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Valamennyi hónapunk közül a 
január! Legalábbis ez a hónap 
tûnik a leghosszabbnak. Nem 
pusztán azért, mert 31 napból áll, 
hiszen hat ilyen hónapunk van. 
Inkább azért tûnik hosszúnak, 
mert tél van, a napok hidegek, 
ködösek, nyúlósak. Az utak hol 
csúszósak a ráfagyott jégtől, hol 
tocsogósak a megenyhült időtől. 
Ráadásként az éghajlat változása 
ezt a hónapunkat is megzavarja. 
Olykor napokig hull a hó, majd 
esőre vált. Egy-két nap után ránk 
tör a felmelegedés, amely kihat 
az egész ország gazdaságára, de 
erről majd később. 

Hosszúnak tûnik a január a 
sötétség miatt is. Későn kel fel 
a nap, korábban nyugszik. Aki 
napközben is házába, lakásá-
ba szorul, villanyfényben kel, 
és kora délután ismét villanyt 
kell gyújtania. Az idő ilyenkor 
„cammog”. Egyetlen vigaszunk 
ebben, hogy a napok, ha „tyúklé-
pésekben is”, de hosszabbodnak. 
Januárban, ha íróasztali naptá-
ram után nyúlok, első dolgom 
megnézni: mikor kelt fel a nap és 
mikor nyugszik. Mindjárt utána 
azt vizsgálom, hogy holnap hány 
perccel előbb kél fel a nap, és 
hány perccel később nyugszik. 
Mellesleg: így is ébren lehet tar-
tani a reményt, miszerint kifelé 
megyünk a télből, a sötétség-
ből. Amikor például ezek a sorok 
megjelennek az újságban, akkor 
a nap éppen hat perccel fél nyolc 
előtt kel, és délután fél öt előtt 
négy perccel nyugszik. Az egy 
hét előtti állapothoz képest 13 
perc az időnyereség! Mint a köz-
ismert sláger állította: „Tíz perc, 
az nagy idő, Elemér!” Akkor még 

nagyobb, ha ehhez a hármat is 
hozzáadjuk. E slágert emlegetve 
jut eszembe, hogy holnap, 21-én, 
pénteken köszöntsék fel Ágnes 
nevû ismerőseiket, és ha elmu-
lasztották volna, köszöntsék fel 
a Piroska nevûeket is, akiknek 
18-án, kedden volt névnapjuk. 
A köszöntő még érvényes! Ez a 
figyelem bizonyosan jólesik a 
hölgyeknek, ebben a hosszúnak 
tûnő, kevés örömöt kínáló januá-
ri hónapban. 

Érdemes lesz mindnyájunk-
nak megemlékeznie a január 26-
án ismét sorra kerülő magyar 
kultúra napjáról. E napon emlé-
kezünk Kölcsey Ferencre, aki 
1823-ban ezen a napon fejezte 
be a Himnusz megírását, meg-
ajándékozva ezzel nemzetét. 
A Gondviselés jó volt hozzánk, 
mert még a Himnusz születése 
előtt nekünk adta – tavaly múlt 
200 éve ennek – Erkel Ferencet, 
aki ráérezve a Himnusz mon-
danivalójára, zenét szerzett 
hozzá. Így aztán erre is gondol-
va, könnyebb elviselnünk január 
napjainak hosszát. 

Sajnos, a sok balsors között 
most a belvizek teszik próbá-
ra erőnket azzal, hogy rendkí-
vülinek tetsző mértékben áztat-
ják lakóhelyünk környékét, sőt 
házainkat. Betörnek utcáinkba, 
udvarainkba, helyenként a laká-
sainkba is, átlépve a küszöbön. 
A legnagyobb veszély a vályog-
téglából épült házakat veszélyez-
teti. A vályog ugyanis beszívja 
magába a vizet, a következő 
fagy hatására tágul, aminek az 

összeomlás a vége. A belvizek 
mindenkori keletkezésének 
oka a túlzott csapadékhullás. 
Következményeként a termőföl-
deket beborító víz, amennyiben a 
vízborítás állandósul vagy tovább 
tart, tönkreteszi az idejében elve-
tett őszi kalászosok vetéseit, 
ezzel párhuzamosan a szántóföl-
di munkákat is késlelteti, hiszen 
képtelenség rámenni a szántó-
földre. Kisebb vetésterület és ter-
més. Nem új dolog ez nálunk. 

A napfoltok és a napkitörések 
tizenegy évenként ismétlődnek. 
Ezek hatására alakul időjárásunk 
is, számunkra kedvezőtlenül. 
Bizonyságul idézek néhány sort 
A lavór legalján címû írásomból 
(Érdi Újság, 1999. február 26.). 
„Amikor e sorokat írom, félmillió 
hektár fölé közelít a belvízzel 
elöntött terület. (...) A második 
világháború utáni években, a tár-
sadalmi rendszer és a birtokvi-
szonyok megváltozásával, betö-
mődtek az árkok, az átereszek, a 
vasúti töltések mentén felgyûlt a 
víz. Itt, Érden a Nyárád, a Sárd, 
a Nóra utcákat és a Körönd kert-
jeit, házait, kertjeit ellepi a víz, 
meg a bûz, a kiengedett vagy fel-
színre törő fekáliák miatt. Több 
lakos az árokba szivattyúzza az 
emésztő tartalmát, ami fertőzé-
sekre vezethet.” 

Az idén, a 11 évvel ezelőttihez 
képest, javult a helyzet, noha 
városunk domborzati viszonyai 
miatt adódnak még problémák. 
Túljutva január kétharmadán, 
örülnünk kell, mert egy rövidebb, 
világosodó hónapba lépünk. 
Ugye, Kedves Olvasóim is várják 
a tavaszt?

  Bíró András

Leghosszabb

Szeszélyes az időjárás mosta-
nában. Olykor bágyadt ködbe 
burkolózik minden, és nem-
csak reggel, hanem napközben 
is, máskor meg friss napsütés 
vonja be ragyogással a háza-
kat, fákat, bokrokat. A hőfokok 
meg borzongató mínuszoktól 
tavaszt ígérő pluszokig húz-
nak kiszámíthatatlan íveket 
– de hát miért pont az időjárás 
lenne kiegyensúlyozott, „nor-
mális”, amikor annyi minden 
nem az körülöttünk.

Ködöt például nemcsak a 
természet, nemcsak a mete-
orológia tud produkálni, 
léteznek közéleti ködösíté-
sek is. Mekkora – országos 
– köd teszi homályossá mind-
máig például az emlékezetes 
vörösiszap-katasztrófa való-
di okait. Természeti csapás? 
Kiszámíthatatlan talajviszo-
nyok? Véletlen baleset? Egyre-
másra röppennek fel a válto-
zatok, csak hogy elfedjék a 
valódi okot, nehogy kiderül-
jön: ki, milyen hibát követett 
el. Márpedig, mivel mûszaki 
létesítményről van szó, min-
den mérhető, kiszámítható. 
Ilyenformán egyértelmûen 
kideríthető a felelősség, de 
úgy látszik, az érintettek még 
mindig késleltetni tudják a köd 
eloszlatását, továbbra is várni 
kell a kép kitisztulásához. 
Félő, hogy napjaink másik, 
ugyancsak tragikus esemé-
nyének, a diszkóbaleset néven 
ismertté vált, három halálos 
áldozatot követelő Nyugati 
téri ügynek is hasonló folyta-
tása lesz, holott a vizsgálat itt 
is mérhető, dokumentálható 
információkra támaszkodhat-
na. A befogadható létszámok-
tól a menekülési útvonalakig 
mindent konkrét és ellenőriz-
hető előírások szabályoznak, 
tehát megállapítható a vétke-
sek személye – hacsak nem 
lép mûködésbe ezúttal is a 
ködösítő mechanizmus.

Vannak persze kisebb ható-

sugarú, helyi ködösítések is. 
Szándékosan kitermelt pára 
lengi körül a tanuszodát és a 
sportcsarnokot, a felszíni vízel-
vezetést és a csatornázást, leg-
újabban pedig a szennyvízdíjat 
és az építményadót. A módszer 
ugyanaz, mindegyik esetben: a 
részletek ismerete, ismerteté-
se nélkül, eltorzítva néhány 
adatot zavar és bizonytalanság 
keltése az állampolgárokban. 
Nyilvánvalóan nincs ember, 
aki annak örül, ha több adót 
fizethet, tehát erre lehet építe-
ni. Hogy miért kell és mennyi-
vel többet, esetleg már eddig is 
többet kellett volna, csak vala-
hogy elkerülte – az már nem 
érdekes. Az pedig, hogy olyan 
is akad, akinél kisebb lesz a 
fizetnivaló, azt le kell tagadni, 
el kell titkolni, nem illik bele a 
homályosítási koncepcióba.

Léteznek persze megfelelő 
módszerek a köd oszlatására. 
Mielőtt bárki félreértené vagy 
félremagyarázná: nem dema-
gógiáról, nem valótlan állítá-
sok sulykolásáról van szó, ez 
a rémhírterjesztők és néhány 
internetes acsarkodó módsze-
re. Tisztán, világosan, érthe-
tően célszerû kifejteni, miről 
is van szó. Erre törekszünk 
– közszolgálati kiadvány lévén 
– itt, az újságban is, amikor 
például teljes oldalt szentel-
tünk az adózási alapfogalmak 
helyes értelmezésének, telek-
adótól ingatlanadóig, kiegészí-
tő helyiségtől melléképületig. 
Meg akkor is, amikor konkrét 
érdi ingatlanokon mutattuk 
be: mi, miért és milyen mér-
tékben változik.

Mint a meteorológiában: 
amikor kisüt a nap, akkor szer-
tefoszlik a pára, eloszlik a köd, 
és a tiszta fényben minden 
pontosan látható lesz.

A szerkesztõ jegyzete

Köd és napsütés

A rendkívüli mértékû téli csapadék és magas talaj-
víz miatt helyenként várható belvízveszély szüksé-
gessé teszi, hogy a tavaszi olvadás előtt ne csak az 
önkormányzat közterület-fenntartó intézménye, 
hanem a lakosság is felkészüljön a belvíz elleni 
védekezés hatékonyabbá tételére. Ennek érdekében 
a Helyi Védelmi Bizottság, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény és a vizek kártételei 
elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. kor-
mányrendelet, valamint a 23/2005 (VII. 01.) számú 
ÖK rendelet vonatkozó előírásai alapján az aláb-
biakra hívja fel a lakosság figyelmét:
1.  Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondos-

kodni a közterületen lévő árkok, nyitott csa-
tornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának bizto-
sításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, 
amennyiben az az ingatlan határától számított 
5 méteren belül található.

2.  A járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltése 
vagy lefedése kizárólag a helyi építésügyi 
hatóság engedélyével, az általa meghatározott 
módon lehetséges. Jármûbehajtók átereszei-
nek építése és annak tisztán tartása minden 
esetben az ingatlan használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz-
elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását 
akadályozni tilos! A közterületre, csapadék-
víz-elvezető árokba és csatornába szennyvizet 
kiereszteni szigorúan tilos!

3.  Szabálysértést követ el – amennyiben cse-
lekménye más magasabb szintû jogszabály 
alapján büntetőjogi vagy szabálysértési eljárás 
alá nem esik – és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható az az ingatlantulajdonos, aki a 
fentieket nem tartja be.

4.  A gondozatlan járdaszakasz, áteresz vagy nyílt 
árok tisztítását az önkormányzat az ingatlan-
tulajdonos költségére elvégezteti.

5.  Vis maior esetén a gondozatlanságból, sza-
bálytalan és szakszerûtlen mûszaki kivitele-

zésből eredő vízelvezetőáteresz-dugulásokat, 
szükséges ároknyitásokat a Közterület-fenn-
tartó Intézmény köteles azonnali munkaként 
elhárítani, elvégezni az ingatlantulajdonos 
költségére.

Tájékoztatjuk a lakosságot továbbá, hogy:
1.  Amennyiben a lakóingatlanon nagy mennyi-

ségben és hirtelen felgyülemlett belvíz szemé-
lyek életét, az ingatlan biztonságát veszélyez-
teti, segélyhívás esetén (tel.: 105) Érd Megyei 
Jogú Város Hivatásos Tûzoltósága a mentést és 
a szükséges védekezési munkálatokat a beje-
lentés sorrendjében, illetve rendkívüli esetben 
soron kívül elvégzi.

2.  Közterületen felhalmozódott és veszélyt jelen-
tő nagy mennyiségû belvíz elleni védekezést 
az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény köz-
ponti ügyeletétől lehet kérni a 06-23-365-610-
es telefonszámon.

3.  Rendkívüli belvízhelyzet kialakulása esetén 
– belvíz elleni készültségi fokozat elrendelését 
követően – a belvíz elleni védekezési munká-
latokat, a rendelkezésre álló erők és eszkö-
zök igénybevételét a polgármesteri hivatalban 
mûködő Helyi Védelmi Bizottság titkársága 
koordinálja (tel.: 23-522-331, 23-365-038, 23-
522-300).

4.  Rendkívüli belvízhelyzet esetén a Helyi Védelmi 
Bizottság titkárságán, a fenti telefonszámokon 
vagy személyesen (Polgárok Háza, Érd, Alsó 
utca 3.) a védekezési munkálatokban részt vevő 
önkéntesek jelentkezését fogadjuk, továbbá 
önként szerveződő lakossági csoportok részé-
re saját ingatlanuk szükségszerû védelméhez, 
kérelmükre homokzsákokat biztosítunk.

5.  Védekezés befejezése után a kihelyezett 
homokzsákok, felgyülemlett hordalékok 
elszállításáról az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény gondoskodik.

 Helyi védelmi bizottság

Felhívás

belvíz elleni védekezésre való felkészülésre

Decemberben megtörtént az 
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet 
új szárnyának mûszaki átadása, 
a használatbavételi engedélyt 
pedig előreláthatólag január 
végén kapja meg az intézmény. 
A mûködési engedély február-
ban készülhet el, ami azt jelen-
ti, hogy várhatóan március 
elején nyitja meg kapuit az új 

részleg – jelentette be a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótá-
jékoztatón Segesdi János. Az 
alpolgármester elmondta: az 
előjegyzések már megkezdőd-
tek, hogy az intézet március-
ban már teljes kihasználtsággal 
mûködhessen, hiszen az uniós 
pályázat – amelynek forrásai-
ból az átalakítást finanszírozta 

a város – előírta azt is, mekkora 
kapacitással kell mûködnie a 
szakrendelőnek ahhoz, hogy a 
megújításra fordított pénz meg-
térülhessen. 

– Ezzel várhatóan nem lesz 
gond, hiszen nagyon nagy az 
érdeklődés az új szolgáltatá-
sok iránt – tette hozzá Segesdi 
János. Mint elmondta, a szak-

rendelő munkatársai úgy alakít-
ják ki az időbeosztást, hogy a 
lehető legkisebb várakozással a 
lehető legmagasabb színvonalú 
szolgáltatáshoz juthassanak a 
betegek.

A szakrendelő építkezése 
ugyan befejeződött, ám az Alsó 
utca helyreállítási munkálatai 
csak most kezdődnek. A Felső 
utcai bejárat lezárása miatt 
jelentősen megnőtt az Alsó utca 
azon szakaszának terhelése, 
amely a rendelőintézet közelé-
be esik – itt parkoltak ugyanis 
az autóval érkező betegek a ren-
delő átépítése alatt. Most, hogy 
ismét lehetővé válik a bejárás a 
Felső utca felől, ahol kiépített 
parkolóhelyek várják az autóso-
kat, megkezdődhet a helyreállí-
tási munka. 

T. Mészáros András polgár-
mester erről elmondta: a parko-
lónak használt területeket hely-
reállítják és parkosítják, így az 
itt élők háza előtt ismét fû nőhet 
és virág virulhat.

A lakók nemcsak a vissza-
nyert zöldfelületet és a jelen-
tősen csöndesebbé váló utcát 
élvezhetik majd, de sok bosszú-
ságtól is megszabadulnak. 

– Rendszeresen kijárok min-
dennap, nézem, hova parkolnak 
az autók, hiszen nemegyszer 
előfordult, hogy elállták a kapu-
bejárót, vagy feljöttek rajta, és 
a füvünkön parkoltak. Nézze 
csak meg, hogy néz ki! Pedig 
mi szépen rendben tartjuk a ház 
előtti részt, egész nyáron nyí-
rom a füvet, a feleségem pedig 
az ágyásokat csinálja – mutatott 
körbe a rendelőintézet köze-
lében lakó Braun József, aki 
éppen egy autó mély nyomait 
próbálta eltüntetni a ház előtti 
füves területen. 

– Remélem, nemcsak a parko-
lónak használt részeket, hanem 
a kapubeállókat is helyreállít-
ják – tette hozzá az Alsó utcai 
lakos.

 Ádám Katalin

Helyreállítják az eddig autók által használt területeket

Alsó utca: parkosítják a parkolókat
A szakrendelõ átépítése ugyan már befejezõdött – az intézet új szárnya várhatóan 
március elején nyitja meg kapuit –, az Alsó utca helyreállítása azonban csak most 
kezdõdik. A polgármester azt ígéri: helyreállítják és parkosítják a rendelõ környé-
kén parkolásra használt területeket.

Braun József Alsó utcai lakos a szabálytalanul parkoló autók nyomát próbálja eltüntetni a háza elõtti zöldterületen

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e


