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A témával  1968-ban  szembe-
sültem  először,  amikor  is  mint 
turista  –  hetven  USA-dolláros 
ellátmánnyal  –  autóba  ülve  neki-
vágtam  feleségemmel  néhány 
kapitalista  országnak.  Ezek  vol-
tak: Ausztria,  Svájc, Olaszország. 
Hazafelé  Jugoszlávián  át  jöttünk. 
Némi  vita  támadt  köztünk,  hogy 
Jugoszlávia szocialista vagy kapi-
talista  ország-e.  A vitát  egy  lát-
ványos  tény  döntötte  el.  Amikor 
jugoszláv  területen  a  benzin-
kútnál  megálltunk,  arra  lettünk 
figyelmesek,  hogy  a  túloldalon 
egy  kis  tömeg  verődött  össze. 
Magam  is  átmentem  a  másik 
oldalra.  Visszatérve  csak  annyit 
mondtam a  feleségemnek:  – Szo-
cialista  ország.  Odaát  hárman 
aszfaltoznak,  munkájukat  tucat 
ember nézi. Kapitalista országban 
ilyesmi lehetetlen.
  De  hát  hogy  jön  ide  a  cukor 

mint  édesítőszer?  Úgy,  hogy  úti 
célom ugyan a magyar pásztorku-
tyák  helyzetének,  elterjedtségé-
nek tanulmányozása volt, de köz-
ben szemünkbe ötlött a kapitalista 
gazdasági helyzet. Az első megle-
petések a hatalmas, csarnokszerû 
áruházakban  értek,  ahol  a  szem-
kápráztató és számunkra  tébolyí-
tóan  gazdag  árubőség  nézett  vis-
sza  ránk. Vásárló? Egy-két ember 
lézengett,  bámészkodott  csupán. 
Néhány  élelmiszerhangárban  – 
ma úgy mondjuk, plázában – tor-
nyosuló  cukorhegyekkel  is  talál-
koztunk. Ne értsék  félre, a cukor 
mindenütt  tetszetősen  csomagolt 
áruként  halmozódott  hegyekké. 
Az  árát  is  megkérdeztük.  Akkor, 
1968-ban  idehaza  tíz  forint negy-
ven fillérbe került egy kiló cukor. 
A nyugati áruházakban, átszámít-

va,  kettő  nyolcvan,  három  forint 
volt  az  ára.  Triesztben,  a  kikötő-
ben,  uszályon  eladva  két  forintot 
(!!!)  kértek  kilójáért.  Ott  megvá-
sárolva haza is indulhattam volna 
egy  rakománnyal,  de  minek?  Az 
itthoni  tizenkét  cukorgyárunk 
ellátott bennünket, és reményked-
tünk, majd olcsó cukrot is behoz a 
külkereskedelem.
  Akkoriban  a  Népszabadság 

igényelte  írásaimat.  Nyugati 
beszámolómat  szívesen  vették. 
A cikkben  megjegyeztem,  hogy 
tán  nem  is  sokára  a  gazdasági 
kényszerûség  fogja  lebontani  a 
„vasfüggönyt”,  s  akkor kiegyenlí-
tődnek  a  kelet–nyugati,  ma  még 
szorító állapotok. Ez a mondatom 
s  hozzá  az  erre  vonatkozó  cél-
zások  kikerültek  a  szövegemből. 
Lám, évtizedek után most eszem-
be  jutottak, mivel gondjaink van-
nak a cukorral. Azazhogy ezzel is. 
Köztudott,  hogy  a  rendszerváltás 
évében, 1990-ben  tizenkét  cukor-
gyárunk  hazai  tulajdonban  volt. 
Ma  már  az  is  köztudott,  hogy 
a  kormány  1991.  március  4-én 
hozott 3104-es számú, titkos hatá-
rozata alapján ezek a cukorgyárak 
három nyugati  érdekcsoport  –  az 
Eridana  Beghin  Say,  az  Agrana 
és az Eastern Sugar – tulajdonába 
kerültek. 
 Az akkori politikusok, gazdasá-

gi vezetők arra számítottak, hogy 
cukorgyárainkat  korszerûsítve 
olcsóbb  termelésre  állítják  át. 
Ehelyett – a Kaposvárott mûködő 
kivételével  –  bezárták,  cukorré-

pára  nem  szerződtek  a  hajdani 
gazdákkal.  Ezt  követően  a  nyu-
gati  üzemeikben  gyártott  cukor-
ral  árasztották  el  a  haza  piacot. 
Szinte  gúnyként  hat,  amikor  hal-
lom  a  rádióhírt:  „A Kaposvárott 
mûködő  egyetlen  cukorgyárunk 
egyedül  fedezi  majd  ennyi  meg 
amannyi  milliárd  forint  befekte-
téssel  a  hazai  cukorszükséglete-
ket.”  Hol  itt  a  gúny?  Az  utolsó 
mondatban.  „A gyártáshoz  való 
anyagot  az  afrikai  piacról  sze-
rezzük  be.”  Tehát  nem  a  hazai 
cukorrépa-termesztés bővül majd, 
hanem  a  gyár  vezetése  gondos-
kodik  a  répáról,  afrikai  import 
útján.  Tájékoztatásul  álljon  itt: 
amíg nálunk 2005-ben még kere-
ken  60  ezer  hektáron  termeltek 
cukorrépát,  ez  a  terület  mára  13 
ezer hektárra zsugorodott. 
  A cukor  témája  ezzel  nem  ért 

véget.  A gyártását  birtokló  gaz-
dasági  tömörülések, miután  nem 
csak  nálunk,  hanem  a  volt  szo-
cialista  országokban  mindenütt 
„cukornyeregben” érzik magukat, 
senkitől  sem  zavartatva  felvitték 
az  árát.  A cukor  egyre  drágább, 
és helyenként hiányok mutatkoz-
nak.  Amint  ez  lenni  szokott,  a 
nyugati  országrészek  határvidé-
kén megindult a „cukorturizmus”. 
Az  Ausztriában  kapható  olcsóbb 
cukorért  naponta  autósok  szá-
zai  kelnek  útra.  Mit  tehet  hozzá 
mindehhez  a  tárcaíró?  Csupán 
egy  közhely  leírására  képes: 
„A valóság  feltárása  bizonyosan 
előbbre viszi az élet kibontakozá-
sát,  amely  a  cselekvéshez  vezet, 
míg  a  való  tények  elhallgatása  a 
kibontakozás  reményét  is megta-
gadja tőlünk.”
   Bíró András

Cukor

Ritkán  fordul  elő,  hogy  az 
Érdi  Újság  valamelyik  cik-
kéből  idézzünk,  kiváltképp 
olyan  írásból,  amelyik  ugyan-
abban  a  lapszámban  jelent 
meg. Ezúttal  azonban nagyon 
idekívánkozik  munkatársunk 
hetedik  oldalon  olvasható 
beszámolójának  egy-két  rövid 
részlete:  „Ilyenkor,  májusban 
nyílik a tanösvény névadója, a 
nyári  tőzike,  amelynek  egyik 
legnagyobb  összefüggő,  több 
ezer tőből álló hazai állománya 
él  itt.  Hamarosan  teljes  pom-
pájában  látható  lesz  a  sárga 
virágú  mocsári  nőszirom,  és 
már  kibontotta  lila  virágait  a 
fekete  nadálytő.”  Nem,  egyál-
talán  nem  botanikai  búvár-
kodáshoz  szeretnénk  kedvet 
csinálni  –  bár  az  sem  lenne 
megvetendő javaslat. Fülembe 
cseng még diákkorom biológia-
tanárának  biztatása,  misze-
rint  ha  rendet  akarunk  tenni 
a  fejünkben,  elég  kimenni  a  
természetbe, magunkkal vinni  
egy „Jávorka–Csapodyt” – isko-
láséveink  kiváló  növényhatá-
rozóját –, és máris megtapasz-
talhatjuk, hogy a világ milyen 
gyönyörűen, példaszerűen ren-
dezett,  nekünk  csak  utánoz-
nunk kell.
A lényeg ezúttal más. A már 

idézett  beszámoló  szinte  ké-
zen  fogva  vezeti  az  olvasót 
egy  olyan  környéken,  ame-
lyet  ismerünk  is, meg nem  is. 
Ismerjük  ezt  a  területet,  mert 
jártunk már arrafelé, tetszik is, 
de eszünkbe  jut, hogy bizony 
tapasztaltunk  ott  kedvelvevő 
látványt,  szemetet,  hulladékot 
is, és valószínűleg ezért járunk 
ritkábban  arra.  „Érdemes  a 
Duna-partra  is  lesétálni,  tenni 
pár  lépést  a  puha  homokon, 
elgyönyörködni  a  víz  fölé 
nyúló  ágakban  és  a Buda  felé 
nyíló  panorámában.  A földre 
nézve  már  kiábrándítóbb  a 
látvány:  itt-ott  sörösdobozok, 
műanyag  palackok  hevernek 
–  van,  amit  a  víz  dobott  ki  a 

partra, van, amit a kirándulók 
hajítottak  el”  –  olvasható  az 
idézett írás további részében.
Véletlen  egybeesés,  hogy  a 

tanösvény átadása – erről szól 
a beszámoló – és az önkéntes-
ség európai évéhez csatlakozó 
várostakarítási  program  –  Érd 
legnagyobb  szemétgyűjtési 
akciója!  –  időben közel került 
egymáshoz.  A két  esemény 
hűen  szemlélteti:  lehet,  érde-
mes  szép  dolgok  létrehozá-
sán  fáradozni,  még  akkor  is, 
ha  ez  nem  mindig  egyszerű. 
Többször  kipróbált  alapigaz-
ság: mindent  el  lehet  rontani. 
Időnként néhányan így is tesz-
nek. Igyekeznek elrontani azt, 
ami szép, jó vagy legalábbis jó 
lehet. Kitépnek virágot, össze-
firkálnak  falakat,  szétszórnak 
hulladékot, szemetet, törmelé-
ket,  autógumit.  Egyre  többen 
vannak  azonban,  akik  inkább 
hulladékgyűjtő  akciókat  szer-
veznek,  takarítanak,  akiknek 
elegük van a szemétből.
És  akkor  még  nem  is  szól-

tunk a másfajta szemetelőkről. 
Akik  szándékokat,  terveket, 
jobbító  elképzeléseket  igye-
keznek beszennyezni. Vannak 
ugyanis  olyan  „szemetelők” 
is,  akik  szerint  a  tanösvény 
úgyis  tönkremegy,  mert  nem 
gondozzák,  a  városközpont 
sem lesz kész időre, csatorná-
zás meg  egyáltalán  nem  lesz, 
az  utak  folyamatosan  romla-
nak,  az  iskolák  megszűnnek, 
a  sportcsarnok  hamarosan 
összedől…
Szánalmas figurák, akik ilyen 

fajta  szemetelésben  lelik  örö-
müket. Észrevehetnék, hogy az 
embereknek  elegük van  a  sze-
métből;  szívesebben  gyönyör-
ködnek  a  nyári  tőzikében,  a 
mocsári  nősziromban,  de még 
a fekete nadálytőben is.

A szerkesztõ jegyzete

Virág és szemét

Elkészült  a  szakértői  vélemény 
a Hunyadi  és  a  Széchenyi  álta-
lános  iskolák  tervezett  össze-
olvasztásával  kapcsolatban.  T. 
Mészáros András  polgármester 
ebből idézett múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján.
–  A szakvélemény  május 

4-e  és  9-e  között  készült. 
Megállapítja,  hogy  az  átszerve-
zés  a  szülőkre  nem hárít  több-
letköltségeket, továbbá, hogy az 
új feltételek között a jelenleg is 
meglévő  pedagógiai  szolgálta-
tások biztosítva  lesznek,  illetve 
az  összevonásnak  köszönhe-
tően  javul  az  infrastrukturális 
fejlesztési  lehetőségek  tervez-
hetősége, kivitelezhetősége és a 
finanszírozás.  Megállapítja  azt 
is,  hogy  e  lépés  megállítja  a 
beiskolázás tekintetében a szeg-
regációt,  a  hátrányos  megkü-
lönböztetés veszélye elhárul, de 
legalábbis  csökken  –  olvasta  a 
polgármester.
–  Úgy  érzem,  az  összevonás 

elleni tiltakozás szervezői mint-
ha  félrevezették  volna  a  szü-
lőket,  pedagógusokat,  illetve  a 
gyerekeket.  Remélem,  hogy  ez 
a  konfliktus  nagyon  gyorsan 
lezárul,  és  az  igazgató,  illetve 
a  pedagógusok  le  tudják  majd 
vezényelni az átszervezést, ami 
mind  a  városnak,  mind  a  szü-
lőknek,  mind  a  gyermekeknek 
jobb  körülményeket  teremt 
majd. Akik  az  elmúlt hetekben 
támadták ezt a lépést, nem gon-
doltak  arra,  hogy  háromszáz 
gyerek,  illetve  25  pedagógus 
sorsát  teszik  kétségessé  azzal, 
hogy  meg  akarják  akadályozni 
az  előrevivő  átalakulást  –  tette 
hozzá a polgármester, aki sajtó-
tájékoztatóján  két  rendezvény-
re  is  felhívta  a  figyelmet.  Az 
egyik  a  most  szombaton  meg-

rendezendő  Szőlővirág  Ünnep 
és Nemzetiségi Fesztivál, amely-
nek  programját  Martonosi Ta
más, az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesületének  elnökhelyettese 
ismertette.
–  Immár  harmadik  alkalom-

mal  rendezzük  meg  ezt  az 
ünnepséget,  amelyen  nyolc 
nemzetiség  mutatkozik  be  a 
nagyközönség  előtt.  Bolgárok, 
szerbek,  lengyelek,  horvátok, 
ruszinok,  rácok,  németek,  szé-
kelyek  mutatják  be  népvisele-
tüket,  szokásaikat,  táncaikat, 
gasztronómiai hagyományaikat. 
A rendezvény  a  Termál  Hotel 
Liget  előtt  kezdődik  délután 
egy  órakor,  majd  a  rövid  nép-
táncbemutató  után  a  pinceso-
ron  folytatódik,  az  itt  felállí-
tott  színpadon:  három  órakor 
szerb  ortodox,  római  katolikus 
és  református  lelkészek  áldják 
meg  a  szőlőhegyet.  Ezt  köve-
tik  a  nemzetiségek  mûsorai. 
Hat  órakor  kezdődik  a  ruszin 
táncház,  amely  éjszakába  nyú-
lóan  tart  majd.  A vendégeket 
kézmûvesvásár, étel- és borkós-
toló,  a  gyerekeket  aszfaltrajz-
verseny,  kézmûveskedés  várja 
a Szőlővirág Ünnepen – mondta 
Martonosi Tamás, hozzátéve: az 
egyesület  júniusban megrende-
zi első borversenyét is, a Termál 
Hotel  Ligettel  együttmûködve. 
E rendezvényre az érdi és a kör-
nyékbeli  borosgazdákat  hívták 
meg  –  remélik, hogy  több  száz 
bort  neveznek majd  a  verseny-
re,  amivel  szeretnének  hagyo-
mányt  teremteni.  Az  érdi  pin-
cetulajdonosok  egyébként  az 
elmúlt évekhez hasonlóan  idén 
is  több megmérettetésen vettek 
részt  –  az  egyik  legkiemelke-
dőbb  a  Duna  menti  települé-
sek  borversenye  volt,  amelyet 

Dunaföldváron  rendeztek  meg. 
Itt  hét  érdi  borász  11  borral 
mutatkozott  be  –  mindegyikük 
éremmel,  illetve  oklevéllel  tért 
haza. 
– Eredményeink azt mutatják, 

hogy az érdi borkultúra felvirág-
zóban  van.  Reméljük,  a  jövő-
ben  tovább  haladhatunk  ezen 
az úton – zárta szavait az elnök-
helyettes.  (Aki  többet  szeretne 
tudni  a  Szőlővirág  Ünnepről, 
illetve  a  borversenyekről,  a 
www.erdbor.hu  honlapon  kap-
hat bővebb tájékoztatást.) 
T.  Mészáros  András  hozzá-

fûzte:  május  21-én  a  TeSzedd! 
mozgalom  keretében  önkénte-
sek  számolják majd  fel  a  város 
illegális  hulladéklerakóit.  Aki 
részt  vesz  az  országos  akció-
ban,  ingyenesen  mehet  be  a 
Szőlővirág Ünnepre.
A polgármester  beszámolt 

arról  is,  hogy  az  önkormány-
zat  idén  is  megállapodást  köt 
az  Agárdi  Pop  Stranddal,  így 
az  érdiek  –  az  elmúlt  évekhez 
hasonlóan – 2011-ben is fél áron 
látogathatják  a  koncerteket. 
Mint  Turbók János főszervező 
elmondta,  az  idén  35  éves  Pop 
Strand  nagyszabású  koncertjei 
így elérhetővé válnak az érdiek 
számára  is,  1500–1800  forintos 
árakon. 
–  Remélem,  a  lakossághoz 

eljut a kedvezmény híre, ugyan-
is az elmúlt években azt tapasz-
taltuk:  sokan  jönnek  Érdről  a 
koncertekre,  de  csak  a  helyszí-
nen  értesülnek  arról,  hogy  fél 
áron  vehetik  meg  a  jegyüket. 
És ha már adott ez a lehetőség, 

Iskolaátszervezés: kész a szakértõi vélemény

Idén is fél áron Agárdon
A Hunyadi és a Széchenyi iskolák tervezett összeol-
vasztásával kapcsolatos szakértõi vélemény összeg-
zését ismertette múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András. A dokumentum szerint az átszerve-
zés nem hárít többletköltségeket a szülõkre, a meglévõ 
pedagógiai szolgáltatások pedig az új intézményben is 
biztosítottak lesznek. A polgármester két rendezvényre 
is felhívta a figyelmet: az egyik a szombaton megren-
dezésre kerülõ Szõlõvirág Ünnep, a másik az Agárdi 
Pop Strand, amelynek nyári koncertjeit idén is fél áron 
látogathatják az érdiek.

remélem,  minél  többen  élnek 
is vele, hiszen olyan programot 
kínálunk, amely páratlan a hazai 
könnyûzenei  fesztiválok  törté-
netében: egyrészt az Agárdi Pop 
Strand  háromgenerációs  hely-
szín,  amely  nemcsak  a  fiatalo-
kat várja, hanem a fiatalos gon-
dolkodású  és  fiatalos  életvitelû 
embereket  is.  Másrészt  az  idei 
koncertek  is  méltán  lesznek 
népszerûek: a Dinamit, az Irigy 
Hónaljmirigy,  az  Edda  Mûvek, 
a  Neoton  Família,  az  R-Go,  a 
Kormorán,  az  Ismerős  Arcok, 
Demjén  Ferenc,  a  Mobilmánia 
Rock Band, Keresztes Ildikó és a 
Tankcsapda lép fel a színpadon 
–  sorolta Turbók János a  július 
másodikától  augusztus  husza-
dikáig  tartó  Agárdi  Pop  Strand 
programját  (bővebb  informáci-
ók  a  www.agardipopstrand.hu 
oldalon találhatók). 
Az  ötvenszázalékos  kedvez-

mény  mellett  –  amit  az  érdiek 
lakcímkártyájuk, illetve a címü-
ket  tartalmazó személyi  igazol-
vány  felmutatásával  vehetnek 
igénybe  –  a  városvezetés  kez-
deményezésére a főszervező 40 
tiszteletjegyet ajánlott fel az érdi 
egészségügyi dolgozóknak.
  Ádám Katalin

Turbók János (balról) az Agárdi Pop Strandra, Martonosi Tamás (jobbról) 
pedig a Szõlõvirág Ünnepre invitálta az érdieket
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Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  „Segíthetek?” címmel
a 2011–2012 tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 

tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú,   
érdi cigány/roma tanulók/hallgatók részére.

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú 
oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel 
az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait 
elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik 
életvitelszerűen. A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára 
javasolhatja az ösztöndíjra. Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a 
rangsorolás szerint történik.
Pályázati feltételek:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
– Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a 

tantárgyak 1-től 5-ig terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem 
így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon számmal feltüntetni az elért 
eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni. ) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. Akinek a magatartása nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből! (Az átlagszámí-
tásba a magatartás, szorgalom nem számít bele.) Külön elbírálás alá esik az a tanuló, 
aki nem éri el a 3 egészes átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) miatt 
jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2011. július 4., déli 12 óra. Helye: Polgárok Háza, 1. 
emelet 107. szoba, személyesen Kalányos Éva romareferensnél szerdán: 8–14 óráig és 
pénteken 8–12 óráig. A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező 
esetben nem érvényes a pályázata. A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje: 2011. július 27. A kifizetések folyamatosan, az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferens-
nél, Érd, Alsó u. 3., I. em. 107. szoba, valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati irodáján!

 Balogh Csaba Érdi CKÖ-elnök s. k.

Beiratkozás esti gimnáziumba 
a 2011/2012-es tanévre

Szerezzen érettségit rövid idő alatt!
Jelentkezni lehet a Budakalászi 
Gimnázium Érdi Tagiskolájába érettségit 
adó esti képzésre a 2011/2012-es tan-
évre az Érd, Erzsébet utca 24–32. szám 
alatt (Bolyai Ált. Iskola), a következő 
időpontokban:
2011. június 28-ig folyamatosan,
2011. július 5-én és 19-én délután 
16 és 19 óra között,
2011. augusztus 9-én 16 és 19 óra 
között,
valamint augusztus 22-től minden-
nap (péntek kivételével) délután 16 és 
19 óra között.
Érdeklődés: Fábián Gyulánál helyben 
vagy a 06-30-222-4628-as telefonon.

Meglévő bizonyítványait  
hozza magával!

Közlemény

Elutasított eljárás
Mint előző lapszámunkban közöltük, 
az egyik pályázó jogorvoslati eljárást 
kezdeményezett az érdi csatornaháló-
zat-építés tárgyában a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál (KDB).
A KDB 2011. május 10-én hozott végzé-
sével megszüntette az eljárást.
Az ajánlatok értékelése továbbra is 
folyamatban van, a tervezett eredmény-
hirdetés dátuma: 2011. június 1.


