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Labdarúgás cím helyett azért 
írtam focit, mert ez korunkban 
jobban kifejezi azt, amit mi, 
angol eredetije után, futballnak 
mondunk és írunk. Azért is tet‑
szik nekem a foci kifejezés, mert 
ezt a szót a mozi édes testvé‑
rének érzem. Kevesen tudják, 
hogy még a múlt század elején a 
nehézkes és hosszú mozgókép‑
színház helyett Heltai Jenő alkot‑
ta meg ezt a szót. Mozi – foci! 
Ugye, milyen jól hangzanak így 
egymás mellett? 

A foci, a focizás 1551‑es indu‑
lásakor nem részesült általános 
elismerésben. Az egyházak és 
vezetőik „durvasága, az indu‑
latok felszítása miatt” elítélték. 
Sokáig tiltották is mint a vallá‑
sos érzésû társadalom tagjaira 
veszélyes és bûnös fenyegetést. 
Később, helyenként néhány évti‑
zed, másutt pár évszázad után, 
gyökeresen megváltozott az 
egyházak álláspontja a fociról. 
Megértük, hogy a labdarúgásról 
mint a „test és lélek harmóniájá‑
nak” lehetőségéről beszéljenek 
a papok. Végül is a test és lélek 
együttes fejlődésének eszköze‑
ként fogták fel. Később aztán 
a papok maguk is szerveztek 
focicsapatokat. 

A múlt század harmincas évei‑
nek végén ellátogatott hozzánk a 
gimnáziumba dr. Sárosi György, 
a Ferencváros Európa‑hírû csa‑
tára, civilben ügyvéd. Olyan foci‑
személyiség volt ő abban az idő‑
ben, mint évekkel később Puskás 
Öcsi. Amit a focival kapcsolat‑
ban mondott, annyira megfogott, 
hogy életem első interjúját vele 
készítettem. Osztályfőnököm 
ajánlására felkereshettem buda‑

foki lakásán. A vele folytatott 
beszélgetésem a Fáklya ifjúsági 
folyóiratban meg is jelent 1937. 
őszén, Esztelneki Bíró Endre 
aláírással. Elmúlt aztán néhány 
évtized, amíg Sárosi Gyurka 
hazalátogatott, s én az Astoria 
szálloda halljában ismét talál‑
kozhattam vele.

A foci, mint minden a kerek 
ég alatt, az utóbbi – általam 
tapasztalt – nyolc évtized alatt 
sokat változott. Maga a játék‑
rendszer, a játékosok és velük 
a társadalom. Érdekes módon 
ma is Fradi‑drukker vagyok. Ez 
családi vonás. Éppen e hónapban 
van száz éve, hogy édesapám 
Budapesten kapott munkát, és 
egy ferencvárosi albérletbe költö‑
zött. Kis idő múltán, pártoló tag‑
ként, beiratkozott a Ferencvárosi 
Torna Clubba. A fénykép nélküli, 
a Fradi akkori pecsétjével ellátott 
igazolvány a 83‑as számot visel‑
te. Igazolványa, diákként, sok‑
szor volt a kezemben. (Budapest 
’45‑ös ostromakor, mint annyi 
más érték, ez is megsemmisült.)

Mi, magyarok a foci révén 
sokszor kerültünk a világ foci‑
rajongóinak érdeklődési köré‑
be. Itt most nem sorolom fel, 
hogy hol, mikor, mely időkben 
és helyeken, kik vezették dia‑
dalra a hazai focikultúrát, mert 
nincs rá hely, és ez nem is célja 
írásomnak. Célja viszont az, 
hogy néhány sorban érintsem a 
focizásban végbement lényeges 
változásokat. 

Az idők folyamán megszûnt az 

amatörizmus. Azelőtt profi foci‑
csapatok vagy annak tagjai nem 
is vehettek rész az olimpiai játé‑
kokon. A labdarúgás a társadal‑
mak fontos eszköze lett a nem‑
zeti büszkeség kifejezésében. 
Ebből is következően „a focizást 
támogatni kell” elve alapján a 
labdarúgás berkeibe bevonult 
a pénz. A tőkés nagyvállalatok 
már csak propagandacélból is 
kihasználták a fociban rejlő óriá‑
si reklámlehetőségeket. A múlt 
század ötvenes évei után feltü‑
nedeztek Európa nemzeti tizen‑
egyei sorában Afrika fiataljai. 
Õket vagy onnan, vagy Amerika 
valamelyik államából „igazoltak 
át”csapatukba. Köztudottá vált, 
hogy bár az ENSZ alapokmánya 
tiltja és elítéli az emberkeres‑
kedelmet, a foci egy‑egy játé‑
kosának „átengedéséért” kifize‑
tett milliók csupán „átigazolási 
fájdalomdíjnak” minősülnek. 
Végül szemünk előtt telepedett 
rá a focira a párt‑ és a nemzeti 
politika, hogy „learassa” a két‑
szer negyvenöt percen át küzdő 
játékosok erőfeszítéseinek dicső‑
ségét. Ez érthető is, mivel mind‑
nyájan erre vágyunk és ezért 
drukkolunk kedvenc foci‑, illetve 
válogatott csapatunknak.

A négyévenkénti foci‑világ‑
bajnokság is ontja újdonságait. 
Az afrikai döntőbe például szép 
számban jutottak be néhány 
emberöltővel ezelőtt felszabadult 
országok, és próbálva beven‑
ni ezt a korábban „kisajátított” 
kaput. És a magyar foci? Már érik 
a hazai foci glóriás jövője: pár év, 
és pályára léphetnek a tehetsé‑
ges, focizni tudó fiataljaink…

  Bíró András

Foci

Napjainkra már erőteljes tudo‑
mányággá fejlődött a köz véle‑
ményének kutatása. Kialakult 
módszerek vannak az emberek 
kiválasztására, véleményük 
tudakolásának módozataira, 
a kapott válaszok feldolgozá‑
sára és – kár lenne tagadni 
– a felmérések eredményeinek 
manipulálására is. Hosszan 
lehetne sorolni a kérdésfelte‑
vési technikákat, a feldolgozási 
módszereket, és persze a trük‑
köket is, ahogy ki lehet hozni 
a válaszokból szinte bármit, és 
bárminek az ellenkezőjét – de 
legyünk jóhiszemûek, ne téte‑
lezzünk fel sanda szándékot. 
Maradjunk egyelőre a lehető 
legegyszerûbb feltehető kér‑
désnél, ami így hangzik: hogy 
van? Tudjuk, sokszor ez csak 
üres formaság, hiszen gyak‑
ran az egymással találkozók, 
olykor még rokonok, barátok 
is jobb híján ezzel a kérdéssel 
próbálják a másik sorsa, hogy‑
léte iránti érdeklődés látszatát 
kelteni, mégis ez minden köz‑
vélemény‑kutatás alapkérdése. 

Ez ugyanis nagyon fontos 
kérdés. Kinek mi a gondja, 
mitől szomorú, minek örül, 
mire törekszik; honnan jön, 
hova tart – röviden: hogy van? 
Ha sikerül úgy feltennünk a 
kérdést, hogy hihető az őszin‑
te érdeklődésünk, és ugyan‑
csak őszinte pillanatában 
találjuk a válaszadót, az így 
kapott felelet adja a legtöbb 
és legfontosabb információt. 
Persze, fennáll a veszély, hogy 
új járunk, mint az egykori 
kabarétréfa szereplője, aki a 
„hogy van?” kérdésre azt a 
választ kapta, hogy „jól”, a 
„részletesen?” tudakozódásra 
pedig azt, hogy „nem jól” – de 
ezúttal inkább maradjunk a 
témakör komolynak tekinthe‑
tő oldalánál.

A válaszokból ugyanis nem‑
csak az derülhet ki, amit hal‑
lunk, hanem az is tanulsá‑
gos, amit nem. Ami mögötte 

van. Nézzünk egy egyszerû 
példát. Ha valakitől a „hogy 
van?” kérdésre azt a választ 
kapjuk, hogy alig bírja már 
ezt a hőséget, elege van a har‑
minc fok feletti hőmérséklet‑
ből, az nemcsak azt jelenti, 
hogy melege van. Most éppen 
ez a gondja, de feltehetően 
van munkahelye, nem beteg 
a gyereke, nem öntötte el a 
víz a kertjét és nem dőlt rá a 
háza – különben azt mondta 
volna. Vagy ha valaki a hogy‑
létét tudakoló kérdésre azt 
válaszolja, hogy szétmarják 
a szúnyogok, gyûlöl minden 
ízeltlábút, már a hangjuktól 
megőrül, ez is többet jelent.

Mielőtt bárki félreértené: 
senkinek sem öröm rendkí‑
vüli melegben, átizzadt ruhá‑
ban közlekedni, dolgozni, 
ahelyett, hogy egy kellemes, 
légkondicionált helyiségben 
hûsölne; nem boldogság visz‑
kető csípést okozó rovarok 
tömegével hadakozni; nem jó, 
ha a szomszéd avart éget, és 
hozzánk jön a füstje; bosszan‑
tó, ha felássák az utcát, és 
nem tudunk parkolni, és még 
hosszan sorolhatnánk az ilyen 
és hasonló kellemetlensége‑
ket. Érdemes azonban észre‑
venni, hogy ezek olyan szintû 
bajok, amelyek viszonylag 
rövid távon orvosolhatók. 
Persze, meg kell tenni min‑
dent a megszüntetésükre, és 
ha valaki nem végzi el a fel‑
adatát a helyzet jobbítására, 
meg kell büntetni, de fontos 
észrevennünk az elégedetlen‑
ségi szintek közötti különb‑
ségeket is. Vannak ugyanis 
életünket alapvetően jobbá 
tevő események is körülöt‑
tünk – kár lenne hagyni, hogy 
holmi kánikula vagy szúnyog 
tönkretegye bármelyiket is.

A szerkesztõ jegyzete

Hõség és szúnyog

Az eseményen megjelent 
Lehoczki Zsuzsanna, a COWI 
Magyarország Kft. ügyveze‑
tője, Szolnoki Gábor, Tárnok 
polgármestere, Albitz Tibor, a 
diósdi képviselő‑testület tagja, 
Kovács Péter Barna, az Érd és 
Térsége Szennyvízelvezetési 
és Szennyvíztisztítási Önkor‑
mányzati Társulás Munkaszer‑
vezetének vezetője, Aradszki 
András, Pest megye 8. számú 
választókerületének Fidesz–
KDNP közös országgyûlési kép‑
viselője, Érd megyei jogú város 
képviselő‑testületének tagjai, 
érdeklődők. 

T. Mészáros András emlékez‑
tetett arra, hogy a nagyberu‑
házás valódi életminőség‑válto‑
zást jelent majd az itt élő csalá‑
dok számára, és ha figyelembe 
vesszük az Érden zajló beruhá‑
zásokat, akkor mindenki szá‑
mára világossá válik, Érd soha 
nem látott fejlődés előtt áll. 

– A sikeres várospolitika meg‑
hozta a várt eredményeket, meg‑
újult a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, zajlik a városban a felszí‑
ni vízelvezetési program, 2000 
négyzetméterrel bővül az egész‑
ségügyi szakrendelő – sorolta az 
eredményeket a polgármester.

T. Mészáros András elmond‑
ta, a csatornázási projekt nem 
valósulhatott volna meg Tárnok 
és Diósd települések támoga‑
tása nélkül, és döntő fontos‑
ságú eseménynek bizonyult a 

Budapesttel közös csatornázási 
programtól való leválás, amely 
megteremtette a későbbiekben 
az érdemi munkák elkezdésé‑
nek a lehetőségét. Mindehhez 
hozzátette, hogy a közbeszerzé‑
si eljárás folyamatban van, és ha 
minden a tervek szerint alakul, 
az ősszel elkezdődhetnek a csa‑
tornázási munkálatok – sok érdi 
lakó nagy örömére.

Lehoczki Zsuzsanna, a COWI 
Magyarország Kft. ügyvezetője 
elmondta, túl vannak az előké‑
születi munkákon, és emlékez‑
tetett arra is, hogy mindhárom 
település jelentős önerővel járul 
hozzá a csatornaprojekt megva‑
lósításához. 

Szolnoki Gábor, Tárnok pol‑
gármestere történelmi esemény‑
nek nevezte a brüsszeli döntést, 
amely lehetővé teszi a csator‑
naprojekt megvalósításának az 
elkezdését.

– Az emberek nagyon várták 
a kedvező döntést, amely lehe‑
tőséget teremt az életminőség 
javítására, növeli az emberek 
komfortérzetét, és megteremti a 
környezetvédelem elemi feltéte‑
leit – közölte a polgármester.

Szolnoki Gábor mintaértékû‑
nek nevezte a három település 
együttmûködését, és megelége‑
déssel állapította meg: egyenrangú 
partnerek együttmûködése tette 
lehetővé a projekt elkezdését.

– A lakosság támogatja a pro‑
jekt megvalósulását, az emberek 

várják az első kapavágást – tette 
hozzá Tárnok polgármestere.

Albitz Tibor, a diósdi képvi‑
selő‑testület tagja emlékeztetett 
arra, hogy Diósd alatt hatalmas 
édesvízkészlet van, amit meg 
kell óvni hosszú távon is, és 
ehhez járul hozzá a közös csa‑
tornaprojekt megvalósítása.

– Meg kellett szerezni az 
emberek bizalmi tőkéjét, és a 
továbbiakban is csak az embe‑
rek támogatásával valósulhat 
meg a történelmi jelentőségû 
beruházás – fogalmazott a kép‑
viselő.

Kovács Péter Barna, az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési 
és Szennyvíztisztítási Önkor‑
mányzati Társulás Munkaszer‑
vezetének vezetője elmondta: 
mintegy 470 km hosszú csőveze‑
téket helyeznek el a föld alá, 91 
átemelő biztosítja majd a folya‑
matos mûködést, és a három‑
szorosára nő majd a szenny‑
víztisztító telep kapacitása.

A Lehoczki Zsuzsanna, a 
COWI Magyarország Kft. ügy‑
vezetője által az Érdi Újság ren‑
delkezésére bocsátott projektle‑
írás tartalmából kiderült, hogy 
a jelenleg mûködő érdi városi 
szennyvíztelep Érd, Diósd és 
Tárnok települések csatornán 
összegyûjtött szennyvizeit 
fogadja. Az érintett települése‑
ken a csatornázottság igen ala‑
csony (Érd 23 százalék, Diósd 
41 százalék, Tárnok 25 szá‑
zalék), és a jelenleg üzemelő 
gyûjtőhálózat mûszaki állapo‑
ta nem megfelelő. A települési 
szennyvizekről szóló 91/271/
EGK irányelv teljesítéséhez 
kötődő magyar derogációs 
kötelezettségek értelmében 
az érdi szennyvíz‑elvezetési 
agglomerációban a szennyvíz 
összegyûjtését és kezelését tel‑
jes körûen meg kell oldani 2010. 
december 31‑ig.

A projektben a jelenlegi 
szennyvíztisztító helyén, a még 
jó állapotban lévő mûtárgyak 
felhasználásával épül ki az új, 
megnövelt kapacitású telep. 
A telep tervezett bővítése a 
jelenlegi teleptől dél‑délnyu‑
gati irányban valósul meg. 
A szennyvíztisztító telep teljes 
területe a bővítés után mintegy 
35 000 négyzetméteren helyez‑
kedik majd el, és a telep 15 000 
m3/d névleges kapacitásra kerül 
kiépítésre.

A szennyvíztelep két, hasonló 
elrendezésû teleprészben épül 
ki. Előbb új teleprész 10 000 m3/
d kapacitásban épül ki, majd a 
jelenlegi telep helyén kiépülő 
rész 5000 m3/d névleges kapaci‑
tással integrálódik az egységes 

Új életminõséget kínál  
a csatornaprojekt
Érd újkori történelmének legnagyobb beruházása 
kezdõdik el az õsszel, amikor elindul az „Érd és térsé-
ge szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bõvítése, 
a szennyvízelvezetõ rendszer fejlesztése” elnevezésû 
nagyprojekt, miután az Európai Bizottság jóváhagyta 
a projektnek a Kohéziós Alapból való pénzügyi hozzá-
járulását 81 933 844 euró összegben – jelentette ki T. 
Mészáros András a múlt héten, a Polgárok Házában 
megtartott sajtótájékoztatón.

rendszerbe. Az új teleprészen 
a biológiai tisztítás kiegészül 
egy anaerob medencével a fosz‑
fortartalom‑eltávolítás hatás‑
fokának növelése érdekében. 
A teljes kapacitás eléréséig a 
kiszakaszolt technológiai sorok 
záportározóként mûködhetnek. 
A szennyvízkormányzás ily 
módon történő kiépítésével 
a hat technológiai sor közül 
bármelyik kiszakaszolható és 
igény szerint mûködtethető. 
A csatornázottság előrehala‑
dásával mindig a szükséges 
mennyiségû technológiai sort 
kell üzembe léptetni és üzemel‑
tetni, ezzel elérhető a lineárisan 
növekvő mennyiségû szennyvíz 
fogadása, a meglévő telep funk‑
cióját vesztett medencéi pedig 
véglegesen záportározóként 
lesznek hasznosítva. A tisztított 
szennyvíz a meglévő nyomóve‑
zetéken kerül a Dunába.

A szennyvíziszap stabilizálá‑
sa anaerob rothasztással törté‑
nik. A rothasztott víztelenített 
iszap éves mennyisége 9140 
m3, szárazanyag‑tartalma 23 
százalék. Rövid távon az iszap 
a jelenlegihez hasonló módon 
elszállításra és elhelyezésre/
hasznosításra kerül. Az érdi 
önkormányzat azonban már 
elindította annak a projekt‑
nek az előkészítését, aminek 
keretében lehetőség lesz a város 
zöldhulladékával együtt történő 
komposztálásra.

Az újonnan kiépítésre kerü‑
lő gyûjtőhálózat teljes hossza 
442 km, amelyből 15,5 km a 
nyomott vezetékek hosszúsá‑
ga. A nyomott szakaszokra 71 
darab új és 15 felújított, nagyobb 
kapacitásúra cserélt átemelő 
továbbítja majd a szennyvizet. 

 Papp János

Közös összefogás eredménye a csatornázási nagyberuházás
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A Szociális Gondozó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Érd, Bölcsődei Ellátás – Érd

bölcsődei szakgondozó (8 fő) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: böl-
csődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyer-
meknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelő, -gondozó képesítés; kreatív, nyitott személyiség, 
kezdeményezőkészség, cselekvőkészség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi 
bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2010. augusztus 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt a 
06-23/374-944-es, illetve a 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 
14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei szakgon-
dozó (8 fő). – Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül. – Személyesen: Grátzer 
Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31. A pályázati kiírás 
további közzétételének helye, ideje: Érd, honlap: 2010. július 9., Érdi lap: 2010. július 9.


