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Szüleinknek, nevezetesen édes-
anyánknak, a mamának a hang-
ját megõrizni ma már nem 
lehetetlen. Adva vannak ehhez 
olyan technikai eszközök, mint 
a magnó- és videoszalag, a CD, 
vagy akár a DVD-lemez. A hangja 
mellett alakját, mozdulatait, sõt, 
cselekvéseit is megörökíthetjük, 
ahogyan ül, beszélget, táncol, 
siet vagy éppen odakünn a kert-
ben metszeget, ás, gereblyéz. 
Mindezek rögzítésére ugyancsak 
adottak az elõfeltételek. De hát, 
kérdezhetik, mit kezdjünk a 
mama hangjával, mozgóképeivel? 
Ugyanazt, mint a családi fotóal-
bumokkal, képgyûjteményekkel. 
Mikor együtt a család, idõnként 
elõvesszük õket, átlapozzuk, és 
emlékezünk, közben meghallgat-
juk a mamát. Mégpedig közösen. 
A családi közösség ilyen emlé-
kezése mindig erõsíti a család 
tagjait.

 De megfordíthatjuk e témát 
a mama szemszögébõl nézve. 
Olyként, ahogyan az édesanya 
tekint gyermekére. Hogyan? 
Aggódva, féltve, remegve. Az 
anyák a gyermeküket mindig, 
minden idõben – függetlenül 
éveik számától – gyermeküknek 
tekintik, legyen bár az a „kicsi” 
nyugdíjas, õszülõ halántékú vagy 
éppen kamaszkorú. Érdekes 
módon minden, cselekvés elõtt 
álló „gyermek” belülrõl hallja a 
mama szavát. „Ezt ne tedd édes 
fiam!” Vagy: „Nyugodtan vágj 
csak bele!” Igen, a mama hang-
ját általában és mindig belülrõl 
halljuk, belülrõl szólal meg, mert 
bennünk van, ahogyan mi vol-
tunk annak idején a kezdetekkor, 
õbenne, a méhében. Valamikor, 

bontakozó ifjúként úgy képzel-
tem, hogy két sejt egyesülése 
olyan, mint az „õsrobbanás” volt. 
Az élet kezdetének misztériuma. 
Az öntudatlan létezés állapo-
ta ugyan, de már a bontakozó, 
egyre erõsödõ és tudatosodó élet 
csodája.

 Jó évtizede is van, amikor 
ezzel kapcsolatban hallottam 
egy példaértékû történetet. 
A házaspárnak – hosszú évek 
után – megszületett az elsõ gyer-
meke. A mama boldog érzésekkel 
eltelve várta gyermeke érkezését, 
és a baba, annak rendje-módja 
szerint világra is jött. Amikor 
azonban félesztendõs lett, szü-
lei észrevették, gyermekük oly-
kor fulladozik, kékül-zöldül-lilul 
az arca. Nosza, orvoshoz! Egyik 
orvos adta a másiknak. Végül is 
megállapították, a gyermek szí-
vén van egy picike lyuk, ami a 
zavart okozza. Ezt bizony, be kell 
„foltozni”.

 A gond csupán az operáció 
idejével van, világosította fel a 
szülõket, a professzor. Várni 
kell legalább fél évet, hogy a 
csecsemõ szervezete kibírja a 
megterhelést. Kivárták. Az ope-
ráció is sikerült, de a gyermek 
kómába esett. Hosszú töprengés 
után a professzor magához kéret-
te a mamát. Meglepõ kérdést tett 
fel neki. Szokott-e beszélni gyer-
mekéhez? Netán odaülve mellé, 
mesélt e neki? A választ hallva, 
a professzor lepõdött meg, amint 
hallotta az édesanya áradozását. 
Ó, hogyne, már magzatként hor-
dozva is beszéltem hozzá, össze-

szedve minden tudományomat. 
Mirõl? Az élet szépségeirõl, arról 
a természeti világról, amely körül-
vesz bennünket. Elmondtam neki, 
mennyire szeretem máris, pedig 
még a világon sincs, a karom-
ba sem tudom venni, tejemmel 
sem kínálhatom, de máris érzem, 
sõt, látom testi valójában. Akkor 
derült ki, a professzor nagy örö-
mére, hogy az asszonyka férje 
vagy tizenöt, húsz magnószalag-
ra fölvette felesége „gügyögését”, 
meséit, az élet szépségeirõl szóló 
szövegeit, amelyek odahaza mind 
megvannak. De hát miért van 
ezekre szükség? 

 Azért, jelentette ki a professzor, 
mert ha a gyermek a mama szava-
it, hangját hallja, a pillanatnyi-
lag cselekvõképtelen állapotából 
fokozatosan visszatér az életbe. 
A szülõk nemcsak bíztak, de hit-
tek is ebben. Az apa hazament a 
magnókazettákért, hozva a leját-
szót is. A professzor maga helyez-
te el és kapcsolta be a lejátszót 
a baba közelében. A nõvéreknek 
pedig meghagyta, hogy folyama-
tosan cseréljék a kazettákat, amíg 
a baba magához nem tér. Éppen 
72 óra hosszat forogtak a kazetta 
orsói a mama hangjával, amikor 
a gyermek kapálódzni kezdett és 
fölsírt. Lett erre öröm! Végül is, a 
mama hangja hozta vissza gyer-
mekét az életbe.

 A Kedves Olvasó most ne 
várja, hogy az író levonja – aho-
gyan mondani szokták – az eset 
tanulságait. Azt mindenkinek 
saját magának kell levonnia, vagy 
szót se szólva, eltûnõdnie az olva-
sottakon. Ha erre képtelen, az a 
belsõ hang majd késõbb úgyis 
megszólal.  Bíró András

A mama hangja

Hogy jön ez össze; mi köze van 
a kettőnek egymáshoz? – kérdez-
hetik sokan a cím olvastán. Nos 
– a két fogalom így valóban ritkán 
kerül egymás közelébe, gyako-
ribb az a változat, amikor az „és” 
kötőszó helyett a „vagy” szere-
pel. Választás elé ugyanis sokszor 
kényszerülünk, kényszerültünk 
az utóbbi időben: ruhát, cipőt 
vegyünk, vagy nyelvórára járas-
suk a gyereket; hozassuk rendbe 
a már itt-ott fájó fogainkat, vagy 
kibírjuk még egy darabig; járjunk 
fürdőbe, konditerembe, vagy 
inkább vállaljunk túlmunkát. 
Sajnos, olyanok is sokan vannak, 
akiknél durvábban vetődik fel a 
választás kényszere, valahogy 
így: együnk, vagy fűtsünk.

Választási időszakban élünk 
– és most kivételesen nem a 
közelgő parlamenti, illetve 
önkormányzati választásokra kell 
gondolni, bár ezek sem teljesen 
függetlenek az eddig felsoroltak-
tól, de most nem erről van szó. 
Tudomásul kell venni, hogy szin-
te minden üzlet körülöttünk. Az 
is, ha dolgozunk és a munkánkért 
pénzt kapunk, és az is, ha a pén-
zünkért ennivalót, ruhát – vagy 
éppen kultúrát veszünk. Mert ez 
utóbbi is pénzbe kerül, nem is 
kevésbe. Igaz, lehet példálózni 
néhány évtizeddel ezelőtti gya-
korlattal, amikor szinte fillérekbe 
került egy könyv, egy mozi- vagy 
színházjegy, csakhogy akkor el 
is döntötte az aktuális hatalom, 
hogy mit nézzek meg a szín-
házban, a moziban, és milyen 
könyvet olvashatok el. Maradva 
ez utóbbinál: a lapunk 9. oldalán 
olvasható beszámolóban olyan 
magyar írókról, költőkről esik 
szó – Takaró Mihály kiváló iroda-
lomtörténész előadása nyomán 
– akikről a mai középgeneráció 
az iskolában egy szót sem hall-
hatott, könyveik sem jelenhettek 
meg. A hatalom tehát beleszólhat 
az üzleten – a pénzen – keresz-
tül is a kultúrába, mint ahogy 
mindenbe. Segíthet és árthat is. 

Segíthet, ha támogat oktatást, 
egészségügyet, jobbító életkö-
rülményeket, és ki is vonulhat 
mindebből.

De most éppen nem ki-, hanem 
bevonulásról van szó. Részletesen 
a szomszédos újságoldalon olvas-
ható a bejelentés, miszerint a kul-
túra bevonult az üzletbe – vagy 
fordítva, de ez most mindegy. 
Nehogy félreértés legyen: nem 
dúsgazdag, jótékonykodó vál-
lalkozók „hová tegyem a pén-
zem” akciójáról van szó, nem is 
ügyeskedő szervezők hálálkodást 
kicsikaró, leereszkedő trükk-
jeiről, hanem valódi kultúra és 
valódi üzlet egymásra találásáról. 
Bárki, lapunkból is hétről hétre 
meggyőződhet róla, milyen ran-
gos kulturális produkcióknak ad 
helyszínt Érd – ezeket most a 
levásárolható jegyekkel feltehe-
tően többen fogják megnézni. 
Nőhet a rendezők bevétele, ran-
gosabb és költségesebb rendez-
vényeket hozhatnak a városba, 
de nőhet az akcióban részt vevő 
üzlet forgalma is, tehát a keres-
kedők sem járhatnak rosszul, és 
információkban gazdagabb, tehát 
vonzóbb  lehet a mindezt hírül 
adó, a folyamatban ugyancsak 
részt vevő Érdi Újság is. Végezetül 
pedig könnyebben, kisebb költ-
séggel juthat kultúrához a városi 
polgár, nem kényszerülve válasz-
tásra a színházi előadás és a 
nagybevásárlás között – és ez egy 
ilyen megszorításos, választási 
időszakban nem kis dolog.

  Elmegyünk a két lányommal 
meg férjemmel a Szepesbe, meg-
nézzük a Halász Juditot, aztán 
a jegyekkel elintézzük a hétvégi 
nagybevásárlást – foglalta össze 
mindezt Á. K., kedves érdi fia-
talasszony ismerősöm. Mit lehet 
ehhez hozzátenni? Jó szórako-
zást – és jó vásárlást!

A szerkesztõ jegyzete

Üzlet és kultúra

Lezárult a közbeszerzés, 
megkezdõdhet Erzsébetváros 
egységes vízelvezetõ rendsze-
rének kiépítése – jelentette be 
Segesdi János a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékozta-
tón, ahol az önkormányzat és 
a kivitelezõk – az Euroaszfalt 
Kft. és a Geohidroterv Kft. 
– konzorciumának képviselõi 
a sajtó jelenlétében kötöttek 
szerzõdést. Mint az alpolgár-
mester elmondta, húszéves 
adósságát törleszti a város a 

RÁVNA-projekt megvalósí-
tásával. Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Közép-
Magyarországi Operatív 
Program (KMOP-2007.3.3.1./
B pályázat) támogatásá-
val megvalósuló, csaknem 
nyolcszázmilliós beruházás 
több ezer ember életét érin-
ti. Legfõképpen azokét, akik 
egy-egy kiadós zápor után 
csak pallón tudtak bejárni 
a házukba, akiknek kipusz-
tult a kiskertjük a felbugyo-

gó szennyvíztõl, vagy akiknél 
hetekig állt a víz a garázsban.

– Kanyargós út vezetett 
a szerzõdés mai aláírásáig. 
A munkának már nyár végén 
el kellett volna kezdõdnie, ám a 
közbeszerzési eljárást többször 
megtámadták a vesztes verseny-
társak, ezért a kivitelezés csak 
most indulhat el – fûzte hozzá 
a bejelentéshez T. Mészáros 
András polgármester. 

A szerzõdés ünnepélyes alá-
írását követõen Irtó Krisztián, az 
Euroaszfalt Kft. Közmûépítési 
Fõmérnökségének fõmérnöke 
utalt arra: a közbeszerzési eljá-
rás elhúzódása miatt át kell ala-
kítaniuk az összes ütemezést. 

– A munkaterületet pár nap 
múlva átvesszük. A tervezési 
munkákkal kezdünk, és febru-
árban megindulhat a valós kivi-
telezés. Folyamatos tervszol-

gáltatás mellett haladunk majd. 
A kivitelezésnek augusztus 24-én 
kell befejezõdnie, így a tél vége 
és a nyár vége közötti idõszakban 
kérjük a lakosság türelmét. 
Közterületen dolgozunk, így a 
környéken lakók mindenképp 
érzékelni fogják a jelenlétünket. 
Igyekszünk olyan logikával fel-
építeni a mûszaki ütemezést, 
hogy a lakosságot minél kevésbé 
zavarjuk, illetve ne kelljen egy 
utcába többször visszatérnünk. 
Nyitott árkok, gödrök nem lesz-
nek, ugyanis ez balesetvédelmi 
szempontból nem megengedhetõ 
– tette hozzá a fõmérnök.

A kivitelezõ folyamatosan 
tájékoztatja majd a lakosságot 
az éppen zajló munkálatokról 
– és a folyamatos tájékoztatás-
ból természetesen az érdi Újság 
is kiveszi a részét. 

 Ádám Katalin

Az elmúlt héten elkezd-
te kézbesíteni a posta az LTP 
egyenlegközlõket azon társulati 
tagok számára, akik azt válasz-
tották, hogy a részletekben 
fizetést lakás-elõtakarékossági 
(LTP) számla igénybevételével 
oldják meg. Már az elsõ napok-
tól kezdõdõen sokan fordultak 
az ügyfélszolgálati irodához, 
ezért a leggyakrabban felmerült 
kérdésekre az alábbiakban vála-
szolunk.

Szeretnénk felhívni legelõször 
is a figyelmet arra, hogy a tár-
sulati tagoknak ezzel az LTP 
egyenlegközlõ levéllel kapcso-
latban semmilyen további ten-
nivalója nincs. A levélnek tájé-
koztató jellegû funkciója van, 
annak érdekében, hogy nyomon 
követhesse, miszerint minden 
pontosan úgy történik, ahogyan 
azt korábban elmondtuk.

A legutóbbi, tavaly szep-
temberben postázott társulati 
egyenlegközlõ levelünkben is 
felhívtuk az érintett társulati 
tagok figyelmét, hogy az OTP 
Lakástakarékpénztár Zrt. a 
részükre megnyitott LTP számlá-
ról a szabályoknak megfelelõen 
küldeni fog egyenlegközlõt. 
Ebben a jogszabályok szerint a 
következõknek kell szerepelnie: 
befizetések, az LTP által felszá-
mított számlavezetési díj (150 
Ft/hó), jóváírt állami támogatás 

és az LTP számlán levõ összegek 
után számolt betéti kamat. 

Mint ismert, az LTP-s konst-
rukcióban fizetõk által havonta 
befizetett 2 605 Ft két részbõl 
tevõdik össze. Az egyik része, 
1 820 Ft átutalásra kerül a 
befizetõ nevére megnyitott LTP 
számlára a „Belépési szándék-
nyilatkozatban” a Társulatnak 
adott megbízás alapján. 

A befizetésekbõl fennmaradó 
összeg (785 Ft/egység) a Társulat 
által a beruházás finanszírozá-
sára a késõbbiekben igénybe 
vett finanszírozási konstrukció 
pénzügyi alapja (banki kezelé-
si költségek, kamatok). Ezen 
összegekbõl fizeti ki a Társulat az 
adminisztrációval kapcsolatban 
felmerült költségeket is (banki 
költségek, postázási költségek, 
ügyfélszolgálati iroda mûködési 
költségei, egyéb költségek). 

A beérkezett befizetések 
átutalás után fennmaradt részét 
a Társulat bankszámláján biz-
tonságos bankbetétben helyez-
zük el. Az így kapott kamatok 
szintén a közös beruházás forrá-
sait gyarapítják. 

A most megkapott számlaki-
vonaton az érintettek láthatják, 
hogy az LTP számlájukon az elsõ 
befizetést (egységenként 2200 
Ft-ot) az érdi önkormányzat tel-
jesítette helyettük, ezt utalta át 
a Társulat a számla megnyitá-

sakor. A továbbiakban a kivona-
ton látható, hogy minden egyes, 
2 605 Ft egységnyi befizetésbõl, 
amit a tag a Társulathoz teljesí-
tett, 1 820 Ft-ot a Társulat átutalt 
az LTP számlára. A befizetett és 
feldolgozott összegek bármely 
pillanatban megtekinthetõk onli-
ne módon a www.erdicsatorna-
zas.hu oldalon.

A fent leírt mûködési modell 
ismert mindenki számára, 
ugyanis pontosan ez szerepelt 
az alakulás elõtt aláírt „Belépési 
szándéknyilatkozat”-ban is. 
Mint ahogyan korábban már 
tájékoztattuk, a társulati tag által 
a beruházás javára engedménye-
zett összeg kiszámítása az LTP 
konstrukcióban elérhetõ támo-
gatások és fizetendõ (LTP szám-
lavezetési) díjak figyelembevé-
telével történt. Tehát a társulati 
tag által a teljes futamidõ alatt 
összesen fizetendõ hozzájárulás 
változatlanul a Társulat megala-
kulásakor elhatározott összeg, 
azaz havi 2 605 Ft! 

Szeretnénk arra is felhívni 
a figyelmet, hogy a befizeté-
sek továbbra is a Társulat által 
küldött postai csekken vagy 
banki átutalással, illetve cso-
portos beszedéssel történnek. 
A következõ idõszakra vonat-
kozó csekkeket március hónap 
folyamán fogjuk kiküldeni.

 Szabó Béla elnök

A Csatornamûvek Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója
Az LTP egyenlegközlõ levéllel kapcsolatban  

nincs semmilyen tennivaló!

Aláírták a szerzõdést, indul a munka

Erzsébetváros vízrendezése 

végre elkezdõdhet
Múlt  szerdán  aláírták  a  RÁVNA-projekt  kivitelezési 
szerzõdését,  így  megkezdõdhet  Erzsébetváros  egy-
séges  vízelvezetõ  rendszerének  kiépítése.  Húszéves 
adósságát törleszti most a város, több ezer ember éle-
tét téve könnyebbé. A több mint fél éven át tartó mun-
kálatok persze kellemetlenségekkel is járnak majd, de 
a kivitelezõ ígéri: igyekeznek minél kevesebb nehézsé-
get okozni az Erzsébetvárosban élõknek.

Tóth György és Irtó Krisztián – az Euroaszfalt Kft. és Geohidroterv Kft. 
konzorciuma képviseletében – valamint T. Mészáros András aláírták a 
RÁVNA-szerzõdést

Egy erzsébetvárosi utca – még a munka megkezdése elõtt


