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Megkezdõdött, sõt javában 
folyik a kampány; egyre töb‑
ben kopogtatnak nálunk – olya‑
nok is, akik csalási szándék‑
ból gyûjtenek ajánlószelvé‑
nyeket egy‑egy párt nevében. 
Kopogtatócédulákra vadásznak 
és hiszékeny embereket tévesz‑
tenek meg vagy legalábbis igye‑
keznek megtéveszteni. Horváth 
András, a Fidesz–KDNP érdi 
kampányfõnöke szerint ezek 
bérgyûjtõk, ezért azt javasol‑
ja, nézzük meg alaposan, kit 
engedünk be, és kérjük el tõle a 
névre szóló megbízókártyát.

Halljuk, látjuk a televízió‑
ban – egyelõre –, ahogy az 
ismeretlen elkövetõk képesek 
levelesládákat is feltörni, hogy 
kopogtatócédulákhoz jussanak! 
Mások pedig a papírokat hazug‑
ságokkal csalják ki, fõleg idõs 
emberektõl, akik esetleg már 
nem olyan jól látnak, hallanak, 
és nem kételkedõek – sõt, olykor 
túlságosan is jóhiszemûek a felé‑
jük jó szándékot mímelõkhöz. 

– Igazi háború folyik már az 
elsõ perctõl kezdve Érden is 
a kopogtatócédulákért – lepett 
meg ezzel a hírrel Horváth 
András, a Pest megye 8. 
választókerület Fidesz–KDNP 
kampányfõnöke. – Sorozatban 
kapom a telefonokat, hogy a 
pártunk nevében igazolvány 
nélkül gyûjtik az ajánlószelvé‑
nyeket, amit sajnos a nagyon 
hiszékeny emberek odaadnak 
az igazolvánnyal, megbízólevél‑
lel nem rendelkezõknek is.

– Lehet tudni, kik a vétkesek, 
a csalók, és kinek, mely pártok-
nak gyûjtenek?

– Ki tudja, ki veszi el mások‑
tól, de természetesen figyeljük 
ezeket a területeket, megpró‑
bálunk utánanézni, hiszen még 
csak egy hete tart a kopogta‑
tók gyûjtése. Komoly csapatok 
járják Érdet és Diósdot, állító‑
lag fiatalokból álló sereg, akik 
ebbõl élnek. Bérgyûjtõk! Több 

helyen még a levelesládákat is 
feltörik! Valószínûleg valame‑
lyik párt finanszírozza tényke‑
désüket, nyilvánvalóan a kiseb‑
bek közül… Idesorolom persze 
az MSZP‑t is. 

– Hány aktivistájuk járja a 
területet és mennyire volt nehéz 
rájuk bukkanni?

– Összesen háromszázöt‑
ven megbízókártyát adtunk 
ki önkénteseknek, akik jöttek 
maguktól és örömmel vállal‑
ták ezt a munkát. Nemcsak a 
párttól, hanem civilek közül is. 
Összesen harmincötezer lakás‑
ba kell bekopogtatniuk, így egy 
önkéntesre mindössze száz csa‑
lád jut. 

– Meddig járják a települé-
seket?

– Március 19‑ig kell végez‑
ni, de szeretnénk korábban 
befejezni az ajánlószelvények 
gyûjtését dr. Aradszki András 
országgyûlési képviselõjelölt 
számára városunkban, Diósdon 
és Százhalombattán. Jól hala‑
dunk, erre tehát minden esé‑
lyünk megvan.

– Mit javasol a hiszékenyebb 
embereknek, hogyan szûrjék 
ki a tisztességes önkéntes akti-
visták közül a fel-felbukkanó 
hamisakat?

– A lakosság bizalma még 
most is töretlen, ezért azt 
javaslom, kérjék el a névre 
szóló megbízókártyákat és 
figyelmesen olvassák el a raj‑
tuk lévõ adatokat. A másik, 
amit már említettem, hogy a 
„bérgyûjtõk” általában fiatalok‑
ból álló társaság, a mi aktivis‑
táink pedig inkább a közép‑ és 
idõsebb korosztályból kerülnek 
ki. Az önkénteseink elsõsorban 
napközben járják a területei‑
ket, amiket ezentúl azért foko‑
zottabban figyelünk, bár mi azt 
valljuk, a választásokat ilyen 
nemtelen harcok ellenére is 
meg kell nyerni!

 Temesi László 

Hiszékeny emberek és bérgyûjtõk

Háború folyik  
a kopogtatócédulákért?

Összesen mintegy háromszázötven önkéntes gyûjti az ajánlószelvényeket 
dr. Aradszki András Fidesz–KDNP országgyûlési képviselõjelölt számára
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Ha meg akarjuk nyitni az emlékek 
ajtaját, bizony mindig helyet kapnak 
az iskolák, az iskolák környékei, a 
régi, jóízû kötöttségek, a tanárok 
– akiktõl sok jót is tanultunk –, de 
mindenekelõtt a család. Az emlékek 
velünk élnek – korosodnak, tisztul‑
nak –, de makacsul megmaradnak, 
alakítanak bennünket, ha akarnánk  
sem hagynának el minket.

Erre nem kellene senki figyelmét 
felhívni, hiszen a múlt velünk van, 
mi magunk vagyunk a saját múltunk 
is, és ennyiben mindenki konzerva‑
tív, hiszen hiába akarunk naponta 
újjászületni, az emlékek maradnak. 
Megmaradnak és hatnak ránk, a kör‑
nyezetünkre, a tudatunkra és ezzel 
együtt alkotjuk azt a közösséget, 
amely a család, a falu, a város és az 
ország.

Természetesen jut eszünkbe a 
Tízparancsolat azon pontja, mely 
szerint: Tiszteld Apádat és Anyádat, 
hogy hosszú életû legyél a Földön! 
Ez persze nem azt jelenti, hogy ha 
szeretem a szüleimet, akkor sokáig 
élek, hanem azt, hogy az a közösség, 
az a nép, az a nemzet, amelyik tiszte‑
li a saját múltját, a nagyjait, az fenn‑
marad! És ebbõl levezethetõ min‑
den. Tudjuk, a Tízparancsolat nem 
egyszerûen vallási kérdés, hanem a 
több évezredes emberi múlt egyik 
eszenciája. Ha tehát amíg az emléke‑
ink, az eleink, a történelem bennünk 
él, fennmaradunk. Mert a múlt tiszte‑
lete erõt ad, távlatot nyit, lehetõséget 
nyújt, elveti a kishitûséget, kötelez 
a jövõre, önbizalmat ad és nemzeti 
öntudatra ébreszt. Erre tanít a múlt!

Ezenkívül arra tanít, hogy az embe‑
ri erkölcsiség a legfontosabb iránytû a 
tartalmas, közösséget is éltetõ maga‑
tartásban, mert az ember évezredek 
során azt tartotta fontosnak, hogy 
a folyamatosság, a múlt, a jelen és 
a jövõ közötti szerves összefüggés 
a közösségi lét legfontosabb alapja. 
Vagyis folyamatosan tiszteletben kell 
tartani az egyén és a közösség össze‑
egyeztetett érdekeit. És itt érzünk rá 
arra, hogy az emberi tartás megtartja 
magát az embert. Ezért van értel‑
me konzervatívnak lenni és maradni, 
hiszen minden más elolvad, elmállik, 
elértéktelenedik. A konzervatizmus 
több, mint a jobboldaliság maga, de 
a politikai jobboldal ebbõl táplálko‑
zik. Csak ezzel a jobboldali látás‑
móddal érhetõ el egyéni és közösségi 
fejlõdés. Ehhez képest az összes bal‑
oldali szlogen és úgynevezett filozófia 
hõbörgésnek látszik.

A mai szélsõségesen liberális okta‑

táspolitika éppen a múltban rejlõ 
értéktömeget, magát a történelemta‑
nítás lényegét akarja kiradírozni az 
iskolákból, az igazi emberi értéket 
akarja tönkretenni. Pedig a törté‑
nelem ismerete nélkül nincs kultú‑
ra, nincs jövõ, nincs emberi tartás. 
A múlt tisztelete az a bázis, ahonnan 
építeni lehet a jövõt. Mindenki, aki 
gyereket nevel, nevelt, tudja, hogy 
az igazi pedagógia az erkölcs közve‑
títése. A legjobb pedagógiai módszer 
– akár az iskolában, akár a család‑
ban – a példa. A példaadás jobban 
vonz, mint a direkt nevelés. Ezért 
az értéktisztelõ társadalmat már a 
gyerekkorban kell kiépíteni. Ennek 
megoldása a feltételezett jobboldali 
gyõzelem után a legfontosabb fel‑
adataink közé kell tartozzon! El kell 
takarítani a jelenlegi szélsõséges és 
gusztustalan liberális kísérletezgetés 
minden elemét. 

Tudjuk, maga Széchenyi István 
gróf is liberális volt, ami a gazdasági 
ügyeket illeti, de erõs nemzeti alapon 
állt. Micsoda különbség! Szinte szé‑
gyelli az ember Széchenyit liberális‑
nak nevezni, hiszen a mai országron‑
tó, hazaáruló, rabosított színtársulat 
is liberálisnak mondja magát, holott 
a maffia kategória illik rájuk.

Meg kell szabadulni a ballib 
kolonctól. El kell menni szavazni, 
mert a megmaradásunk múlik ezen!

Dr. Aradszki András szerint, 
– aki a Fidesz–KDNP országgyûlési 
képviselõjelöltje – az oktatáspoli‑
tikát meg kell menteni a ballibe‑
rális befolyástól. Az a szemlélet, 
amely az utóbbi nyolc évben ural‑
kodóvá vált az oktatáspolitikában, 
egyszerûen üzleti, piaci tényezõnek 
tekinti az oktatást és így éppen a 
lényeg, vagyis az ember hiányzik 
belõle. A képviselõjelölt szerint visz‑
sza kell térni Klebelsberg Kunó egy‑
kor volt oktatási miniszter sikeres 
oktatáspolitikájának lényegéhez, 
aki azt tartotta, hogy nemcsak elitet 
kell nevelni, hanem az egész népet 
kell szellemileg és lelkileg felemel‑
ni az oktatás eszközeivel. Amikor a 
Fidesz–KDNP kormányon volt, egész 
sor intézkedéssel szélesítette ki a 
közmûvelõdést. Dr. Aradszki András 
szerint állami felelõsségvállalásra 
van szükség az oktatás egész terüle‑
tén. Meg kell állítani azt a szándékot, 
amely ezen a területen is privatizálni 
akar! 

A Kárpát‑medence egész népének 
szellemi fejlõdése a cél, amelyhez a 
múlt valós ismerete elengedhetetlen.

  F. L.

Mire tanít a múlt? Tízéves az Érdi  
Városszépítõ és  
Honismereti Egyesület 
Nemes feladatra vállalkozott 1999. január 20‑án a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, amikor helyet adott 
az Érdi Városszépítõ és Honismereti Körnek, amely 
egy esztendõ után már egyesületként fejtette ki tevé‑
kenységét – mondta el az Érdi Újság munkatársának 
Nemeskéri Xénia az egyesület jubileumi ünnepségén.

A városi könyvtárban megtartott rendezvényen a 
megjelent lelkes lokálpatrióták a levetített diafilm‑
sorozaton keresztül ismét tanúi lehettek az eltelt tíz 
esztendõ egyesületi eseményeinek. Megemlékeztek 
az alapító tagokról, a sok‑sok élményt nyújtó kirán‑
dulásokról, a bográcsok mellett szerzett örömökrõl 
és az alkotómunka szépségeirõl.

Falusi Ferenc, az egyesület elnöke arra emlékez‑
tetett, hogy minden idõben léteztek lelkes lokálpat‑
rióták, akik szívügyüknek tekintették a város tör‑
ténelmi múltjának a feltárását, a történelmi emlé‑
kek ápolását, de valódi közösségi értékmentésrõl 
csak az egyesület megalakulása óta beszélhetünk, 
hiszen addig mindenki járta a saját külön útját.

– Az egyesület célja Érd város és környéke 
kulturális emlékeinek megismerése és megismer‑
tetése, Érd múltjának kutatása, a régi ünnepek és 
hagyományok felelevenítése, a város köztereinek, 
szobrainak szépítése és gondozása – közölte Falusi 
Ferenc.

Az egyesület elnökének elmondása szerint az 
eltelt években számos kulturális rendezvénynek 
voltak a társszervezõi, különbözõ honismereti 
kiadványokat jelentettek meg, és sikernek tekintik 
a Szép kert mozgalomban játszott szerepüket, 
hiszen rengeteg érdi lakos kapcsolódott be akkor a 
városszépítési mozgalomba.

– Az egyesület sokat tett a település értékeinek a 
megmentéséért, többek között a Kutyavár rendbe‑
hozataláért, valamint Ófalu történelmi emlékeinek 
a megóvásáért, a szobrok helyrehozataláért – tette 
hozzá az egyesület elnöke.

Az Érdi Városszépítõ és Honismereti Egyesület 
jubileumi rendezvényén megjelent Erdõs László 
honvéd ezredes, aki bemutatta a Hõsök könyve 
kegyeleti kiadványt. A díszkötésben készült kegye‑
leti kiadvány õrzi mind a 373 elesett érdi katona 
nevét, rendfokozatát, valamint a születési és elha‑
lálozási évét.

– A kiadvány szerkesztését Jordán Gusztáv 
pomázi tipográfus végezte, aki Mesedzija Zorán 
szerb állampolgárságú fõvárosi vállalkozót javasol‑
ta a nyomdai kivitelezésre – ismertette a tényeket 
az ezredes.

Erdõs László emlékeztetett arra, hogy a most 
megjelent kiadványhoz hasonló kegyeleti kiad‑
ványokat sok településen templomban vagy a 
polgármesteri hivatalban õrzik. Érden az lenne 
kívánatos, ha a Polgárok Házában lenne elhelyezve 
az egyik példány.

– A Hõsök könyve ünnepélyes átadására minden 
valószínûség szerint a Hõsök Napján kerül majd 
sor az ófalusi emlékmûnél – közölte Erdõs László.

 Szeredai Botond


