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Érdemes ízlelgetni ezt a szót, 
helyesebben végigmenni a szó 
jelentésváltozásain. Gazdaság, 
gazdaságos, gazdaságtalan, 
gazdaságosság, gazdagság, gaz
dagodás, gazdátlan, gazdát
lanság. Mindezek a fogalmak a 
gazda szóban összegeződnek. 
Történelmünk folyamán mindig 
is nagy bajok keletkeztek akkor, 
ha az országnak nem volt vagy 
ha rossz gazdája volt. A magyar 
ember általában nem látja el jel
zővel a főneveket, vagy ha tetszik, 
az „alanyokat”, mivel feltételezi, 
hogy valaminek a jelentése akkor 
igazi, ha jelző nélküli. Példa van 
erre sok. Ezek a jelzők és jelző
rendszerek közismertek. Ugye, 
régi ismerősünk ez a fogalom? 
Demokrácia. Aztán ezek is: népi 
demokrácia, polgári demokrácia. 

A fenti jelzők mindig is vala
miféle vagyoni, társadalmi, sőt 
műveltségbeli eltolódást fejez
nek ki és ezt a valóságban is 
képviselik. Az emberek már így 
gondolkodnak: „Vagy van demok
rácia, vagy nincs. Feleslegesek itt 
a jelzők!” Ha egy ország politikai, 
gazdasági, társadalmi változáso
kon megy át, akkor kívánatos, 
hogy ennek a változásfolyamnak 
gazdája legyen. A forradalmaknak 
általában vezéreik vannak, de a 
vér nélküli átalakulások is lehet
nek forradalmi jellegűek vagy 
kimondottan forradalmiak. 

Beszéljünk nyíltan. A nálunk 
1989–90ben végbement rend
szerváltozás tényét sokan tagad
ják. Szerintük ugyan a felszínen 
történtek változások, de a szo
cialista rendszer urai átkozmeti
kázva ugyan, de megtartották tár
sadalmi, gazdasági hatalmukat, 

majd 1994ben megszerezték a 
politikait is. Az átmeneti négy 
év után, az ezt követő nyolc év 
alatt ismét „bebetonozódtak.” Ezt 
most feltörni – mondják megint 
sokan – a kétharmados többség
gel is igen nehéz lesz. Gazda 
legyen a talpán, aki itt rendet 
csinál – teszik hozzá egyre sűrűb
ben. 

Ezzel szemben – noha még 
nem állt fel a kormány – látniva
lóan kezd kialakulni az a közér
zés, miszerint van gazdája ennek 
az országnak. Anélkül, hogy ele
mezném a jövő Gazda személyét, 
csupán azon tűnődöm el, hogy 
ki mit vár, mit remél a Gazdától? 
Órákon át lehet tűnődni ezen. 
Akinek ideje, tudása, rálátása van, 
az bizony vaskos könyvbe gyűjt
hetné ezeket a reményeket, elvá
rásokat, tennivalókat. Ha meg
gondolom, legalább ezer kötetet 
lehetne a könyvespolcra tenni, 
ami a munkanélküliek vallomása
iból állna össze. Hiszen nincs már 
se nehéz, se könnyűiparunk, se 
mezőgazdasági élelmiszerfeldol
gozó hálózatunk. Európa élés
kamrájából élelmiszerbehozatali 
országgá züllöttünk. A hajdanvolt 
hazai autóbusziparunkról csupán 
a világ fővárosaiban ma is közle
kedő Ikaruszok adnak jelzéseket. 
A mi lerobbant buszaink helyett 
pedig valutáért vásárolunk már 
használt járműveket, hisz újra 
nem futja. 

Jó lenne, és ez lenne az igazi 
megoldás, ha mindenki, aki e 

hazában él, gazdának érezné 
magát, e szerint kelne reggel és 
feküdne le este. Rengeteg teendő
je lenne és van is minden nyug
díjasnak – hogy a végén kezdjem 
–, amikor szétnéz maga körül. 
Ha családi háza van és megné
zi udvarát, kertjét, bizonyosan 
sok tennivalója akadna. Ha nincs 
veteményese, itt van máris az első 
indoka annak, hogy gazda legyen! 
Az utcára kilépve mire, hova lép? 
Van betonos járdája? Tett valamit 
eddig azért, hogy legyen neki is, 
akár a szomszédjainak? 

És a családban ki a gazda? 
Mindegy, hogy a férfi vagy az 
asszony, csak legyen! Gazda nél
kül ugyanis minden tönkremegy, 
elvész, elenyész vagy ellopják. 
Nagyapámat, ki öntudatos magyar 
polgárnak vallotta magát, Trianon 
után átzsuppolták a határon, 
örök időkre kitiltva Erdélyből. 
Nagyanyám nem követte őt, hanem 
maradt. Nagy volt a gazdaság. 
Egyben kellett tartani valakinek. 
Egy gazdának. Ő felelősnek érezte 
magát az ott dolgozó emberekért 
és családjaikért. Milyen gazda volt? 
Sokakat tanított meg fejni, lovat 
csutakolni és befogni, szénát pet
rencékbe rakni, majd boglyákba 
és kazalba hordani. Nyilván tar
totta a hozzá tartozók gyermekeit. 
Huszonhét keresztgyereke volt, 
akik felnőve tisztelték és szerették. 
Egyetlen gyermeket sem hagyott 
tanulatlan, iskola nélkül. Szigorúan 
vette a szülők tiszteletét. De mint 
mondta, a szülőknek példát kell 
mutatni a gyermekeiknek. Ő példát 
mutatott az utódoknak. Éppen 93 
évesen, munka közben érte a halál. 
Minden jelző nélkül, gazda volt!
 Bíró András 

Gazda

Magának az ünnepnek sokfé
le jelentése van, ráadásul ezek 
a jelentések az idők folyamán 
még változnak is. A húsvét 
utáni ötvenedik napnak, pün
kösdnek – amikor a keresztény 
világ a Szentlélek eljövetelét és 
egyben az egyház megalapítá
sát is ünnepli – hitbéli vonat
kozásai feléledőben vannak 
Magyarországon is. Ismét piros 
betűs nap a naptárban pün
kösd hétfője, virágok tömege 
költözik be a templomokba, a 
néprajzban búvárkodók pedig 
röviden úgy jellemzik az ünne
pet, hogy ilyenkor „minden fel
ébred”. Ahogy egy szakkönyv 
némi pátosszal fogalmaz: 
„ilyenkor abbahagyja a lusta 
nyújtózást a világ, ember és 
állat párt keres, nedvektől duz
zadnak ma levelek, zsong és 
zsibong az élet”. Korábban a 
templomokban lángnyelveket 
idézve pünkösdi rózsa szirmait 
hintették el, olykor a Szentlélek 
jelképeként fehér galambot is 
röptettek, engedtek szabadon. 

A régiek pontosan értették 
ennek a napnak a lényegét. 
Tudták, hogy ez ünnep is, 
de egybefonódik a munkával 
is, meg a mindennapi élet
tel is. Ilyenkor meg kell állni 
egy kicsit, és a nyári munkák 
előtt még ünnepelni egy keve
set. Köszönteni az új életet, 
imádkozni a bő termésért, a 
gyermekáldásért, merthogy 
ez az udvarlásnak, a párvá
lasztásnak is ideje. Ezekben a 
napokban enyhültek a szigorú 
viselkedési szabályok is, a leá
nyok bátran mutatkozhattak 
választottjukkal. 

Gyönyörű ünnepi népszoká
saink vannak – például pünkös
di kiskirálynék járták be ilyen
kor a falvakban mise után a 
házakat, köszöntve az ott lakó
kat jókívánságokkal, versekkel, 
énekekkel. A néphit szerint a 
kislány mosolyából – de csak 
ha a fogát nem villantotta ki! 
– még a jó termésre is lehe

tett következtetni. Aztán ha a 
háziak ettől megnyugodtak, 
akkor almát, tojást, kolbászt 
meg pénzt is ajándékoztak a 
jókívánóknak.

És akkor még egy szót sem 
szóltunk a pünkösdi király
ságról, pedig itt érezhető némi 
aktualizáló áthallás. Mintha 
manapság is szóba kerülne 
olykor ha nem is mindig rövid 
idejű, néha évekig is eltar
tó „királykodás”, amelynek 
során valaki „minden mulat
ságra hivatalos, és ingyen ihat 
a falu kontójára, amennyi csak 
belefér”… 

Sok más mellett ennyi min
denre szolgál tehát a pünkösd, 
ez a bizonyos húsvét utáni 
ötvenedik nap, és ezt idézik 
fel Balassi Bálint verssorai is: 
„Áldott szép Pünkösdnek gyö
nyörű ideje / Mindent egészség
gel látogató ege / Hosszú úton 
járókat könnyebbítő szele”.

De mit üzen ma nekünk 
ez az ünnep? Csontropogtató 
kinyújtózást, fellélegzést min
denképp. És készülést az újra, 
a megváltozottra, a több lehető
ségre. Munkára, sikerélményt 
nyújtó feladatokra, hiszen 
maga a természet mutatja erre a 
legtöbb és legjobb példát. Igaz, 
csak a májusi eső ér aranyat, a 
pünkösdire ez most egyáltalán 
nem mondható el, vihar után 
azonban mindig szivárvány 
jön, aztán meg napsütés.

A régi szokások meglehet, 
kihalóban vannak, de az ember 
érzi, hogy szüksége van csönd
re, de társas együttlétre, játék
ra, társaságra is – ünnepre. 
Üzeneteket hordoznak ezek az 
ünnepek: az ember és a termé
szet szeretetét hirdetik. Csupa 
olyan dolgot, amelyekbe meg
kapaszkodhatunk, amelyek 
által továbbléphetünk.

A szerkesztõ jegyzete

Pünkösdi üzenetek

A május közepi viharok nagy 
pusztítást végeztek Érden és 
környékén is. Több helyütt 
leszakadtak a villanyvezetékek, 
fák dőltek az utakra, kerteket, 
házakat öntött el a víz.

A városban és a környező 
településeken több mint százöt
ven címre vonultak ki a tûzoltók 
ezen a hétvégén, hogy kiszivaty
tyúzzák a vizet az elöntött ingat
lanokból, illetve eltávolítsák a 

kidőlt fákat. Mint T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótájé
koztatóján elmondta, nemcsak 
a tûzoltóság, hanem a védelmi 
bizottság és az Érdi Közterület
fenntartó Intézmény (ÉKF) szi
vattyúit is üzembe helyezték 
a rendkívüli mennyiségû eső 
okozta elöntések miatt. 

– Tárnok még súlyosabb 
helyzetben volt, mint Érd. 
A biatorbágyi halastavak meg

duzzadt vize átcsapott a gáton, 
és a Bentapatakba zúdult. 
A patak vize olyan mértékben 
megáradt, hogy attól kellett tar
tani: a víz alámossa a partot, és 
az utak beszakadnak a patak
mederbe. A gátak szerencsére 
nem szakadtak át, de a Bentán 
így is hatalmas mennyiségû 
víz zúdult le – tette hozzá T. 
Mészáros András, aki elmondta 
azt is: Érden a RÁVNAprojekt 
területén nagy gondot jelentett, 
hogy az elkészült részeken aka
dálytalanul hömpölyöghetett 
a víz, ám azokon a pontokon, 
ahol még nem készültek el az 
árkok, nem tudott elfolyni, 
hanem felduzzadt, elöntve a 
kerteket, házakat. 

– A védelmi bizottság szerve
zésében a munkatársak mindent 
megtettek, hogy minél kisebb 
kárral megússzuk az esőzé
seket. Persze nemcsak a nagy 
mennyiségû csapadék, hanem a 
szél is hatalmas pusztítást oko
zott: láthatóan az évtizedekkel 
ezelőtt telepített fákat érte a leg
nagyobb kár. A Teleki iskola és 
a tanuszoda mellett az esőzések 
miatt fellazult talajban oly mér

tékben dőltek meg a hatalmas 
fák, hogy nemcsak a közlekedés 
biztonságát, de az épületeket is 
veszélyeztették. Ezeket a fákat 
el kellett távolítanunk – tette 
hozzá T. Mészáros András, aki 
elmondta azt is: a környező 
településekhez hasonlóan Érd 
is pályázatot nyújt be a köz
ponti vis maior alaphoz, ami az 
önkormányzati intézményben 
esett károk enyhítésére, illet
ve az önkormányzati védeke
zés költségeinek megtérítésére 
szolgál. 

– A károk a védekezési költ
ségekkel együtt mintegy öt és 
tízmillió forint között lehetnek, 
de ezt pontosan csak később 
tudjuk megmondani, és akkor 
a magántulajdonban esett 
károkról még nem is beszél
tünk – foglalta össze a helyzetet 
T. Mészáros András, aki kér
désünkre azt is elmondta: az 
önkormányzat segít a lakóknak 
elhárítani a károkat, megszün
tetni a veszélyhelyzeteket, de 
a tulajdonban keletkezett kár 
megtérítésére nincs lehetősé
gük.

 Á. K.

Érd is a vis maior alaphoz fordul

Kidõlt fák, elöntött házak
Érden és környékén is 
jelentõs károkat okoztak 
a május közepi viharok: 
fák dõltek ki, lazultak 
meg, ingatlanokat öntött 
el a víz, megáradtak a 
patakok. Az önkormány-
zati tulajdonban esett kár 
és a védekezés költségei 
elérik a több millió forin-
tot. A többi településhez 
hasonlóan Érd is pályáza-
tot nyújt be a központi vis 
maior alaphoz – jelentette 
be T. Mészáros András 
polgármester. Vágják a veszélyessé vált ágakat a Vörösmarty gimnázium elõtti fákról
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Számtalan helyen rongálódtak meg a villanyvezetékek

Az utóbbi hetek eseményei 
ismét bebizonyították, jogosan 
kerültek be az idei esztendő 
költségvetésébe az úgynevezett 
választókerületi alapként ismert 
tételek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy minden választókerületi 
önkormányzati képviselő hat
millió forinttal támogathassa 
„szûkebb pátriája” legnagyobb 
gondjainak a megoldását.

Az utóbbi hetekben leesett 
átlagon felüli csapadékmennyi
ség nemcsak az ország észak
keleti régióiban, hanem Érden 
is gondot jelentett az alacso
nyabban fekvő területeken, és 
sok bosszúságot okozott az ott 
élőknek.

– Az élet igazolta, jó döntés 
volt siettetni a Pál utcai patak 
környékének vízügyi rendezé
sét, hiszen az elmúlt időszak

ban elkezdett építkezési mun
kálatok révén az Imre utcában 
közel állnak a mederépítési 
munkálatok teljes kiépítéséhez. 
A tavaly elkezdett munkálatok 
az idén folytatódnak, és 2011
ben befejeződik a teljes építke
zés, ami megkönnyíti majd az 
itt lakók életét – közölte az Érdi 
Újság munkatársával Érd alpol
gármestere.

Segesdi János elmondása sze
rint a szakemberek segítségével 
új patakmedret alakítanak ki, 
amely problémák nélkül tudja 
majd elvezetni a mindenkori 
csapadékmennyiséget.

– Jól döntött a közgyûlés, 
amikor támogatta a választóke
rületi alap létrehozását, mert a 
sok kicsi sokra megy elv alapján 
nemcsak látványos, de nagyon 
hasznos beruházásokat lehet 

elvégezni a közösségek javára – 
fogalmazott az alpolgármester.

Segesdi János közlése sze
rint az említett városrészen már 
tavaly beszerezték a betonele
meket, és most minden feltétel 
adva van ahhoz, hogy 12 mil
lió forint értékben végezzenek 
munkálatokat. Ezzel lehetővé 
tudják tenni az élővíz elveze
tését a Bethlen Gábor utca kör
nyékén, a Pál, a Gábor és a 
Gyula utcában lakóknak pedig 
nem kell attól rettegniük, hogy 
házaik víz alá kerülnek.

– Kívánatos lenne, ha nagyobb 
összeg állna rendelkezésre, de a 
költségvetés évi hatmillió forin
tot irányoz elő választókerüle
tenként, és ez határt szab a leg
szebb álmoknak is – tette hozzá 
az alpolgármester.

 Papp János

Vízelvezetés választókerületi alap támogatásával 

Mederépítés közpénzbõl

Katasztrófavédelmi gyakorlat
Érd Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bizottsága tájékoztatja a 
lakosságot, hogy 2010. május 28-án 09.00 órától 12.00 óráig 
katasztrófavédelmi gyakorlatot tart, melynek következtében Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út Otelló utca és Tárnoki utca közé eső szakasza 
09.00 órától várhatóan 11.00 óráig lezárásra kerül és a forgalmat a 
rendőrség a Badacsonyi utcára tereli át.
A gyakorlat célja közúti baleset következtében kialakult veszé-
lyeztetett körzetből az ott lévő személyek kimenekítésével és ide-
iglenes elhelyezésével, továbbá a kialakult veszélyhelyzet felszá-
molásával összefüggő katasztrófavédelmi feladatok begyakorlása. 
A feltételezett veszélyhelyzet: a Bajcsy-Zsilinszky úton benzint szál-

lító tartályos gépjármű balesete következtében robbanásveszélyes 
helyzet alakul ki, ezért a közvetlen közelben lévő Kőrösi általános 
iskolát és lakóházakat azonnal ki kell üríteni és a kimenekített 
személyeket a veszélyhelyzet megszüntetéséig ideiglenesen el kell 
helyezni. Az iskola kiürítésére sor kerül, a lakóházakat azonban most 
elhagyni nem kell, de az ott élő lakosok a hasonló helyzetben való 
magatartási szabályokról írásban tájékoztatást kapnak.
A gyakorlat előkészítésében és végrehajtásában az önkormányzat, 
a tűzoltóság, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelem, a pol-
gárőrség, a mentők és a Volánbusz helyi szervei vesznek részt.
A védelmi bizottság tisztelettel kéri az érintett lakosság segítőkész 
együttműködését, továbbá a gyakorlat térségében közlekedők 
türelmét és megértését. Helyi Védelmi Bizottság


