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Amikor megnősültem, az eskü-
vőről kijövet apám megölelt és 
ilyesmit mondott: – Nagyon 
sok boldogságot kívánok nek-
tek, de jól véssétek az agya-
tokba, hogy ezzel a házasság-
gal csupán lehetőséget kaptok 
arra, hogy közösen, többre 
vigyétek. Mihamarabb szeret-
ném látni az első unokámat.

Mindez 1946. tavaszán tör-
tént. Budapest még romok-
ban, a Duna hídjai a hullámsír-
ban, a Nagykörúton gőzmoz-
dony húzta a krumplisvagont, 
amelyben Vas Zoltán főpol-
gármester személyesen lapá-
tolta a sorban állók vödreibe 
az éhséget csillapító, ingyen 
burgonyát. Szerényen, albér-
letbe húzódva dolgoztunk, 
de egy évre rá megszületett 
a fiam. Akkoriban, 1947-ben 
írta alá Gyöngyösi János 
külügyminiszter Párizsban 
a Trianonnál is súlyosabb 
békét: Pozsony alatt még 
három települést elvettek és 
a SZU-nak megszavaztak 400 
millió dolláros jóvátételt. Mi 
pedig dolgoztunk hajnaltól 
napestig, erősen bízva a jövő-
ben.

Véletlen szerencse folytán 
főbérleti lakáshoz jutottunk. 
Berendezni egyszerre nem is 
tudtuk, ágyunk nem volt, hete-
kig a padlóra tett matracokon 
aludtunk. Az ugyancsak várat-
lanul érkezett Baumgarten 
ösztöndíj első részletéből vásá-
roltunk fekvőhelyeket és még 
egy kiságyat, mivel útban volt 
második gyermekünk. Aztán 
jött a harmadik. A lehetőséget 
tehát megkaptuk és éltünk 

vele. Gyermekeink felnőve 
ugyancsak éltek a lehetőség-
gel. Albérletben kezdve előbb 
gyermekeik születtek, aztán 
szerezték meg a lakást, a 
kocsit, a nyaralót. Higgyék el, 
nincs nagyobb öröm annál, 
amikor dédunokáim fejét meg-
simogathatom. A lexikonokból 
is tudható, miután 48-ban 
kizártak az írószövetségből, 
visszavettek volna, de nem 
írtam meg a Rákosinak szóló 
hûségnyilatkozatot. Ezért 36 
évig a Tiltottak listájára kerül-
ve, könyvem sem jelenhetett 
meg.

A rendszerváltáskor, 1990-
ben rehabilitált az Írószövetség. 
A mérleg: az utóbbi 28 évben 
harminc könyvem jelenhetett 
meg. Miért? Mert lehetőséget 
kaptam a szabad közlésre. Ez 
már arra utal, hogy gondolnom 
kellett az enyémnél nagyobb 
családra, hiszen a társadalom 
összessége nélkül a mi éle-
tünk sem épülhetne. Jövőre 
lesz hetven éve, hogy az újság-
írói pályát választottam hiva-
tásomul. Büszke vagyok rá, 
hogy a sok ezer újságcikkem 
egyikében sem bántottam, sér-
tettem meg senkit becsületé-
ben vagy azért, mert politikai 
kérdésekben eltérő vélemé-
nyeket vallott. Most, április 
11-én és 25-én a társadalom 
megválasztotta képviselőit, ki-
ki az általa kedvelt pártra, a 
szavazók több, mint kéthar-
mada a Fidesz–KDNP-re adta 
le szavazatát. 

Ha megkapta, élnie kell a 
lehetőséggel és a választók 
többségének akaratából a 
parlamentben keresztül kell 
vinnie a sarkalatos, a társa-
dalomnak régóta hiányzó 
törvényeket. A szemben álló 
politikai ellenfelek a túlhata-
lomtól óvták volna a hazát. 
Érdekes, hogy mikor ők túl-
hatalmon voltak, egyetlen sort 
sem adtak le erről a médiában. 
Ismerve az említett kormány-
zásra kész párttömörülés cél-
jait, a bizalom az, ami nekik 
majd erőt ad a munkára. 

Világosan kell látnunk, 
országunkon csakis mi segít-
hetünk. Ezért is hatalmaztuk 
fel a kormányt, tárgyaljon a 
globalista pénzvilág képviselő-
ivel, a világbankárok szövetsé-
gével, hogy saját, jól felfogott 
érdekükben egyezzenek meg 
velünk. Mi jobb, teljesíthető 
feltételeket kérünk, nem pedig 
az adósság elengedését. Ami 
pedig rajtunk, állampolgáro-
kon múlik, nekünk is mindent 
meg kell tennünk az adódó 
lehetőségek kihasználására. 
Mit jelent ez? Nem mást, mint 
okos, szorgalmas építő mun-
kát, téglát téglára téve, mint 
eddig is tettük. Reméljük, 
hogy majd már az eredmé-
nyeit is látjuk és élvezzük. 
A sûrû gyermekáldás kérdé-
sének megoldása még hátra- 
van. Sokasodnunk kellene, 
hogy többen legyünk. Egy csa-
ládban több gyermekre van 
szükség! 

Gondolkodásunk változásá-
val talán ezt is elérjük.

  Bíró András 

Lehetõségek

A parlamenti képviselőválasztás 
után viharos gyorsasággal lett 
népszerû egy egyszerû papír, 
egy fontos, bár dokumentum-
nak mégse nevezhető nyomdai 
termék. A söralátét. A közismert 
kerek, olykor több szögletû 
darab nagy sebességgel felívelő 
karrierjének értékeléséhez érde-
mes röviden a háttért is szem-
ügyre vennünk.

Terjedelmes listát lehetne 
máris közzétenni azokból a 
megjegyzésekből, amelyekkel a 
tavaszi parlamenti képviselővá-
lasztást követően a „megmon-
dóemberek” kommentálták a 
szavazási eredményeket. Nem 
lesz ezután sem kolbászból a 
kerítés, napok teltek el és még 
mindig nincs adócsökkentés, 
szélnek eresztik a közhivatalno-
kok nagy részét – és így tovább. 
Hosszan folytathatnánk még 
ezt a felsorolást, ám fontosabb 
ennél, hogy mi az, ami valóban 
– tehát nem a zavarkeltési célú 
riogatás szintjén – történik. Vagy 
történhet. Persze jósolni sem 
érdemes, maradnak fogódzóul 
az eddigi történések: a fősze-
replők cselekedetei, az azokból 
kiolvasható szándékok. Kitől, 
kiktől mit várhatunk, mire szá-
míthatunk, alapvetően eddigi 
munkája, eddigi ígéretbetartási 
százaléka alapján.

Általánosságok hangozta-
tásában eddig sem volt hiány, 
most azonban minden bizony-
nyal konkrétumok is történnek, 
hiszen már az elképzeléseken is 
érezhető a munkaközpontúság 
szelleme. Nagyon fontos szek-
tora például a gazdaság rend-
betételének a foglalkoztatottság 
növelése. Ez nemcsak azért fon-
tos, mert történelmi csúcson jár 
a magyarországi munkanélküli-
ség aránya, vannak itt más ténye-
zők is. Az sem lehet közömbös 
ugyanis egy magára valamit is 
adó hatalom számára, hogy a 
tétlenségre kárhoztatott ember 
nemcsak anyagi, hanem lelki 
romlást is elszenved, de marad-

va a gazdaságnál: feledésbe 
merült az utóbbi években, hogy 
az állampolgár munkához jutá-
sa több mindent jelent. Részben 
természetesen azt, hogy az adott 
munkavállaló, illetve a családja 
pénzhez jut, javulhatnak az élet-
körülményei – az sem kevésbé 
fontos azonban, hogy az állam 
számára ettől kezdve a polgár 
segélyezettből adófizetővé válik, 
és ez nem kis különbség.

Ezzel valamelyest máris köze-
lebb kerültünk a söralátéthez, 
ugyanis az adórendszer rend-
betétele nélkül a gazdaság – a 
miniszterelnöki szék váromá-
nyosa szerint – fuldoklik. Idézve 
a minapi nemzetközi sajtótájé-
koztatón elhangzottakat: „Ha 
Magyarország versenyképes 
akar lenni, akkor adózása nem 
lehet kedvezőtlenebb a környe-
ző országok adórendszerénél. 
Magyarországnak a korrup-
ció, az állami túlszabályozás, 
a bürokrácia, a fojtogató adó-
teher alóli felszabadulásra van 
szüksége.” Kedvezőbb pedig 
egyebek mellett attól lehet egy 
adórendszer, ha munkára ösz-
tönöz, ha munkavállalók alkal-
mazására ösztönöz, és persze 
egyszerûbbnek, áttekinthetőnek 
is kell lennie. Hogy az állam-
polgár lássa, érezze: érdemes 
dolgoznia. „Az adóbevallás nem 
lehet nagyobb, mint egy söra-
látét” – hangzott el politikusi 
tömörítésben az egyszerûsítés 
lényege.

Sok mindent jelenthet tehát 
– bár sok mindennek a bele-
magyarázására is lehetőséget 
nyújthat – egy egyszerû söralá-
tét. Mindezek után szinte félve 
jegyzem meg: arról sem lenne 
szabad megfeledkezni, hogy 
arra a bizonyos söralátétre, ere-
deti funkciójának megfelelően, 
mindenképpen sör is kerüljön.

A szerkesztõ jegyzete

A népszerû söralátét

Az elmúlt három évben koráb-
ban nem látott intézményfej-
lesztés zajlott le Érden: óvodák, 
iskolák újultak meg, bővül a 
bölcsőde, átadták a tanuszodát 
is. T. Mészáros András polgár-
mester múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján ennek költségeiről is 
beszélt: a Gárdonyi iskola átépí-
tése 750 millió, a Batthyány 
Tornacsarnok 300 millió, a böl-
csőde átalakítása 310 millió, a 
Napsugár Óvoda bővítése 5 mil-
lió, a Szivárvány Óvoda mun-
kálatai 100 millió, a Kisfenyves 
Óvoda korszerûsítése 30 mil-
lió, míg a Kincses Óvoda két 
új csoportszobájának kialakí-
tása 25 millió forintba került. 
A bővítések, átalakítások ered-
ményeképp ötvennel több gyer-
mek járhat bölcsődébe ősztől, 
az óvodai férőhelyek száma 
pedig 150-el nőtt. 

– Emellett új játszóteret alakí-
tottunk ki a Fundoklia téren, új 
kerti játékokkal gazdagodott a 
Tusculanumi Óvoda, és a Fürdő 
utcai park tavaly megrongált 
játszóeszközeit is felújíttattuk, 
illetve kibővíttettük – jegyezte 

meg T. Mészáros András, hoz-
zátéve: a Béke téren Antunovits 
Antal képviselői keretéből, öt 
millió forintból újulhatott meg a 
játszótér, amit hamarosan átad-
nak a gyerekeknek, a Fügefa 
utca sarkán pedig a napokban 
elkészül a szintén képviselői 
kerete terhére, 6 millió forintból 
megépülő játszótér. 

– A városfejlesztő, -építő, az 
életminőség színvonalát javító 
munkákat a jövőben is foly-
tatni szeretnénk. Ám míg az 
elmúlt három és fél esztendő-
ben a városi beruházásokra, az 
intézményrendszer megújításá-
ra összpontosítottunk, a jövő-
ben jóval nagyobb figyelmet 
kell fordítani a területfejlesz-
tés, az építkezés más színtere-
ire is, a gazdaságélénkítésre, a 
magántőke bevonzására – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a javuló gazdasági 
környezetben újra megjelennek 
majd a befektetők, így ki lehet 
használni Érd igencsak kedvező 
fekvését – a rendkívül jó köz- 

és vasúti megközelíthetőséget, 
illetve a Dunán történő szállítás 
jövőbeni lehetőségét. 

– Az M6-os autópálya mel-
lett körülbelül 80 hektár gaz-
daságfejlesztési célokra fel-
használható terület van, nem 
a város, hanem magánembe-
rek tulajdonában. Többek közt 
logisztikai park, termelőüzem, 
kereskedelmi központ képzel-
hető el itt. Egy kis türelemmel 
Érd sikeres, gazdag, nagyon jó 
életminőséget biztosító tele-
pülés lesz – nem nagyváros, 
hanem virágzó kertváros, ahogy 
azt 2006-ban megfogalmaz-
tuk. A következő évek kiemelt 
célja tehát a területfejlesztés, 
a magántőke idevonzása lesz, 
amit a Batthyány-programba is 
be kívánunk emelni – mond-
ta a polgármester, hozzátéve: a 
Batthyány-program eddig meg-
valósult, végrehajtott céljairól a 
városvezetés tájékoztatni fogja 
az Érden élőket. 

– Ahogy a közgyûlés – legké-
sőbb júniusban – elfogadja az 

erről szóló beszámolót, a nyilvá-
nosság elé tárjuk azt – jegyezte 
meg T. Mészáros András, aki a 
tervekkel kapcsolatban megem-
lítette azt is: az idei kemény tél 
után nagyon sok panasz érkezik 
az utak leromlott állapotára. 

– A csatornázás után egy 
hasonló nagy volumenû prog-
rammal meg tudjuk oldani az 
úthálózat javítását, illetve a jár-
dák kialakítását is – hangsú-
lyozta a polgármester. – Ezen 
programok egymásra épülése, 
az infrastruktúra- és intézmény-
fejlesztés, majd a termelő és 
kereskedelmi kapacitások lét-
rehozása a városban egy logi-
kus, jól megtervezett és jól 
is végrehajtott terv részeként 
valósulhat meg, javítva az itt 
lakók életminőségét – mondta 
a városvezető, megjegyezve: az 
elmúlt években mindent meg-
tettek azért is, hogy minél több 
vissza nem térítendő támogatást 
szerezzenek a városnak. 

 
 Ádám Katalin

Gazdaságfejlesztési célokkal  
bõvül a Batthyány-program
A következõ évek felada-
ta a gazdaságfejlesztés, 
a magántõke idevonzása 
lesz – mondta T. Mészáros 
András polgármester múlt 
heti sajtótájékoztatóján, 
hangsúlyozva: a javuló 
gazdasági környezetben ki 
lehet használni Érd igen-
csak kedvezõ fekvését. A 
sajtótájékoztatón szó esett 
még az elmúlt három év 
intézményfejlesztéseirõl, 
az óvodabõvítésekrõl és 
az új játszóterek kialakí-
tásáról is.

Képviselõi keretbõl újulhatott meg a Béke téri játszótér
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ZENEISKOLAI FELVÉTELI  

MEGHALLGATÁS 
A 2010/11-ES TANÉV  
BEIRATKOZÁSÁHOZ
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény felvételi meghallgatásokat 
tart. Várjuk azokat a gyerekeket és szü-
leiket, akik a zenetanulás iránt érdek-
lődnek. A zeneiskola a 2010/2011-es 
tanévben zongora, hegedű, gordonka, 
fuvola, furulya, fagott (igény szerint), 
klarinét, trombita, kürt, szaxofon, har-
sona, tuba, harmonika, gitár, citera, 
magánének, és ütőhangszerek szako-
kon folytat oktatást, valamint zeneovis 
és zenei előképzős csoportokat is indít. 
Központi épületeinken kívül – Felső u. 
33. és 45. – kihelyezett tagozataink a 
Széchenyi István, a Körösi Csoma Sándor, 
a Teleki Sámuel, a Gárdonyi Géza és a 
Batthyányi Lajos Általános Iskolákban 
működnek.
  Sikeres felvételi meghallgatás esetén 
növendékeink délutánonként 2x30 perc 
egyéni hangszeres főtárgy és 2x45 vagy 
1x90 perc csoportos szolfézs vagy zene-
irodalom órákon vesznek részt.

A FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK 
időpontjai: 

2010. május 3–8., 16.00-18.30 óráig

Helyszínek: Érd, Felső u. 33. és 45.
A részletekről érdeklődjenek az irodá-

ban (tel.: 23/365-641), 

illetve honlapunkon:  
www.lukinami-erd.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk  
a Nyílt Napjainkra is!

ÉRDI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2030 ÉRD, ALSÓ U. 3

Pályázati felhívás
AZ ÉRDI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

„SEGÍTHETEK?”
címmel, 2010-2011 tanévre tanulmányi sikerességük 

ELÕMOZDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT 
HIRDET  MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ,

 ÉRDI, CIGÁNY/ROMA
 TANULÓK/HALLGATÓK RÉSZÉRE 

A pályázat célja: Az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú 
oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel 
az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait 
elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs!
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja az 
ösztöndíjra! Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint 
történik
Pályázati feltételek:
– Cigány-roma származás és érdi lakos
– Iskola, (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
– Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. 
– Jó vagy példás magatartás.
Az általános iskolai tanulók, 5 osztálytól pályázhatnak (az átlagszámításba a magatartás 
szorgalom nem számít bele). Külön elbírálás alá esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egész 
átlagot, de példás magatartása és szorgalma miatt jelentős javulást mutatott fel az előző 
féléves eredményéhez képest.
A pályázat beadási határideje: 2010. július 3. déli 12 óra. Helye: Polgárok Háza 1 
emelet 116. szoba, személyesen, Kalányos Éva romareferensnél szerdán: 8-14 óráig, és 
pénteken 8-12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes a 
pályázata. A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje:  2010. július 20-ig.
Kifizetések 2010. augusztus hónaptól folyamatosan.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető, Kalányos Éva romareferens-
nél. Érd, Alsó u. 3. I. em. 116 szoba, valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján!

 Balogh Gusztáv 
 Érdi CKÖ elnök


