a célra támogatást nyújt az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola 
továbbítja a díszdiplomások lakcímére.

A kérelem benyújtásának határideje: 2009. már-
cius 27., a polgármesteri hivatal humánpolitikai 
irodáján.

Ügyintéző: Pató Anna, 
telefonszám: 06-23/522-349

Felhívás pedagógusoknak adományozható 
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre!


