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Húsvét felé közeledve már 
csaknem elkészültem ünnepi 
hangulatú tárcámmal, amikor 
megcsörrent a telefonom. Idős 
újságíró kollégám arra kért, kap-
csoljam be a rádiót, ha meghök-
kentő dolgokat akarok hallani. 
Meghökkentő dolgokat ugyan 
hallottam már életemben eleget, 
de hát eggyel több vagy keve-
sebb, egy ilyen magamfajta idős 
ember számára már nem sok 
újdonságot hozhat.

Kinyitottam hát a rádiót, vala-
mi újabb vérfürdőre számítva, 
amit egy megzavarodott elméjû 
ámokfutó vitt véghez a minap 
az egyik bevásárló központban. 
Tévedtem, de attól, amit hal-
lottam, nem nyugodtam meg. 
Tömören és röviden mondom itt 
el a dolog lényegét. A kormány – 
nyilván a takarékosság jegyében, 
igen kívánatosan – rendezni 
kívánja a fennálló nyugdíjazási 
rendszert. A jelenlegi állapot az, 
hogy vannak életpályák, ame-
lyeknek alanyai – a testi, lelki 
súlyos terhek, a gyorsabb elhasz-
nálódás miatt – előbb mehetnek 
nyugdíjba. Ide számít a rendőri, 
a tûzoltói, bányászati, néhány 
katonai, stb. pálya, amelyeket 
évtizedekkel ezelőtt ebbe a kate-
góriába soroltak. 

Ezt a kialakult és bevált gya-
korlatot kívánja megváltoztatni 
egy újra fogalmazott törvény-
tervezet, mégpedig az egysége-
sítés elve és gyakorlata alapján. 
Bizony, jó lenne, ha bizonyos 
területeken ez az egységesí-
tés érvényesülne! Nemrégiben 
írtam erről az oktatásüggyel 
kapcsolatban, megkérdőjelezve 
a különböző felfogású és irány-

zatú tankönyvek használatát, 
amelyek egyként rontják a tanu-
lók állampolgári és történelmi 
szemléletét. Valamikor a diákok 
százezrei, sőt, milliói, a nem-
zeti és polgári gondolkodásnak 
megfelelő, egységes szemléletû 
és tartalmú tankönyvekből sajá-
tították el ismereteiket, neveze-
tesen a magyar, az európai és a 
világtörténelmi ismereteket. Itt 
az egységesítés megállná helyét.

Az életpályák – ez biológi-
ai tétel – azonban változatosak, 
egymással összehasonlítva eltér-
nek egymástól. Egy kalap alá 
venni valamennyit képtelenség. 
Szomorú, hogy ezt magyarázni 
szükséges. Ugyancsak feltûnő, 
hogy azokon az álláshelyeken, 
ahol a letisztult bölcsesség, az 
időskori tapasztalat felhaszná-
lása a társadalom javára érvé-
nyesülne, ott ezt kurtítani kíván-
ják. Nem akarok a részletekbe 
merülni, hiszen nem feladatom, 
csupán azt említeném, hogy amit 
szóba hoztam, az a bíróságok, 
magyarán az igazságszolgáltatás 
területe. Itt is sok a baj, a bérfe-
szültség, a mondvacsinált párt-
politikai ellentétek özöne. Ám 
legyen szabad itt leírni a vélemé-
nyem: szerintem a 62 év feletti 
bírákra, tanácsvezető bölcsekre 
lenne igazán szükség, amikor 
időlejárta előtt, nyugdíjba kíván-
nák küldeni őket. Számukat 220 
-300 közöttire becsülik. Amiről 
szó van: biológia, azaz élettan, 
élet. Ezzel nem kívánatos dolog 
szembe menetelnie senkinek. 

Inkább odafigyelni intő szavaira, 
hogy milyen tanácsokat ad.

Gondolom, van még idő a meg-
fontolásra. Írásomból kitûnik, 
nem a kormány ellen írok, hanem 
a jelenlegi kormányért is aggódva, 
bajba jutott emberek sorsa nyug-
talanít. Amikről ugyanis szó van, 
társadalmi ügyek. Itt kell megem-
lítenem egy a hazai mûvészetek 
(festészet, szobrászat, építészet, 
irodalom) létét megkérdője-
lező akciót, ami ugyancsak az 
„egységesítés” jegyében kezdő-
dött. A Képcsarnok kft., amely 
Budapest Belvárosában a hat-
van éve fennálló Csók István 
és a Mednyánszky galériákat 
mûködteti, két héten belül ki 
kell, hogy ürítse helyiségeit. Ez 
a képzőmûvészek életét, vagyo-
nát, a magyar mûvészek továb-
bi pályafutását is veszélyezteti. 
A felvázolt „jövőkép” inkább 
nyugtalanít, mint bíztat. 

Most jelentette be Bauer István 
festőmûvész, a MAOE elnöke, 
hogy a kormány megszün-
teti az Egyesületet, a Magyar 
Alkotómûvészeti Közalapítványt, 
és egy más szervezetben, köz-
vetlenül magához kapcsolja. Az 
államosított jövő már látszik: a 
vagyont szétszedik – ahogy a 
körlevélben olvasom – „kima-
zsolázzák”, elpotyázzák, amint 
ezt a korábbi esetek is példáz-
zák. A húsvéti harangok öröm-
teli zúgása kellene, hogy figyel-
meztesse a felelősöket: gon-
dolják át újra: rombolni vagy 
építkezni? Szeretném sok ezer 
mûvésztársammal együtt hinni, 
hogy végül is a felelősök a bioló-
giára, az életre szavaznak. 

 Bíró András 

Biológia

Még néhány nap, és itt a hús-
vét, amit aztán még ünnepel-
hetünk ötven napig, egészen 
pünkösdig. Nincs még egy 
ünnepünk, amely ennyi látvá-
nyos üzenetet, ennyi tovább-
gondolásra alkalmas jelképet 
sorakoztatna fel, mint a húsvét. 
Ilyenkor barka és tojás, böjt és 
bárány köszönt ránk plakátok-
ról, édességek csomagolásáról, 
magazinok címlapjairól, nem is 
szólva a rengeteg, úton-útfélen 
felbukkanó, legkülönbözőbb 
anyagokból készült tapsifüle-
sekről. 

És szemlélődhetünk a világ-
irodalom legtöbbször idézett, 
legolvasottabb könyvében, 
a Bibliában is, a veretesebb, 
súlyosabb, lényegibb mondani-
valót hordozó jelképek között. 
Ezen jelképek közül – más idő-
szakokban is, de napjainkban 
különösen – a legfontosabb 
egyértelműen a feltámadás. 
Ennek jelentését, lényegét is, 
több máshoz hasonlóan, az 
évszázadok során sokfélekép-
pen magyarázták. A Biblia szin-
te távirati irodai tömörséggel 
fogalmaz. Pénteken – amire 
nagypénteken emlékezünk 
– délután három órakor meg-
halt Krisztus a keresztfán, a 
Golgotán. Vasárnap hajnalban 
üresen találták a katonák által 
őrzött sírt a holttest balzsamo-
zására érkező asszonyok. Két 
férfi szólt hozzájuk, Lukács 
könyve szerint: „Miért keresi-
tek az élőt a holtak között? 
Nincs itt, feltámadt!” Hosszan 
elemezhetnénk a különbözősé-
geket és az azonosságokat a 
természettudományos igazol-
hatóság és a teológiai igazság 
között, de a lényeg máshol 
van. Emberközeli, mindenna-
pi magyarázattal élve: bárki, 
akár közvetlenül is megtapasz-
talhatja az örömöt, a szerete-
tet, a szerelmet, a békét, mint 
olyan emberi, lelki valóságo-
kat, amiket senki sem tagad, 
mégsem lehet őket természet-

tudományos módszerekkel leír-
ni. Ugyanígy vagyunk a hittel 
is, amely meggyőződés, lelki 
tapasztalás, de nem lehet fizi-
kailag megmérni.

Messze járunk ezekkel a 
példázatokkal 2011. Magyar-
országától? Szerintem nem. Már 
csak azért sem, mert – kicsit 
visszatérve a Bibliához – akadt a 
történetben olyan szereplő, ráa-
dásul apostol, aki nem volt ott a 
feltámadt Jézus megjelenésekor, 
amikor pedig a többiek később 
újságolták neki, egyszerűen 
nem hitte el. Igen, Tamásról van 
szó – és manapság is, körülöt-
tünk is van jó néhány Tamás. 
Akik nem tudják elfogadni, 
hogy lehet feltámadás. Akiknek 
mindegy, hogy alkotmányról, 
médiatörvényről, költségvetés-
ről – vagy akár csatornázásról, 
városközpontról van szó. Akik 
képtelenek tudomásul venni a 
többség döntését, akik féktelen 
hatalomvágyukat vagy anya-
gi javak, jól fizető megbízások 
utáni sóvárgásukat gyűlölködés-
be, hazudozásokba, rágalmazó 
feljelentésekbe csomagolják. 
Hirdetik, hogy ez a nép, ez az 
ország, ez a város – hacsak ők 
nem kerülnek valahogy hata-
lomra – nyomorba dől, maga alá 
temeti az adósságtömeg, és ha 
éhséglázadástól egyelőre nem is 
kell tartani, feltámadás az aztán 
biztosan nem lesz. A stílus és 
a tartalom ugyanaz a főváros-
ban vagy az érdi utcán, szolgá-
latkész sajtótermékekben vagy 
internetes fórumokon.

Szánalmas figurák. Nagy baj-
ban vannak, mert létszámuk 
egyre fogy. Igaz, még csak 
útközben vagyunk, de előbb-
utóbb talán ők is észreveszik, 
hogy lesz itt feltámadás, mert 
az emberek nagy többsége hisz 
benne.

A szerkesztõ jegyzete

Feltámadás közben

A közgyûlések elkerülhetetlen 
formaságait követően a pol-
gármester üdvözölte röviden a 
megjelent több mint negyven 
ipartestületi tagot. Emlékeztetett 
arra, hogy az elmúlt években a 
Polgármesteri Hivatal jó viszonyt 
alakított ki az ipartestülettel, 
olyan új kezdeményezéseket 
indítványozott a testület, ame-
lyeket a város képviselő-testülete 
elfogadott. A jó együttmûködés 
kialakításában nagy szerepe volt 
Pataki János elnöknek, akinek 
több évtizedes tapasztalatára 
számít a továbbiakban is. Biztos 
abban, hogy a város és az iparo-
sok a jövőben is számíthatnak 
egymásra. Végezetül jó munkát, 
jó tanácskozást és jó döntéseket 
kívánt.

Pataki János elnök beszá-
molt a 2006–2010 között végzett 
munkáról. Az elnöki tisztséget 
1986 óta betöltő cukrásziparos 
jelezte: befejezi elnöki tevékeny-
ségét, ám a testületnek tovább-
ra is tagja lesz. Emlékeztetett 
a rendszerváltást követő, az 
iparosokat gáncsoló intézkedé-
sekre, a jelenlegi nehéz évekre, 
majd optimizmusának hangot 
adva kijelentette: a tisztes ipa-
rosra, a jó kézmûvesre mindig 
szükség van. Ennek hangsú-
lyozására valósította meg az 
Érdi Ipartestület az Érd Város 
Tisztes Iparosa címet, ami egyút-
tal azt jelenti, hogy az ipartes-
tület garanciát vállal a címet 

birtokló tagok munkájára. Az 
ipartestület közéleti szerepéről 
szólva elmondta, hogy a város 
képviselő-testületében több ipa-
ros is aktívan tevékenykedik, 
részt vesz a város irányításának 
munkájában. Kiemelkedő ese-
ménye volt a testületnek, hogy 
2008-ban Érden rendezhette 
meg az Ipartestületek Országos 
Szövetségének éves kongresszu-
sát. Véleménye szerint a város 
vezetősége jobban támaszkod-
hatna a helyi iparosokra, példa-
ként említette a házasságkötő 
terem felújítását, amelyet igen 
rövid idő alatt kiváló minőségben 
teljesítettek a helyi vállalkozók. 
Sürgette a vállalkozók összefo-
gását, amelynek eredményekép-
pen nagyobb eséllyel indulhat-
nak a város közbeszerzési pályá-
zatain. Kitért az immáron négy 
évtizede folyamatosan önmagát 
alulmúló szakmunkásképzés-
re, amelyet szerinte új alapokra 
kell helyezni. A megoldás kul-
csa a gyakorlati oktatás idejének 
növelése, mégpedig szakmun-
kások mellett, mert a mai rend-
szer „eredménye” az iskolából 
kikerülő fiatalok gyakorlati tudá-
sának kritikán aluli színvonala. 
Mint elnök, megköszönte iparos-
társai eddigi bizalmát.

Csóli Csaba, a testület ügy-
vezető igazgatója beszámolt a 
2006–2010 közötti időszak pénz-
ügyi tervének teljesítéséről. 
Hangsúlyozta, hogy nagyon kis 

létszámú közösség tevékenyke-
dik a nagy vállalkozói közös-
ség érdekében. Ennek követ-
keztében az Érdi Ipartestület 
fennállása hajszálon múlik. Az 
Érden mûködő mintegy hatezer 
vállalkozásból az ipartestületi 
tagságot csak négyszázan vál-
lalják. A tagok kis száma miatt 
a jelenlegi jogszabályok dzsun-
gelében szinte lehetetlen, hogy 
az ipartestület szakmai segít-
ségre vállalkozzon, manapság 
jogi csûréssel-csavarással tönkre 
lehet tenni egy vállalkozót. Ilyen 
esetben tud segítséget azonban 
nyújtani a testület. A helyi iparo-
soknak új lehetőséget jelent Érd 
közeljövőbeli csatornázása. Az 
elmúlt időszak pénzügyi lehető-
ségei elegendőek voltak a tagság 
megtartására, ötven vállalkozás 
lépett ki, ötven pedig be.

Csóli Csaba a testület idei 
költségvetését a megjelentek elé 
terjesztette, amit egyhangúlag 
elfogadtak.

Szûcs György az Iposz üdvöz-
letét és köszönetét tolmácsolta, 
majd reagált néhány fölvetett 
problémára. Példásnak nevezte 
az Érdi Ipartestület munkáját, 
és annak alapján az elnökségtől 
visszavonuló Pataki Jánosnak 
átadta a 125 éves ipartestület 
legmagasabb szintû kitünteté-
sét, a Magyar Kézmûvességi díj 
arany fokozatát.

Csóli Csaba is köszöntöt-
te Pataki Jánost, majd rátért 

Az ipartestület új elnököt választott

A tisztes iparosra  
mindig szükség lesz!  
Tisztújító közgyûlést tartott az Érdi Ipartestület április 11-én délután a testület 
Alispán utcai székházában. Az eseményen részt vett T. Mészáros András polgármes-
ter, valamint Szûcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke is.

az alapszabály módosítására. 
Javasolta Pataki Jánost tisztelet-
beli elnöknek, a szervezet nevét 
Érd és Környéke Ipartestületre 
változtatni, valamint a vállal-
kozási tevékenység bővítését 
az egészségügyi témakörrel. 
A közgyûlés mindhárom javas-
latot egyhangúlag elfogadta. 
Néhány bejelentést és felhívást 
követően a jelen lévő negyven 
főnek átadta az Érd város Tisztes 
Iparosa oklevelet, amely vissza-
vonásig érvényes.

Tóth Mátyás, a választási 
bizottság elnöke javaslatot tett 
az új tisztségviselők szemé-
lyére. Szabó Istvánt elnöknek, 
Hancsovszki Jánost és Turáni 
Antalt alelnöknek jelölte, őket a 
közgyûlés megválasztotta, akár-
csak a hét szakosztályvezetőt, 
a felügyelő- és jelölőbizottság 
tagjait és vezetőjét.

Az új elnök, Szabó István épí-
tési vállalkozó, építészmérnö-
ki végzettséget szerzett, Érden 
született, szülei, nagyszülei és 
dédnagyszülei szintén érdiek. 
Egy fia van. Megköszönte a tag-
ság bizalmát, fontos feladatának 
tekinti, hogy több fiatal vállalko-
zó legyen tagja az ipartestület-
nek. Az utóbbi években az épí-
tőipar olyan mértékû visszaesést 
szenvedett el, amelyet nagyon 
nehéz lesz kihevernie, jelenleg 
a túlélésre kell koncentrálni. 
A jelenlegi helyzetet a húsz évvel 
ezelőtti állapotokhoz hasonlít-
ja. Mint mondta: „Elkezdtük a 
rendszerváltást, most már ideje 
lenne befejezni.”

Az esemény vacsorával egybe-
kötött baráti beszélgetéssel ért 
véget.

 Mucsi Ferenc

Csóli Csaba, Szûcs György, Pataki János, T. Mészáros András, Szabó István és Tóth Mátyás
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Meghívó
A Dombos – Fenyves 

Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

2011. április 26-án (kedden) 
17:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó
A Tisztviselõ- és Újtelepi 

Településrészi Önkormányzat
2011. április 27-én (szerdán) 
17:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Batthyány Általános Iskola 

(2030 Érd, Fácán köz)

Meghívó
A Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
2011. április 27-én (szerdán) 

18:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Turisztikai táblák
Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 
tagönkormányzatainak polgármes-
terei még 2010. májusában úgy dön-
töttek, hogy a 2009. évi pénzmarad-
vány egy részét működési célú tarta-
lékként nevesítik a költségvetésben. 
A tartalék felhasználását tekintve az 
egyik lehetőség a korábban az Ecorys 
Kft. által készített megvalósíthatósá-
gi tanulmányhoz kapcsolódott. Ezen 
keretek között a pénzösszeg egy 
részét turisztikai, idegenforgalmi 
eszközök elkészíttetésére használták 
fel. Az irányító és tájékoztató táblák 
lehetővé teszik a települések termé-
szeti értékeinek, épített örökségének 
a bemutatását.

A 2010. szeptember 20-án meg-
született a döntés, az Érdi Kistérségi 
Többcélú Társulás a Táblavilág 
Magyarország Kft-vel kötött szer-
ződést a tevékenység elvégzésére. 
November második felében elkészül-
tek a táblák. Elhelyezésüket sajnos 
késleltette a korán érkező tél, a kel-
lemetlen időjárás, azonban a irányí-
tó táblák most, tavasszal a helyükre 
kerülnek, a már korábban kijelölt 
területekre.

Bíró András 
Ez a húsvét

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák, vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,
szelek, vizek, megperdülnek,
hol a napfény, hol a zápor
nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
sírás és bánat elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,
bocsánata van a bűnnek.
Fönt a hegyen az a kereszt,
új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
készülődünk a holnapra,
a pünkösdre, szép pünkösdre,
lángos csodák jövésére.

Szirmos jövőnk féltve, óva
készülődünk még nagyobbra:
el nem érhető csodára,
örökös harmóniára. 


