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Közhelynek számít, de mond-
ják: ilyenkor, nyáron uborka-
szezon van. Ennek a szezonnak 
semmi köze a valódi uborká-
hoz, legfeljebb annyi, hogy ez 
a termény ebben az időszak-
ban érik be, és mivel más ese-
mény nincs, hát legfeljebb erről 
lehetne beszámolni. Ilyenkor 
kerül elő a sajtóban az ötlábú 
birka, leszáll egy-két ufó, vagy 
megkérdőjelezik az amerikaiak 
Holdraszállását, esetleg el lehet 
mélázni azon, hogy az egy-
kori csinos amerikai elnökné, 
Jacqueline Kennedy nyolcvan 
éve született.

Szóval: nem nagyon van 
esemény – máshol. Mert ez az 
ország valahogy ebben is más, 
mint a többi. Nyelvtörvény és 
kórház-visszafejlesztés, töme-
ges elbocsátások, mű-, vagy 
igazi terror robbantás videofel-
vételen, devizahitelesek nehé-
zségei – és még hosszan lehetne 
sorolni eseményeket, történé-
seket, kialakult helyzeteket, 
amelyek leronthatják a nyári, 
esetleg nyaralás közbeni békés 
ejtőzések nyugalmát.

Lehet persze legyinteni egy 
nagyot, az országos helyzetre is, 
meg az érdire is, mondván: fog-
lalkozzon ezzel az egésszel aki 
akar, engem hagyjanak békén, 
esetleg szóljanak, ha valami 
elkészül. A gondolatmenet vége 
pedig kétféle lehet. Optimista 
változatban „majd kialakul, 
olyan még nem volt, hogy vala-
hogy ne lett volna”, pesszimista 
variáció szerint pedig „úgyse 
lesz itt semmi jó, nem érdemes 
foglalkozni semmivel”.

De közelítsünk csak még 
jobban Érdhez: mi is törté-
nik itt uborkaszezon idején, 
egyáltalán, történik itt valami? 
Természetesen vannak a hagyo-
mányos programok: gyermekek 
foglalkoztatása vakáció idején, 
Pop Strand Agárdon, fiatal érdi 
sportolók kiváló szereplése 
országos, sőt, külföldi  verse-
nyeken, Nyári Zenélő Udvar ren-

dezvénysorozat a Szepes Gyula 
Művelődési Központ szerve-
zésében, de hát akit nem érde-
kelnek a gyerekek és nem von-
zódik a kultúrához sem, annak 
mindez nyilván nem esemény. 
Nem tervezett és nem kívánt 
programként ide sorolható még 
a hőhullám és a szúnyoginvázió 
is, ám ezek esetében védekező 
pozícióba voltunk kénytelenek 
szorulni – maradnak a meglé-
vő gondok csökkentését célzó 
fejlesztések. Mert vannak ilye-
nek. Például: akiben cseppnyi 
közéleti érdeklődés is munkál, 
nem olvashat közömbösen egy 
ilyen mondatot, amilyennel a 
szomszédos oldal írása kezdő-
dik: „Mintegy háromszázötven 
érdi gyermeket nem vettek fel 
idén a körzeti óvodába, mert 
nincs hely.” Hogy mi lesz, az is 
fontos – de még fontosabb, hogy 
mi történik, mi várható, lesz-e 
változás őszre? Megpróbáltunk 
kideríteni annyit, amennyit 
lehetett.

Anélkül, hogy végigmennénk 
valamennyi helyi, az uborkasze-
zonnál fontosabb eseményen, 
egy témakör mindenképp hát-
térbe kell, hogy szorítsa a zöld 
növény betakarításáról szóló 
híradásokat, és ez a csatorná-
zás. Az ellenszél zúgása, misze-
rint „úgyse lesz ebből semmi” 
elülni látszik, helyette erőtlen 
próbálkozásként  a „néhányan 
ezen nagyon megszedik magu-
kat” kedv-elvevő szlogennel 
kísérleteznek, kevés sikerrel. 
Akit komolyan érdekel az ügy, 
az úgyis elmegy a tájékozta-
tó fórumok valamelyikére – az 
elmúlt héten kettő is volt – vagy 
az ügyfélszolgálati irodába és 
elmondja ott a kételyeit.

Van tehát kínálat az uborka-
szezon ellenében is - pedig ez 
a zöld termény egyáltalán nem 
rossz. Főleg salátának.

A szerkesztõ jegyzete

Uborka és szezonja

Nyilatkozatok, kiáltványok, 
egyre kendőzetlenebb fenye-
getések, sőt vészes kardcsörte-
tések hallatszanak azóta, hogy 
Szlovákia elnöke aláírta a hazai 
nyelvet védelmezni kívánó tör-
vényt. Azt is tudjuk, szeptem-
ber elsejével hatályossá válik, ha 
addig nem történik valami. Ez a 
valami pedig nem más, mint az, 
hogy Szlovákia elnöke belátja 
tévedését, és visszavonja a már 
általa aláírt nyelvtörvényt. Az 
elnököt támogató szlovák sajtó 
egy része átgondolatlan érveket 
is hangoztat. Idézőjelbe is tehet-
ném, hiszen annyian és egyfor-
mán zengik, valahogy így: „Ezzel 
a nyelvtörvénnyel a szlovák 
nemzet pontot akar tenni a kirá-
lyi Magyarország ezeresztendős 
nyelvi elnyomatásának végére.” 
Ha azonban ez igaz lenne, akkor 
ma Szlovákia és vele együtt a 
szlovák nyelv sem létezne. 

Az is igaz, és ezt nem az isko-
lában tanultam, hanem olvasmá-
nyaimból és szlovák barátaim 
elbeszéléseiből tudom, hogy az 
ezer esztendő alatt szlovák rész-
ről voltak törekvések az elsza-
kadásra. A népeinket összetartó 
és egybeforrasztó igazság pedig 
erősebb ennél. Nevezetesen: 
mind a magyar, mind a szlo-
vák nép hatott egymásra, az élet 
minden területén. A két nép har-
cai is közösek voltak, s a magyar 
szabadságért, a Kárpátok övezte 
haza védelmében sok ezer szlo-
vák nemzetiségű magyar állam-
polgár ontotta vérét. 

Nem örülök Szlovákia gazda-
sági lecsúszásának, sem a köz-
morál és az erkölcsök közéleti 
romlásának, de tudom, ez a veze-

tők nyelvtörvény körüli mester-
séges viharkeltése. Alkalmas a 
magyarok elleni gyűlölet fokozá-
sára, ami elvonja a közfigyelmet 
a valóságos gazdasági-politikai 
helyzet egyre romló állapotá-
ról. Helyette örüljön a szlovák 
népesség, mert lám, megbüntet-
jük azt a magyart, aki az üzletek-
ben, a közhivatalokban, netán 
az orvosnál vagy a kórházban 
magyarul szólal meg! Régóta 
úgy hívják ezt, hogy „a magyar 
kártya kijátszása.” 

Szlovákia vezetői tán elfeled-
ték, hogy a magyar királyok és 
uralkodók türelme óvta meg 
ezer éven át a szlovák nyelvet, 
amely ma is él és virágzik, fej-
lődik? Mai urai manapság attól 
a néhány százezer magyartól 
féltik? De hiszen ott élnek ma is, 
ahol déd-, ük- és szépapáik éltek! 
Példának okáért könyvespol-
comról leemelem az ezüstbetűs 
nyomatú, keményfedelű „Endre 
Ady” kötetet. A könyvlapok bal 
oldalán magyar, jobb oldalán 
szlovák nyelven olvashatók 
versei. A verseket a két szlo-
vák költőóriás, Emil Boleslav 
Lukac és Ján Smrek fordítá-
sai közül válogatták. Kiadói: a 
Tatran, Bratislava, 1978 és az 
Európa Kiadó, Budapest, 1978. 
Hogyan jutottam az Ifjú szívek-
ben élek alcímet viselő könyv-
höz? A kötet élén beírás, mégpe-
dig tintába mártott tollal: „Bíró 
Andrásnak baráti szeretettel: 
Karol Vlachovsky, Galánta, 84. 
V. 14.” Mindig meggyőződésem 
volt, hogy itt, a Kárpát-meden-

cében – és persze másutt is – a 
velünk együtt élőkkel barátkoz-
nunk kell. Ennek első lépése, 
hogy megismerjük egymást. 
S ha ez megtörtént, akkor kez-
dődhet egymás értékeinek meg-
becsülése, tisztelete. Sorsom 
úgy hozta, hogy 1975 és 1989 
között a pozsonyi Csemadokkal 
és a budapesti Radnóti 
Színpaddal összefogódzva, a 
Lapkiadó Vállalat megbízásából 
irodalmi műsorunkkal jártuk 
be a magyarlakta települése-
ket. Pozsonytól Királyhelmecig, 
összesen 120 alkalommal lép-
tünk fel együttesünkkel. A hazai 
költők és prózaírók művei mel-
lett bemutattuk több kiváló 
orosz, ukrán, cseh, szlovák, 
grúz, avar és finn költő műveit, 
magyarul. Meghívtunk több 
alkalommal szlovák költőket 
is, akik többnyire két nyelven 
adták elő műveiket.

És, persze, nem röstelltük 
megtanulni a leggyakoribb szlo-
vák kifejezéseket, mint például a 
köszönési fordulatokat, az étkezé-
sekkel és a szállásfoglalással kap-
csolatos kifejezéseket. Amikor 
Jugoszlávia vagy Kárpátalja 
magyarlakta vidékein fordultunk 
meg, ugyancsak igyekeztünk 
vendéglátóink nyelvén is meg-
szólalni. EU-tagokként magya-
rul beszélünk Strasbourgban. 
A magyar, akár a szlovák, hiva-
talos nyelv Európában. Egyedül 
Szlovákiában sújtanák pénzbün-
tetéssel a szülőföldjükön magya-
rul megszólalókat? Szlovák bará-
taim is csóválják most a fejüket, 
és velem együtt tiltakoznak a 
nyelvtörvény hibái miatt. 

 Bíró András

Nyelvvédelem

Bizonyára mindenki öröm-
mel hallja: 2009-ben is meg-
rendezik az Érdi Napokat. 
A rendezvényekről szórólapon, 
műsorfüzetben és a helyi sajtón 
keresztül tájékozódhat majd 
a közönség – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. Mint 
mondta, a Kilométeres Utcabál 
szeptember 5-én lesz, a ren-
dezvényt az érdi mazsorettek 
és a fúvószenekar nyitja meg 
15 órakor. Tánc- és sportbemu-
tatók, koncertek várják a nagy-
érdeműt, többek közt 19 órától 
a Csinálj MáSIKAt zenekar lép 
fel, őket követi 20 óra után a 
Transylmania, fél tizenegykor 
pedig a Piramis áll színpadra. 

– Idén egy sportesemény is 
gazdagítja az Érdi Napok kíná-
latát: a Favágó utcai napközis 
tábor területén a Delta Röplabda 
Sport Egyesület futó- és park-
röplabda-versenyt rendez, 

amire még várják a nevezéseket 
– fűzte hozzá a polgármester, 
emlékeztetve arra: az egyesület 
nevéhez fűződik az az egye-
dülálló kezdeményezés, amikor 
idén január elején tíz röplabda-
csapat – váltásban – 2009 percig 
játszott egymás ellen. 

– Szülőket, gyermekeket 
egyaránt várnak a szeptemberi 
sportnapra a szervezők – mond-
ta még T. Mészáros András, aki 
beszámolt az aktualitásokról 
is, elsőként a rendkívül meg-
szaporodó szúnyogok elleni 
védekezésről. Ófaluban rend-
szeresen irtanak, de a közeljö-
vőben Parkvárosban is szükség 
lesz a vegyszerek bevetésére. 
– Hetente irtunk, rengeteg pénzt 
költve erre, ám a nagy meleg, az 
eső, a Duna magas vízállása saj-
nos indukálja ezt a folyamatot. 
Ahogy látjuk, az egész ország-
ban ugyanilyen rossz a hely-
zet – mondta a polgármester, 

aki azt ajánlotta a kertjükben 
gyümölcsöt, zöldséget termesz-
tőknek, hogy mosva fogyasszák 
a termést. – Az irtásra hasz-
nált anyag melegvérűekre nem 
jelent veszélyt, ezzel együtt fő 
a biztonság – mondta, megje-
gyezve: sajnos a szer a méheket 
elpusztítja.

– Van azért jó hírünk is: 
július 15-én Brüsszel befogadta 
a csatornapályázatot, ma reg-
gel pedig megérkezett tőlük az 
első úgynevezett tisztázó kér-
dés – jelentette be T. Mészáros 
András. Mint mondta, ez vár-
ható is volt, hiszen a brüsszeli 
munkához hozzátartozik, hogy 
tisztázza a műszaki, gazdasá-
gi, költségvetési oldalról felme-
rülő kérdéseket. – Mi hason-
ló hatékonysággal adjuk meg 
majd a választ, és reményeink 
szerint idén októberben-novem-
berben a brüsszeli jóváhagyó 
nyilatkozat is megérkezik. Ezt 
követően mind a szennyvíztisz-
tító rekonstrukciójára, mind a 
hálózat megépítésére kiírhat-
juk a közbeszerzési pályázato-
kat – mondta a polgármester. 
A szennyvíztisztítóval kapcso-
latos munkálatok várhatóan 
2010 végén fejeződnek be, 2012 
végéig lezajlik a hálózatépítés, 
2013-ra pedig csak a köz- és 
uniós pénzekkel való elszámo-
lás marad. 

– Addig is kérjük a lakosok 
türelmét, valamint aktív rész-
vételét, többek közt a lakossági 
fórumokon. Az önkormányzat 
célja az: mindenki a legegy-
szerűbb, leggyorsabb és legol-
csóbb módon csatlakozhasson a 
hálózathoz. Ezzel kapcsolatban 
lakossági fórumot rendeztünk, 
illetve megkerestük a helyi vál-
lalkozókat is, hogy velük együtt-
működve alakíthassuk ki a leg-
megfelelőbb megoldást – mond-
ta T. Mészáros András. (A két 
fórumról részletesebben a 4. és 
az 5. oldalon olvashatnak.)

– Elindult a járdaprogram 
is, a lakótelepen és környékén 

ennek már látható nyomai van-
nak. Idén 96 millió forintot köl-
tünk járdaépítésre, és reméljük, 
a következő években is folytatni 
tudjuk a fejlesztést. Sajnos, a 
lakosok összefogását, közre-
működését ebben az ügyben 
nem sikerült elérni, pedig tudo-
másul kell venni: a városban 
az valósul meg, amit közösen, 
az önkormányzat és a lakosság 
együtt csinál meg. Ha az itt élők 
aktívabbak, többet akarnak, 
mi is többet tudunk segíteni 
nekik – hangsúlyozta a városve-
zető, aki példaként említette a 
kihelyezett virágok ellopását. – 
Egyesek kritikával illetnek min-
ket ezért, pedig nem mi lopjuk 
ki a növényeket az ágyásokból. 
Arra kérek mindenkit, lépjen 
közbe, ha ilyesmit tapasztal – 
tette hozzá T. Mészáros András, 
aki az új utcanévtáblákkal kap-
csolatban elmondta: várhatóan 
kora őszre mindenhol sikerül 
elhelyezni őket. – A Széchenyi 
téren gépkocsival kidöntöttek 
egy oszlopot, amit az önkor-
mányzat visszaállíttat, de a 
helyreállítás árát az elkövetőn 
behajtjuk majd – mondta még. 

A szemétszállításról szólva a 
polgármester elmondta: a szol-
gáltatás minősége nem javult, 
ezért tárgyalást kezdeménye-
zett az ÉrdKom Kft. többségi 
tulajdonosának megbízottjával. 

– Mivel a város előző vezetése 
eladta, az ÉrdKom 90 százalé-
ka az A.S.A. Magyarország Kft. 
birtokában van, a vezetői jogok-
kal együtt. Az eddigiekben is 
többször próbáltam felhívni a 
vezetők figyelmét arra, hogy a 
szolgáltatás minősége nem meg-
felelő. Most arról szeretnék tár-
gyalni az A.S.A. képviselőjével, 
hogy egyáltalán lát-e reményt a 
normális szolgáltatás nyújtására 
a közeljövőben, ellenkező eset-
ben a közgyűlés elé kívánom 
tárni a közszolgálati szerződés 
felmondásáról szóló javaslatot 
– jelentette be a polgármester. 
 Á. K.

Brüsszel befogadta a csatornapályázatot

Utcabál: Transylmania és Piramis
Brüsszel július 15-én befogadta a csatornapályázatot, 
megindult a jóváhagyás folyamata – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoztatóján. 
A polgármester elmondta: idén is lesznek Érdi Napok; 
a Kilométeres Utcabált szeptember 5-én rendezik 
meg, neves fellépõkkel. Beszélt még a szúnyogirtás-
ról, a járdaprogramról és az ÉrdKom Kft.-vel várható 
tárgyalásokról is.

A Széchenyi téren már megrongáltak egy utcatáblát
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