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Aranyköpések címszó alatt tart-
ja számon az irodalomismeret 
a szellemes mondásokat, talá-
ló megjegyzéseket. Egy idõben 
gyûjtöttem ezeket, hogy olykor 
átböngészve mosolyogtató, térd-
csapkodó perceket szerezzek 
magamnak. Térdcsapkodásról 
ezúttal, nem lesz szó.

Elsõként az optimizmusról 
másolok ide néhányat. „A sietõs 
optimista meg van gyõzõdve 
róla, a repülõgépet azért talál-
ták föl, hogy õ hamarabb elérje 
célját.” „Optimista az, aki azt 
hiszi, hogy a légy a szobában a 
kijáratot keresi.” „A pesszimista 
egy jól informált optimista.” 
Bertrand Russel angol filozófus 
szerint: „Az a baj a világgal, hogy 
a hülyék mindenben holtbizto-
sak, az okosak meg tele vannak 
kételyekkel.” Michael Foot angol 
újságíró nagyon is igaz megálla-
pítása: „A hatalom gyakorlóinak 
nincs idejük olvasni, már pedig 
akik nem olvasnak, alkalmat-
lanok a hatalom gyakorlására.” 
V. Halifax brit politikus ifjúko-
romból köszön vissza ezzel a 
mondásával: „Gyakran eszembe 
jut, mennyivel egyszerûbb lett 
volna az élet, ha Herr Hitler és 
Signor Mussolini Oxfordban jár-
nak egyetemre.”

Adjunk most teret néhány 
amerikai humoristának. Fried 
Allen: „A konferencia fontos 
emberek gyülekezete, akik 
külön-külön semmit sem tud-
nak tenni, együtt azonban 
kimondhatják, hogy nem lehet 
semmit tenni.” Chrouxo Marx: 
„Lemondok. Nem szívesen len-
nék egy olyan klub tagja, ame-
lyikbe engem is felvennének.” 

Mort Sahl: „Washington nem 
tudott hazudni, Nixon nem 
tudott igazat mondani, Reagan 
nem tudja, hogy e kettõ között 
mi a különbség.” Woody Allen: 
„Nem vagyok egy bajnok. 
Rosszak a reflexeim. Egyszer 
elütött egy autó, amit két pasas 
tolt.” Will Rogers: „A hajhullást 
csak a padló állíthatja meg.” Ed 
Gardner: „Az opera az, amikor 
egy fickót hátba szúrnak és ahe-
lyett, hogy vérezne, nekiáll éne-
kelni.” Will Rogers: „Mindenki 
tudatlan, csak más-más témá-
ban.” Don Herold: „A nõk vigaszt 
nyújtanak, amire nélkülük soha 
nem lenne szükségünk.” Frank 
Lloyd: „A  televízió a szem rágó-
gumija.” 

Egészen jól látta a dolgok lénye-
gét Jono Kenyatta, kenyai politi-
kus, aki kijelentette: „Amikor a 
misszionáriusok megérkeztek, a 
feketéké volt az ország, a misszi-
onáriusoké pedig a Biblia. Aztán 
megtanítottak minket csukott 
szemmel imádkozni. Amikor 
kinyitottuk a szemünket, övék 
volt az ország és miénk a Biblia.” 
Közvélekedés, hogy a bokszolók 
„hülyére verik egymást.”, tehát 
egy ép gondolatuk sincs. Rácáfol 
erre Joe Louis, amerikai ökölví-
vó mondása: „Mindenki szeret-
ne a Mennybe jutni, de senki 
nem akar meghalni.” Az ember 
el sem hinné, ha nem lenne 
könyvben kinyomtatva, Einstein 
nyilatkozta: „A legnehezebben 
megérthetõ dolog a világon a 
jövedelemadó.” Képtelenségnek 

tûnõ mondás, de csak látszó-
lag: „Ha egy elnök a feleségével 
nem csinálja, akkor az országgal 
csinálja.” (Mel Brooks ameri-
kai filmrendezõ.) Les Dawson 
angol tévés: „Már hetedik éve, 
hogy az anyósom karácsonykor 
átjön hozzánk. Idén újítunk. 
Beengedjük.”

Most forrásmegjelölés nél-
kül sorolok néhány mondást: 
„Diplomata az, aki úgy tud 
elküldeni a fenébe, hogy szin-
te várjuk, mikor indulhatunk.” 
„A teve olyan ló, amelyet egy 
bizottság tervezett.” „Milliók 
vágynak a halhatatlanságra, akik 
nem tudnak mit kezdeni maguk-
kal egy esõs vasárnap délután.” 
„Isten a barátainkkal kér tõlünk 
bocsánatot, a – rokonainkért.” 
Vigaszként írom ide: „Egy nõ 
nem kívánhat jobb férjet magá-
nak, mint egy régészt. Ahogy a 
feleség öregszik, úgy válik egyre 
értékesebbé a férje számára.”

Végül az író sem maradhat ki 
a bölcseletekbõl. A sors különös 
kegyelme összehozott Tamási 
Áronnal. A budai Kis Royalban, 
vacsora közben adtam elõ, hogy 
Ábelének mondását „átírtam.” És 
már idéztem is: „Azért vagyunk a 
világban, hogy valamit tegyünk is 
érte.” – Derék, építkezõ mondás 
– válaszolta Tamási, majd atya-
ian így szólt: – De azért készülj 
fel jól Andrásom, mert akadnak, 
akiknek nem tetszik amit teszel, 
ezért jócskán a kezedre vernek. 
– Akkor nem hittem. Ma már 
tudom, hogy nagyon is igaza 
volt! Erre is van egy mondás: 
„Hallgattál volna, bölcs maradtál 
volna.” Meg aztán: „Hallgatni, 
arany!” Bíró András

Böngészõ

Képzeljük el, hogy közlekedés-
irányítással foglalkozó állami 
hivatalnokok ülnek egy hivata-
los irodában és értekezletet tar-
tanak. A vasúti meg a buszköz-
lekedésről van szó, pontosabban 
arról, hogy hogyan lehetne vala-
mi pénzt még megtakarítani. Az 
olyan primitív módszereken, 
mint állomások és szárnyvona-
lak megszűntetése, sínek felsze-
dése, meg hasonlók már rég túl 
vannak, valami új kellene. Sok 
az utas, állapítják meg, sokan 
még kis gyerekkel is képesek 
útra kelni. Meg az a sok öreg, 
és ráadásul ezek nem is fizet-
nek. Meg kéne szűntetni ezt az 
egész ingyenességet, mondja a 
másik hozzáértő. Maradjanak 
otthon a hat éven aluliak meg 
a 65 felettiek, hadiözvegy, hadi-
rokkant amúgy is kevés van, 
a menekültek meg menekülje-
nek más eszközzel, ne vonaton, 
meg buszon. Megszűntetni nem 
lehet, kér szót a következő illeté-
kes, a múltkor is hogy odavoltak 
azért a néhány órás késésért, 
pedig megmondtuk világosan, 
hogy télen a váltók nem válta-
nak, meg vannak dermedve. Így 
álldogált egy-két órácskát nyílt 
pályán a szerelvény, némelyik 
járat kimaradt, szóval történt 
minden a megszokott rend-
ben, de a lényeg az, hogy meg-
szüntetni nem lehet, találjunk 
ki valami mást. Ekkor szólal 
meg egy eddig magában töp-
rengő szakértő, nevezzük nullás 
szakembernek. Nekem van egy 
ötletem. Vegyük el a kedvüket 
az utazástól. Ha annyira oda-
vannak azért a vonatért meg a 
buszért, hát menjenek, de előtte 
egy kicsit azért járassuk meg 
őket. Váltsanak nullás jegyet, az 
ingyen van. Sietni kell, nemso-
kára jön a húsvét, biztos sokan 
akarnak utazni rokonokhoz, 
barátokhoz – hát csak utazza-
nak, de előtte álljanak sorba a 
pénztárnál. A hat év alatti gye-
rekkel nincs gond, azokat már 
nem kell fogni, elszaladgálnak 

maguktól is a váróban, amíg a 
szüleik a jegyre várnak, a 65 év 
felettiek meg a rokkantak úgyis 
ráérnek, támaszkodhatnak a 
botjukra, vagy a többi sorba 
állóra, mert azokból most már 
lesz bőven, sokkal több, mint 
eddig volt. Megrendelhetik ezt a 
nullás jegyet telefonon is – kép-
zeljük el, ahogy a néni telefonon 
jegyet rendel, aztán a sok cuccá-
val keres egy gépesített pénztárt, 
bekönyököl, bemondja a tele-
fonon kapott kódot, máris hoz-
zájuthat a jegyéhez, ha annyira 
akar utazni... A távolsági busz 
vezetője meg ha nem vezet, 
akkor úgyis csak ül, hát most 
dolgozzon egy kicsit: adogassa 
oda és adminisztrálja a nullás 
jegyeket. 

Ezt követően már csak a 
közleményt kellett megfogal-
mazni: „A közlekedési tárca 
tájékoztatása szerint március 
1-től regisztrációs jegyet kell 
váltaniuk a 6 éven aluliaknak, 
a 65 éven felülieknek, a hadirok-
kantaknak, hadiözvegyeknek és 
a menekülteknek. A regisztrá-
ciós jegy alkalmazása a Volán-
társaságok, a MÁV-START és a 
GYSEV járataira vonatkozik. A 
közlekedési tárcánál azt várják, 
hogy az új jegyfajta meghatároz-
hatóvá teszi, hányan használják 
a MÁV-Start és a Volán-társa-
ságok járatait.” Igaz, hogy ez a 
módszer külföldön sehol nem 
vált be. Az is igaz, hogy sok-
kal egyszerűbb módszerekkel is 
lehet utast számolni – ráadásul 
erre a nagy kapkodásban nem 
is készültek fel, még azt sem 
lehet tudni, mennyibe kerül 
majd az új jegyfajta bevezeté-
sével kapcsolatos tevékenység. 
Állítólag már a BKV-ban is 
gondolkoznak a dolgon. Ott is 
ingyen utaznak a kisgyerekek és 
az öregek. Meg aztán ott is van-
nak nullás szakemberek. 

A szerkesztõ jegyzete

Nullás jegyek

E héttõl duplán kapja vissza az 
érdi kulturális programokra vett 
jegyek, bérletek árát a közön-
ség, ugyanis nemcsak a két 
CBA-üzletben vásárolhatja le az 
így elköltött összeget, hanem 
a Bíró András (Óperencia) 
Könyváruházban is. Ez azt 
jelenti, hogy – példának oká-
ért – egy 3500 forintos jegyért 
cserébe a vásárló 7000 forint 
értékû kupont kap, amelynek 
egyik felét a CBA-ban, a másik 
felét pedig a könyvesboltban 
vásárolhatja le, akár részletre is. 
Ráadásul a kuponok év végéig 
érvényesek, így aki gyakran láto-
gatja a Szepes Gyula Mûvelõdési 

központ rendezvényeit, illetve 
az egyéb városi programokat, 
nemcsak egy-egy nagybevásár-
lást, hanem akár a karácsonyi 
ajándék-könyvek megvételét is 
fedezheti „A kultúra gazdagít” 
program segítségével – hang-
zott el a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón, ame-
lyen sor került a könyvesbolttal 
kötött megállapodás aláírására 
is. A szerzõdést Segesdi János 
alpolgármester, Fodor János, a 
könyvesbolt tulajdonosa, illet-
ve Szedlacsek Emília, a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ igaz-
gatója és Bozsogi János, az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 

Szolgáltató Kft. ügyvezetõje 
látta el kézjegyével. 

– Ez a támogatási rendszer 
valóban egyedülálló, hiszen 
segítségével újra eljutunk a kul-
túra iránt érdeklõdõ emberek-
hez, és segítünk nekik abban, 
hogy többet költhessenek 
mûvelõdésre, ami manapság 
nehezen fér bele a családi költ-
ségvetésbe – fogalmazott Fodor 
János, hozzátéve: bízik benne, 
hogy az érdi modell minél 
szélesebb körben elterjed, és 
a helyi programokat látogatók 
élnek majd a lehetõségekkel.

Szedlacsek Emília arról szá-
molt be, hogy a januárban indult 
program már most igen sikeres, 
és nemcsak az érdiek figyelmét 
keltette fel, hanem – miután egy 
országos szakmai konferencián, 
illetve az interneten is bemu-
tatásra került – a mûvelõdési 
házakét is. Ez nem csoda, 
hiszen ez a kezdeményezés 
sem a programszervezõknek, 
sem az önkormányzatnak, sem 
a részt vevõ üzleteknek nem 
kerül pénzbe, viszont nõ a for-
galom, a bevétel, a nagyközön-
ség pedig szintén nyer vele. 

– A fent említett konferencia 
a gazdasági válság kultúrára 
gyakorolt hatásait elemezte, 
pozitív példákat keresve, illetve 
mutatva be. Úgy érzem, utób-
biak között az érdi modell volt 
a leghatásosabb, a legnagyobb 
érdeklõdést kiváltó. Az, hogy 
T. Mészáros András polgár-
mester is részt vett és elõadott 
a konferencián, érzékeltette a 
jelenlévõkkel, hogy a kultúrát 

Érden a városfejlõdés alappillé-
rének tekinti a település veze-
tése – hangsúlyozta Szedlacsek 
Emília, megjegyezve: naponta, 
az ország minden tájáról érkez-
nek a kezdeményezés iránt 
érdeklõdõ levelek. 

– A program mára országos 
ismertségre tett szert, és mi csak 
ajánlani tudjuk, hogy alkalmaz-
zák minél több helyen ezt a kul-
túrát támogató rendszert – fûzte 
hozzá.

„A kultúra gazdagít” program 
minden valószínûség szerint 
tovább bõvül Érden: a polgár-
mesteri kabinet több vállalko-
zóval is tárgyal, akik csatlakoz-
nának a programhoz. Ha velük 
is megállapodás születik, akár a 
vásárolt jegy árának négy-ötszö-
rösét is visszakaphatja a városi 
programokat látogató közönség.
 Ádám Katalin

Duplán levásárolhatók a kulturális programok jegyei

A kultúra gazdagít 
Mostantól a megvett jegyek árának dupláját kapják 
vissza levásárolható kuponok formájában az érdi kul-
turális rendezvényekre látogatók, ugyanis a CBA-üzlet 
mellett a Bíró András Könyváruház is csatlakozott 
„A kultúra gazdagít” programhoz. Az érdi kezdemé-
nyezés annyira sikeres, hogy az ország minden tájáról 
érkeznek érdeklõdõ levelek a mûvelõdési központhoz.

„A kultúra gazdagít” program részletei:
a Szepes Gyula Művelődési Ház valamennyi programja, illetve a városi rendezvények 
(például Költészet Napja, Első Fesztivál, Nyári Zenélő Udvar, Érdi Napok) 

A programban jelenleg részt vevő üzletek:
CBA Érd Center (Budai út 28.), illetve a martonvásári CBA Marton (Ady Endre u. 6.),
Bíró András Könyváruház (Érd, Budai út 24.)

A kultúra mostantól gazdagít: a szerzõdés ünnepélyes aláírása – Bozsogi 
János (ÉrdTV), Fodor János (Bíró András Könyváruház), Szedlacsek Emília 
(Szepes MK) és Segesdi János alpolgármester.
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A hosszú, fagyos és havas tél 
nemcsak az emberek kedélyét 
viselte meg, hanem az utakat is: 
gödrök, hepehupák tarkítják az 
érdi aszfalt- és földutakat egya-
ránt, ráadásul a futómûgyilkos 
kátyúk mélysége a meggyûlt 
esõvíz miatt nem is látható. 
Segesdi János alpolgármestert 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
arról kérdeztük: mennyi pénz 
jut idén kátyúzásra, és mikor 
indulnak a munkálatok?

– Hogy mennyi pénz jut az 
utak helyreállítására, az a költ-
ségvetés függvénye lesz. Mint 
ismert, kétszázmillió forint áll 
rendelkezésre a választókerü-
letek akut problémáinak meg-
oldására, illetve gyalogos járó-
felületek kialakítására. A nem 
szilárd burkolatú utak esetében 
az ÉKFI hamarosan megkezdi 
a helyreállítást, az aszfaltos 
utcákban pedig már elkezdõdött 
a kátyúk felmérése, hiszen meg 
kell vizsgálni, mekkora gép-
parkkal, anyagmennyiséggel 
kell felvonulni – tájékoztatott 
Segesdi János, hangsúlyozva: a 
forgalmas aszfaltutakban kelet-
kezett károkat a lehetõ legrövi-
debb idõn belül ki kell javítani.

Kluták József László, az 
ÉKFI vezetõje megkeresésünk-
re elmondta: az már most lát-
szik, hogy a kemény, hosszú tél 
miatt sokkal rosszabb állapot-
ban vannak az utak, mint tavaly 
ilyenkor, ezért a helyreállítás is 
többe kerül majd, és nagyobb 
munka lesz. 

– Felmérést csak a szilárd 

burkolatú utak esetében kell 
végezni, a földutakat az eddig 
megszokott módon állítjuk 
helyre: géderezéssel, hengere-
léssel, illetve ahol szükséges, 
mart aszfaltot is alkalmazunk 
– mondta a közterület-fenntartó 
intézmény vezetõje.

A város vezetéséhez az utób-
bi idõben nagyon sokan fordul-
tak, hogy próbálja tovább javíta-
ni Érd közbiztonságát. Segesdi 
János a sajtótájékoztatón ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozta: az 
önkormányzat soha nem fordí-
tott még annyi pénzt a közbiz-
tonság javítására, mint az elmúlt 
három évben. A város támogat-
ta, finanszírozta a térfigyelõ 
hálózat kiépítését, a szabadidõs 
rendõri tevékenységet, segí-
tette a polgárõrséget – sorolta 
az alpolgármester, hozzátéve: 
a városvezetés szerette volna 

növelni az utcán egyenruhában 
szolgálatot teljesítõ rendõrök 
számát is, ám erre a jelenle-
gi szabályozás mellett nincs 
lehetõség. 

– Az önkormányzat segíti a 
rendõrség munkáját, amennyire 
csak tudja, noha nem kötelezõ 
feladatunk a közbiztonság javí-
tása, mindent megteszünk érte. 
Ami a pénzügyi támogatást 
illeti, lehetõségeink végsõ hatá-
ráig mentünk el, költségveté-
sünk ennél többet nem enged. 
Reméljük, a költségvetés tárgya-
lásánál a közgyûlés nemcsak a 
kultúrától és az oktatástól nem 
vesz el forrásokat, de a közbiz-
tonság javításától sem – annak 
ellenére, hogy az idei költség-
vetésünk 600 millió forinttal 
kevesebb, mint amennyit elõzõ 
évben a város mûködtetésére 
tudtunk fordítani.  Á. K.

Hamarosan indul a kátyúzás

Nemcsak a föld-, hanem az aszfaltutakat is tönkretette a kemény tél 
– képünkön a Budai út gödrei
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A könyváruház, ahol ugyancsak 
levásárolhatók a jegyek


