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Tisztelt Polgármester Úr!

A nyári szabadság miatt kicsit megkésve, de 
nagy várakozással kezdtem olvasni az Érdi 
Újság augusztus 6-i számában megjelent cikket, 
melyben Ön Érd városának fejlesztési politi-
kájáról és az elért eredményekről nyilatkozik. 
Sajnos továbbra sem kaptam választ jó pár kér-
désre, melyeket az alábbiakban szeretnék meg-
említeni. Hozzáteszem, feltehetően volt már 
ezekben a témákban korábban tájékoztatás, de 
egy ilyen átfogó jellegű cikkben mindenképpen 
hasznosnak tartanám, ha nemcsak a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola fejlesztése hangzana 
el háromszor, vagy a csatornázás és útjavítás 
témája merülne fel, mint Érd örökzöld témája, 
hanem több, a város polgárait érintő kérdés is 
említésre méltónak bizonyulna.

1. Érdliget fejlesztése, ezen belül a bezárt CBA 
helyett építendő LIDL várható építési-nyitási 
időpontja.

Érdligeti posta: nem költözhetne az üresen 
tátongó Casino üzletházba?

Érdligeti strand területe: mi folyik itt? Talán 
ez az a „projekt”, amit a legtöbben látnak, lévén 
ott araszolnak el mellette délutánonként. Mint 
15 éve Érden lakó kétgyerekes anyuka, mindig 
kissé „kiakadva” figyeltem ennek a területnek 
a fejlődését. Sőt volt egy idő, amikor többen 
saját magunk szedtük a szemetet, próbáltunk 
a dzsungelből valami használható civilizált for-
mát kihozni, mert ez a terület a lehetőségek 
tárháza lehetett volna játszótér, sportpályák 
tekintetében. Aztán pár éve elindult valami, lett 
egy sportpálya, egy játszótér pár paddal. Ja, és 
dísztó, amit persze egy idő után csakúgy, mint a 
játszóteret, elfelejtettek karbantartani.

És most megint mit látunk? Körülkerített 
dísztó épül szökőkúttal! Információim szerint 
a játszótérre is sor kerül, bár én egyből azzal 
kezdtem volna, jóllehet, nem hazabeszélek, a 
gyerekeim már kinőttek a játszóteres korból, 
de mint tudjuk, a kertes házas környezet elle-
nére a játszóterek fontos közösségi funkciót is 
betölthetnek és egyébként sem mindenkinek áll 
módjában a saját kertjében mini játszótereket 
berendezni. Vagy esetleg nem lehetett volna 
további sportpályákat  betervezni?

Értesüléseim szerint a több tizedik millió 
forintot költik el éppen erre a területre. Apropó, 
sosem láttam az ilyen projekteknél szokásos 
tájékoztató táblát, ahol feltüntetik a megrende-
lőt, a kivitelezőt, a munkálatok tárgyát, mint pl. 
játszótér és közpark létesítése, a munkálatok 
kezdési és befejezési időpontját, és szerintem 
– mivel feltehetően önkormányzati megrende-
lés – a beruházás összegét, netán valamelyik 
sikeresen elnyert pályázati támogatás össze-
gét… Mert mint a fent említett cikkben jelzi, 
sikeresen kihasználták a pályázati forrásokat, 
de mire? Ragozhatnám még az ezzel a témá-
val kapcsolatban felmerülő gondolatokat, de 
inkább továbblépek, mert van még kérdésem.

2. Széchenyi István Iskola felújítása. 
Erre az iskolára is ráférne mind a bővítés, 
mind a felújítás. Érdliget jó hírű, sok gyereket 

befogadó iskolája az elmúlt évek során nem 
sokat változott, szerencsére lelkes pedagógusok 
és szülők keze nyomán a tantermek rendre 
megszépülnek, de aki valaha is járt már az 
iskolában, tudja, itt ennél komolyabb felújításra 
lenne szükség mind a nagyiskolában, mind a 
kisiskolában.

3. Központi orvosi rendelő,  Felső utca.
Tudom, hogy hamarosan (mikor is?) sor kerül a 
felújításra, bővítésre, de addig is legalább a par-
kolásra használt közterületek kátyúmentesítése 
történne meg, ez csak egy gréderező 1-2 napi 
munkája lenne. Egy zebra sem ártana, hogy ne 
élethalálharc legyen az átkelés az úttesten.

4. Városi uszoda és sportcsarnok. 
Mikor lesz használható? Ennyi év alatt nem 
lehetett megoldást találni?

5. Vízmű területe Tárnoki út, Ligetszépe utca. 
Azon már túltettük magunkat, megértettük, 
miért kell a Vízmű területét 10-20 év után 
lekeríteni környezetvédelmi okokra hivatkoz-
va olyan átláthatatlan kerítésekkel, amelyek 
Érdliget egyik legszebb kilátásától fosztják meg 
az arra járókat, de hogy az elkerítetlenül maradt 
kis háromszögnyi területnek mi lesz a sorsa, 
ki tartja karban (jelenleg már benőtte a gaz a 
járdát, lassan az úttestre burjánzik ki), azt még 
nem látjuk világosan. Mindenesetre a beépítés-
re került kerítésanyag végre nem hever valahol 
tovább raktáron.

Nyilván Érd más területein élőknek is lenné-
nek az őket a fentieknél jobban érintő kérdések, 
én ezeket a témákat láttam most említésre-
érdeklődésre érdemesnek.

Örömmel venném a fent említett témákban 
érdeklődő mindannyiunk nevében mielőbbi 
visszajelzését.

Tisztelettel:
 Vámosi Ildikó

T. Mészáros András polgármester válasza a 7. 
oldalon olvasható.

Olvasóink írják
Nyílt levél a polgármesterhez

A művésznő munkáit mindenki 
megcsodálhatta, aki a Balatoni úton 
található Smaragd Stúdió előtt ment 
el. A Szepes Gyula Művelődési 
Központban augusztus 10-től 31-ig 
lesznek láthatók a nemrég elhunyt 
művésznő munkái. 

Erzsébet férjével, Sándor 
Lászlóval a kezdetekről, a lehető-
ségekről és a folytatásról beszél-
gettünk.

– Milyen szempontok szerint válo-
gatta ki a kiállítandó tárgyakat?

Sándor László: 
– Vittem a feleségem régi munkái-

ból ékszereket, tálakat, vázákat és a 
legfejlettebbekből, a fagyállókból is. 
Ezek a kerámiák azért különlege-
sek, mert télen is kinn lehet hagyni 
őket a szabadban. Olyan alapanyag-
ból készültek, és úgy égetjük ki, 
hogy bírják a hideget.

– Erzsébet hogyan került az agyag, 
a kerámia közelébe?

– Földrajz–rajz szakos tanár-
ként végzett és ezért évente eljárt 
Zebegénybe, a művésztelepre. Ott 
tanult meg mindent, tűzzománcoz-
ni és kerámiázni. Ez 1975 körül 
történt, amikor ő 20-22 éves volt. 
Aztán én is elmentem vele a telepre. 
Arra gondoltunk, hogy talán ezzel 
otthon mi is tudnánk foglalkoz-
ni. Akkoriban nem lehetett csak 
úgy kemencét venni, mint most. 
Anyagok, festékek sem voltak, min-
denért Ausztriába kellett kimen-

ni. Először tűzzománc ékszereket 
készítettünk. Mivel nem volt megfe-
lelő méretű kemencénk, kezdetben 
csak pici tárgyakat égettünk, fülbe-
valókat, karpereceket, karkötőket, 
nyakékeket, kitűzőket, mindent, 
amit a hölgyek szívesen viselnek.

– Itt kezdték a munkát Érden, 
ebben a házban?

– Nem, először Ercsiben laktunk, 
aztán Százhalombattára költöztünk 
egy lakótelepi lakás 4. emeletére. 
A pincében, a garázsban, minde-
nütt dolgoztunk. Akkor ő már taní-
tott, én kertépítőként dolgoztam. 
Ezt az érdi telket 1985-ben vettük 
meg. Ahogy elkészült a pinceszint, 
rögtön berendeztük a műhelyt. 
Egyszerre termeltünk, értékesí-
tettünk, építkeztünk. Agyaggal a 
rendszerváltás után kezdtünk el 
dolgozni. Rákényszerültünk, mert 
a tűzzománc tárgyainkat kiszorí-
tották az olcsó kínai, tajvani, hong-
kongi talmi ékszerek. Csillogtak- 
villogtak és olcsóbban voltak. Azzal 
az árral már nem tudtuk felvenni a 
versenyt. 

– A család folytatja Erzsébet mun-
káját?

– Igen, én sok mindent megtanul-
tam tőle. Megrendelésre is dolgo-
zom, már van néhány tanítványom 
is. Ezzel foglalkozom és továbbra 
is a kertépítéssel. Mikor mi van. 
Régebben rengeteg munkánk volt, 
ma már minden lehetőséget meg 

kell ragadni. Az összes kemencét 
én építettem. A feleségem kitalál-
ta, hogy mit szeretne, én meg a 
méretektől függően elkészítettem. 
Van vagy hét kemence a pincében. 
A lányunk aranyművesnek tanult, 
most a vendéglátóiparban dolgozik, 
de sokat segít ő is és a fiunk is. 
Nemrég két nagy vázát rendeltek, 
mindkét gyerekünk a színezésben 
segített. Az egyik bank elé 1997-ben 
egy kis oszloptornyot készítettünk, 
hárman a lányommal. Ott raktuk 
össze a helyszínen, komoly műsza-
ki és anyagismeret kellett hozzá. 
A mai napig ott áll, a feleségem 
neve is rajta van. Fontos feladat 
volt, sok munkát hozott. 

Az az igazság, hogy én csak lát-
tam, hogy Erzsébet hogyan dolgo-
zik, segítettem neki, a keze alá dol-
goztam, előkészítettem az anyagot, 
– de egyedül dolgozni, az egészen 
más…  Ozsda Erika

Ékszerek, tálak, 
vázák kerámiából
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Mikor lesz használható a városi uszoda és 
sportcsarnok? – kérdezi egyebek mellett az olvasó


