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Boldog új évet, minden jót, ami 
ebbe belefér! Már a tavalyi, utol-
só lapunkban ezt kívántam olva-
sóimnak. Miután az új év rólunk, 
magunkról szól, így a kétszeres 
jókívánságnak is megvan a lét-
jogosultsága. Magunkról szólva, 
sok baj van velünk! Mindjárt itt 
van az első: nem élünk egészsé-
gesen. De hát hogyan is éljünk 
egészségesen, amikor a környe-
zetünk sem egészséges? Mielőtt 
elindulna a panaszáradat és nyo-
mában a kérdések özöne, sietek 
mindenkit megnyugtatni: van 
segítség, van megoldás! Tavaly, 
az utolsó postáim egyikével kap-
tam kézhez kedves barátom és 
írótársam, dr. Karácsony István, 
az Érden is városszerte ismert 
nőgyógyász-onkológus „Pozitív 
egészségnevelés” címû könyvecs-
kéjét. Ne ijedjenek meg azok, 
akik semmiféle könyvismertetést 
nem olvasnak el, mert nem sze-
retik ezt a szerintük „szájbarágó” 
mûfajt. Ezek az úgynevezett 
recenziók ugyanis tele vannak 
olyan tanácsokkal, amelyeket 
elvben helyeselni szoktunk, vagy 
legalább is rábólintunk, de nem 
fogadjuk meg, hanem ellenük 
téve magunknak ártunk. 

Dr. Karácsony István abból 
indul ki, amit Heltai Jenő a 
Néma levente drámájában oly 
egyszerûen kifejezett: „Az élet 
szép… Tenéked magyarázzam?” 
Elsorolja, hogyan és mi módon 
szabadulhatunk meg rossz 
beidegződéseinktől, hogy önma-
gunkat legyőzve eljussunk a bol-
dogság állapotába, ráadásként 
elnyerjük féltett egészségünket. 
Mire való az egészség? Arra, 
hogy minél tovább hasznossá 

váljunk, hogy minél hosszabb 
ideig örvendezzünk családunk 
gyarapodásának, hogy tovább 
éljünk. Itt visszaköszön a múlt-
ból egyik ismerősöm kifakadá-
sa: „Tudom, irigylik tőlünk azt 
a kis bort, sört, pálinkát, ezért 
írnak ellene!” Az ilyen vélemé-
nyek csak féligazságok. Nem 
csak az orvosok írják, mondják, 
hogy minden élvezet jogos, ha 
megtartjuk a mértéket! Mindent 
szabad, amíg nem ártunk vele 
magunknak, másoknak. Lássuk 
most, mit mond erről Karácsony 
doktor. A 19. oldalon ezt: „Írjunk 
valami jót is az alkoholról: kitûnő 
roboráló szer. A vörösbor mér-
sékelt fogyasztásának kedvező 
hatásai is vannak. A többi közt 
csökkenti a koleszterinszintet.” 
Még alább ezt is írja: „Az alkohol-
tartalmú italok fogyasztásánál is 
a mértékletesség a döntő. A napi 
1-2 dl vörös- vagy fehérbor elfo-
gyasztása az emésztésre jótékony 
hatású lehet.” Karácsony doktor 
a „mi jó öreg pálinkánkról” is ír 
a fejezet végén, imígyen: „A mi 
pálinkánk minimális fogyasztása 
sátoros ünnepeken aperitif gya-
nánt megengedett.”

Ki kell most emeljem – hiszen 
rólunk, magunkról van szó –,  
hogy ez a könyvecske, ha rész-
letes tárgyalásokba nem is megy 
bele, de érinti minden egész-
ség-betegség ágazatnak a lénye-
gét. Nem tanácsokat ad, hanem 
tényeket tár föl, és ránk bízza: 
hogyan, miként döntünk. Nagy 
szükség lenne például napjaink-
ban a mozgáskultúra kibonta-

koztatására, hiszen sokat ülünk, 
de keveset mozgunk. Pedig hát a 
102. évét taposó dédnagynéném, 
Irma néni is arra tanított, amikor 
1942-ben vendége voltam: „Az 
élet mozgás! Mozgás nélkül nin-
csen élet!” 

A több tucat egészség-betegség 
probléma között foglalkozik dr. 
Karácsony István a szexualitás 
kérdéseivel is. Ugyancsak érin-
tőlegesen kitér a mai társadal-
makat foglalkoztató járványokra, 
amelyek a szabados szexuális 
érintkezés útján terjednek. Nem 
szégyelli ezért kimondani azt az 
„ósdinak minősített” felfogást, 
miszerint a házastársak vagy 
a házastársi kapcsolatban élők 
között a hûség lenne az, amely 
az AIDS terjedését megelőzhet-
né. 

Forgatom, lapozom, olva-
som az Érd MJV Szakorvosi 
Rendelőintézete által kiadott 
ízléses és tartalmas könyvecs-
két. Mibe kerül? Ármegjelölés 
nincs rajta. Gondolom, betegeit 
ajándékozza meg vele. Tisztelt 
Karácsony István! Kedves 
Barátom! Szeretettel meghív-
nálak a könyvesbolt tulajdono-
sával, Fodor János úrral egyet-
értésben az egyik pénteki nap 
kora délutánjára az Óperencia 
Könyváruházba (ott a nevem is 
ki van írva), a Budai út 24. szám 
alá, és el is várnálak. Arra kérlek, 
beszélj ott nálunk könyvecskéd 
témáiról, majd válaszolj az oda 
betérő, érdeklődő olvasók kérdé-
seire. Számítunk Rád! Remélem, 
hogy eljössz, hiszen rólunk, 
magunkról, mindnyájunkról van 
szó.

 Bíró András 

Magunkról

Új esztendőt kezdtünk, 
látszik ez már az újságol-
dal tetejére írt évszámból is 
– de vajon látszik-e másból is? 
Természetesen nem arról van 
szó, hogy december harminc-
egyedikéről január elsejére vir-
radóra hirtelen valamilyen tel-
jesen új világba csöppentünk 
volna, inkább az évváltással 
kínálkozó lehetőségek kihasz-
nálásáról. Arról, hogy a körü-
löttünk zajló változások közül 
most, évkezdéskor ki tudjuk-e 
szûrni a valóban újakat. El 
tudjuk-e dönteni, milyen folya-
matokat, milyen tennivalókat 
érdemes elkezdeni, melyek 
azok, amelyeket folytatnunk 
kell, és melyektől kell sürgő-
sen megválnunk.

Tanulságos példa nemcsak 
a mögöttünk hagyott óévből, 
hanem a korábbi esztendőkből 
is bőséggel akad. Meglehet, 
lassan-lassan feledésbe merül, 
de volt itt az utóbbi években 
iskolai osztályismétlés tilalma 
és vizitdíj-automata, Tocsik-
ügy és nokiás doboz, furfangos 
telekcsere és világra szóló kor-
mányzatinegyed-terv – ezekből 
és a hasonló esetekből jöttek 
össze a legutóbbi választások 
eredményei. A tanulság pedig 
nem lehet más, mint hogy éve-
ken át tartó fejcsóválás, enyhe 
morgolódás után ideje határo-
zott lépéseket tenni. Túlzottak 
a korábban állami pénzből 
konszolidált pénzintézetek 
nyereségei? Csökkenteni kell. 
Sok kedvezményt kaptak ide-
településükkor a most busás 
hasznot bezsebelő multicé-
gek? Fizessenek vissza ebből a 
haszonból valamennyit. Akár 
néhány hónapi munkaviszony 
után több tízmilliós végkielégí-
tés? Ezt is meg lehet szüntetni, 
mint ahogy a többi változást 
is végre lehet, végre kell hajta-
ni, mégpedig most, mert most 
van rá lehetőség. Az pedig ter-
mészetes, hogy ez nem min-
denkinek tetszik. Hogy szol-

gálatkész sajtótermékek és jól 
fizetett „megmondó emberek”, 
féltve eddigi pozíciójukat és 
javadalmazásukat, kétségbe-
esett vészkiáltásokkal igyekez-
nek lármát csapni. Nem baj. 
A helyes válasz pedig nem a 
hasonló hangvételû visszakia-
bálás, hanem a teljesítmény, 
a munka.

Itt, szûkebb környezetünk-
ben is sok minden kezdődik 
és sok minden folytatódik. 
Az újság már csak terjedel-
ménél fogva sem tud minden-
ről beszámolni, de ha például 
valaki ezt a mostanit átlapoz-
za, talál példákat kezdetekre 
és folytatásokra is. Közgyûlési 
döntések, fejlesztési tervek 
felsorolása helyett tekintsünk 
ezúttal egy sokszor mellé-
kesnek tartott területet. Egy 
olyan régiót, ahol nem a „mibe 
kerül?” kérdés az elsődleges, 
hanem az elkötelezett oda-
tartozás, az egymásra figyelő 
segítőkészség, a felelősségvál-
lalás, az örülni tudás a fontos. 
A jótékonysági rendezvény a 
Liget Hotelben és a városszer-
te bemutatott pásztorjátékok, 
a kedves és okos tekintetû 
óvodások és iskolások, a bor-
szentelés és a halászléosztás, 
a tisztelgés a nagycsaládok és 
az évszázadot megélt városi 
polgárok előtt, és így tovább. 
A felsoroltak és a többi hason-
ló emberségmozaik mind 
olyan szeretetkötelék, olyan 
lélekápoló erő, amely által – ta-
lán nem túlzott optimizmus 
– megújulhat az életérzésünk, 
sőt, javulhat az egészségünk, 
eredményesebben állhatunk 
helyt az anyagi világban is. 

Új esztendőt kezdtünk, 
most már biztos. Az meg, hogy 
jobb, sikeresebb lesz-e, mint 
az előző, rajtunk múlik.

A szerkesztõ jegyzete

Kezdés és folytatás

Rákérdeztünk
Dobai Jánosné 
ügyintézõ: 
– Általában csak a csa-
láddal kapcsolatban, 
hogy még sokáig legyünk 
együtt a fiammal, uno-
kámmal és természetesen 
a férjemmel, aki kicsit 
betegeskedik. Nekem 
már nem sok kell, beérem 
azzal is, hogy az egész-

ségem maradjon a „régi”. Káros szenvedélyem 
nincs, tehát nem kell megígérnem, hogy leszo-
kom bármiről is…

Szokott-e újévi fogadalmat tenni?
Bencze Zsófia 
tanuló: 
– Én eddig még soha nam 
tettem fogadalmat. Nem 
hiszek benne, hogy ettől 
teljesülnének a vágyaim 
vagy elképzeléseim. Az 
idén fogok érettségizni, 
bízom benne, hogy sike-
resen. Emellett énekelni 
is tanulok, abban is sze-

retnék még sokat fejlődni, mert szeretném komo-
lyabban venni. Legfeljebb azt fogadhatom meg, 
hogy mindent megteszek mindezért.

Dömötör Zoltán 
üzletember: 
– Kisebb fogadalmat szok-
tam tenni, de azt inkább 
céljaim megvalósításá-
ra. Fényképezőgépeket, 
régi fényképeket, szak-
könyveket gyûjtök, s per-
sze még elég hiányos a 
gyûjteményem. Inkább 
azt szoktam kívánni, 

hogy bárcsak ezt vagy azt a márkát még megsze-
rezhetném. A tavalyi kívánságom, fogadalmam 
szerencsére „bejött”, remélem, így lesz ez az 
idén is.

Sinkovicz Pál 
nyugdíjas: 
– Túl a nyolcvanon már 
nemigen teszünk fogadal-
mat, hiszen minek már? 
Tisztában vagyunk a hatá-
rainkkal, úgyis az egész-
ségi állapotunk dönti el, 
mit és mennyit tehetünk 
meg. Meggyőződésem, 
hogy mértékkel mindent 

lehet csinálni, akkor pedig fölösleges bármit is 
megfogadni. Szép családom van, igaz, a feleségem-
mel élek, de a lányom és az unokám a közvetlen 
szomszédaink. Kell ennél több az új évben is?…

Tóth Tamás alpolgármester, a 
konferencia moderátora az Érdi 
Újságnak elmondta, hogy a kon-
ferencia áttekintette, miképpen 
áll Érd és környezete a közös-
ségi közlekedés fejlesztésével, 
illetve annak milyen hatása van 
Érd és vidéke társadalmára. 
A közlekedés ugyanis elsősor-
ban társadalmi kérdés.

A fő témák a következők vol-
tak: az érdi közösségi közleke-
dés fejlesztési koncepciója, az 
intermodális (többféle eszközt 
kombináló) közlekedés előnyei 
(vasút és autóbusz), eredmé-
nyek és tervek Érd közlekedé-
sének fejlesztésében, Érd helye 
Pest megye és Magyarország 
közlekedési rendszerében, a 
NABI buszgyártó cég innovatív 

fejlesztései, a hazai fejlesztésû 
S91 midibusz bemutatása, 
elektronikus jegyrendszerek és 
korszerû utastájékoztatás, alter-
natív hajtóanyagok és hajtásmó-
dok a buszokon.

A magas színvonalú előadások 
után a közlekedéssel foglalkozó 
szakemberek azt a következte-
tést vonták le, hogy minél több 
hasonló rendezvényre van szük-
ség egy-egy fontosabb kérdés 
megvitatására. A konferencián is 
olyan témák és kérdések kerül-
tek elő, amelyekre korábban nem 
gondoltak sem a szakemberek, 
sem a politikusok. Különösen 
indokolt a folyamatosan visszaté-
rő ellenőrzésekről szóló javaslat 
megfogadása, hiszen a megoldá-
sok csak úgy tökéletesíthetők.

Az érdi közösségi közle-
kedés terveiről Tóth Tamás 
elmondta, hogy a város javas-
latot nyújt be a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz, 
amelyben kéri: írjon ki pályá-
zatot az érdi közösségi közle-
kedés komplex fejlesztésére. 
Tehát nem jármûbeszerzésről, 
hanem a közlekedésfejlesztés 
általános hatásainak szakszerû 
felméréséről és megtervezésé-
ről lenne szó. Amennyiben a 
pályázat kiírásra kerül, utána 
készíti el a város a pályáza-
tát, amelyhez az előadásokon 
elhangzottak nagyon jó tám-
pontokat adtak.

Az érdeklődők két buszt is 
megtekinthettek, a NABI hazai 
piacra szánt Sirius és a Molitus 
Kft. S91 típusát. Valószínûleg 
ez utóbbival találkozhatunk 
majd Érden, mivel a viszony-
lag szûk utcákra ez felel meg 
jobban.

A város közösségi közlekedésének jövõképe

Szeptemberben indulnak 
a helyi buszjáratok
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közép-
magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési 
Klaszter december 20-án konferenciát rendezett a 
Polgárok Házában Érd MJV közösségi közlekedési rend-
szerének jövõképe címmel. A konferencia fõvédnöke 
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állam-
titkára, védnökei Vörös Attila, a Közlekedéstudományi 
Intézet tudományos igazgatója és T. Mészáros András 
polgármester voltak.

Megtudtuk, hogy a helyi 
buszközlekedés városunkban 
tíz környezetbarát busszal indul 
2011. szeptember 1-jén, három 
vonalon, a járatszámuk 8, 10 és 
11 lesz. A tervek szerint 2013 
végére alakul ki a teljes helyi 
buszközlekedés, akkorra 47 
busz fogja szállítani az utasokat 
tizenegy vonalon, és összesen 
139 akadálymentes megállóhely 
létesül. A buszok üzemeltetésé-
hez korszerû jármûtelep épül, 
több mint 150 munkahely léte-
sül. Az utazókat integrált utas-
informatika tájékoztatja majd, 
a jármûvek minden időpontban 
legfeljebb 30 perccel követik 
egymást. MF

Tóth Tamás alpolgármester: A konferencia áttekintette, miképpen áll Érd 
és környezete a közösségi közlekedés fejlesztésével
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A gyártó cég által bemutatott egyik autóbusz


