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Magánvélemény
Megdöbbentett az Érdi Újságban 
megjelent „triumvirátus” 
(Horváth András, Döcsakovszky 
Béla és Jakab Béla) féle szán-
déknyilatkozat az Újság boj-
kottjáról. A döbbenet nem 
annak szól, hogy a jelölt urak 
sajtóbojkottja mit takar és mit 
eredményez, hanem a trium-
virátus összetétele váltotta ki. 
Az, hogy a KDNP és az MSZP 
közös plattformon politizál, az 
nemcsak abszurd, de egyene-
sen ízlésficam. Az erkölcsileg 
lenullázott baloldal (saját magát 
nullázta le, sõt, mélyen nega-
tív állapotban van) és a magát 
világnézetileg konzervatívnak 
tartó kereszténydemokrata leg-
feljebb emberi gyarlóságaikban 
azonosulhatnak. Az Újságban 
történt korábbi megjelenésük 
rendszeres volt, emlékszem rá.

Magam adminisztrative 
alapító tagja vagyok a KDNP-
nek, 1989. augusztusában lép-
tem be a pártba, az elsõ száz 
között. Több választási kam-
pány résztvevõje, sõt, vezetõje 
voltam az aktuális lakhelyem 
szerint és eközben rendre talál-
koztam olyan társakkal, akik 
nyilván a volt 3/3-as hálózat 
tagjai voltak, hiszen rendszere-
sen gátolták a munkát, támad-
ták az MDF-et és a Fideszt egy-
aránt, úgymond „erkölcsi ala-
pon”. Ezek az „aktivisták” azóta 
sorban eltávoztak a KDNP-bõl, 
de ismerjük azt a felismerést, 
félhivatalos információt, amely 
szerint a volt beépítettek igen 
nagy létszámban épültek be az 
eredeti MDF-be és a KDNP-be 
– mint az elsõ jobboldali kor-

mánykoalíció pártjaiba – nyil-
ván a szervezõdés bomlasztása 
céljából és feladatával. Alapos 
munkát végeztek. A Fidesz 
akkor azért úszta meg a belsõ 
bomlasztást, mert még jelenték-
telen pártnak számított és tagjai 
fiatalok voltak.

Szeretném mindenki figyel-
mébe ajánlani: ez a tendencia, 
szándék, bomlasztási küldetés 
nem szûnt meg, a még mindig 
megbízható régi beszervezettek 
a mai napig teljesítik küldetésü-
ket: a bomlasztást, a jobboldal 
egységtörekvéseinek ellehetet-
lenítését, akár kamikáze akci-
óval is. Elszántan, világnézeti 
hovatartozás nélkül, értékíté-
leteket mellõzve, lelkiismeret-
lenül, gátlástalanul, rutinosan, 
agresszíven, hiszen erre a rab-
szolga feladatra esküdtek fel. 
Nem erkölcsi alapon, hanem 
éppen az erkölcs hiányában, 
megzsarolva, kényszerhelyzet-
ben.

Magam többször felhívtam 
KDNP-tagok figyelmét arra, 
hogy nekünk, keresztényde-
mokratáknak nem a Fidesz az 
ellenfelünk, hanem a ballibe-
rális oldal, márcsak erkölcsi 
alapon is, hiszen a keresztény 
erkölcsiség nem tûrheti a bal-
liberális országrontást, rablást, 
hazudozást, félrevezetést, átve-
rést.

Ma az érdi KDNP alapszerve-
zete mégis lehetetlen helyzetbe 
hozta önmagát, rossz befolyás 
hatása alatt. Ezért egyeseknek 
vállalni kell a felelõsséget.

Füredy László
KDNP tag, Érd
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Szõlõáldás, szõlõtaposás, mustkóstolás a pincesoron

Szüreti mulatság

A IV. Szüreti mulatság a múlt 
hétvégén valóban „mulatságos” 
volt. Igaz, a bizonytalan időjárás 
és a hűvös idő miatt le kellett 
mondaniuk a lovak látványáról, 
hogy meg ne fázzanak a pacik, 
elmaradt a lovas kocsis felvonu-
lás. Maradt helyette a gyalogos, 
de az is látványos és hangulatos 
volt. Fúvószenére meneteltek 
több utcán keresztül a népvi-
seletbe öltözött fiúk és lányok, 
akiket integetéssel üdvözöltek 
a házakból vagy a járdáról. Ez a 
kis csapat érkezett fel zeneszó-
val kisérve a pincesorra, ahol a 
Szent Donát szobornál gyüleke-
zett a nép, hogy tanúja legyen 
a hagyományos szőlőáldásnak. 
Boros Zoltán Tusculánum-Ófalu 
plébánosára figyelt mindenki, 
aki „áldassék meg a szüret” sza-
vakkal hosszasan beszélt e nap 
jelentőségéről, majd megáldot-
ta a szőlőt. Ezután öt szép lány 
beugrott a dézsába és mezítláb 

addig tiporták-taposták a szőlőt 
– persze hagyományőrzően -, 
míg ki nem taposták a levét, 
mindenki derültségére. Ilyen 
egyszerűen keletkezett a must, 
amiből jóízűen fogyaszthat-
tunk. Igen finom volt, többen 
többször kellett fordulnunk… 

Az ismert érdi borászt, Hudák 
Mihályt kérdeztem, milyen az idei 
termés? Milyen lesz az érdi bor?

– Erre még nem lehet vála-
szolni – mondta. – Korai még 
megmondani, mert igazából csak a jövő héten lesz a szüret, 

de az már most érzékelhe-
tő, hogy a cukorfok nem éri 
el a tavalyit. Tavaly ilyenkor 
huszonnégy fokot mértünk, 
most ez jóval kevesebb.

 Bár nem mértük meg a must 
„cukrosságát”, de én ízletes-
nek, finomnak, sőt kellemesen 
édesnek találtam. Szemben 
a nagy dézsával áll Németh 
József pincéje, ami már több is 
ennél, hiszen szinte panzióvá 
nőtte ki magát több szobával, 
aminek éppen most volt az 
avatója.

– Egyszerre akár negyven 
vendéget is tudunk majd 
fogadni, igaz nem alvásra, de 

szórakozásra, kikapcsolódás-
ra, kóstolóra – mondta a szin-
tén borász, egyben vendégház- 
tulajdonos. – Borházunkban 
családi-baráti rendezvények 
lebonyolítását is vállaljuk, 
akár meleg ételekkel is.

 A polgármester, T.Mészáros 
András és az alpolgármester, 
Segesdi János is dicsérte a házi-
gazdák törekvését és persze sok 
sikert kívántak a működéshez. 
A két városvezető is szétnézett 
a szüreti mulatságon, amelyen 
elsőként a Rozmaring kórus 
szórakoztatta a vendégeket, de 
rajtuk kívül még nyolc együt-
tes szolgáltatta a muzsikát. Az 
eső néha megzavarta a rendez-
vényt, de akkor jó menedéknek 
bizonyultak a pincék… Fogyott 
is szépen a tavalyi borból, de 
sokan már nagyon várják az 
ideit, az újbort. 

Szépségversenyt is rendeztek 
este felé, és az elmaradhatatlan 
utcabált tombolával. A szüreti 
mulatság után az igazi szüret 
egy hét múlva lesz, és az érdi 
szőlők néhány nap múlva újra 
benépesülnek.  

 Temesi László

Szüreti mulatságra hívták 
az érdieket, de ezt sokan 
nem hallották meg a borús, 
esõs idõben. Sajnálhatják, 
hogy otthon maradtak, 
mert akik merészek voltak, 
jól érezték magukat, hoz-
zájuk végül is kegyesek 
voltak az égiek. Az biztos, 
hogy nemcsak az esõtõl 
áztak el. 

Hudák Mihály borász (jobbra) a préssel

Boros Zoltán Tusculánum-Ófalu plébánosa megáldja a szõlõt


