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Amikor ezt a szót hallom vagy 
olvasom, gyermek- és ifjúko-
rom feledhetetlen nyarai jutnak 
eszembe. Igaz, ez nem véletlen 
dolog volt az életünkben, hanem 
előre kiszámítható program. Úgy 
jött össze, hogy néhányan, akik 
összebarátkoztunk az iskolában, 
már karácsonykor kezdtük tár-
gyalni, hol töltjük a nyarat vagy 
legalábbis annak egy részét. 
Húsvétra már szinte pontról pont-
ra kidolgozott programunk volt. 
Példát is mondok: kerékpárral 
megkerüljük a Balatont, és utunk-
ra másfél hónapot szánunk.

Kiszámítottuk, hány kilo-
métert teszünk meg azokon a 
napokon, amikor „szálláshe-
lyünkről” felkerekedünk, és 
nyeregbe ülve ledaráljuk a ter-
vezett 25-30 kilométert, hogy 
ismét letanyázzunk. Ezeket a 
tanyahelyeket összeírtuk, majd 
közösen fogalmaztunk egy-egy 
levelezőlapot. Annyit, ahány 
helyre menni kívántunk. Hová 
írtunk? A helység iskolaigazga-
tójának, hogy igényt tartanánk 
a kijelölt osztályteremben nyúj-
tott éjjeli szállásra és reggeli-
re. Emlékszem az árakra is. 
Ha csak éjszakai szálláshelyet 
kértünk, akkor az 12 fillérbe 
került. Ha reggelit is fogyasztot-
tunk, azért bizony külön nyolc 
fillért kellett fizetni. Reggelire 
általában zsíros, mézes vagy 
vajas-dzsemes kenyeret kap-
tunk egy bögre tejjel, aludttejjel 
vagy kakaóval, de aki teát kért, 
azt is lehetett. A reggelinél ott 
volt a tanító úr, aki beszélgetett 
velünk, közben felesége látott 
el bennünket enni- és innivaló-
val. A szálláshely egyszerû volt: 

a terembe behordott szalma, 
amire ponyva került, arra egy-
végtében hosszú fehér lepedőt 
terítettek. Takarónk pokróc volt, 
míg fejünket tollas kispárnára 
hajtottuk. (Megjegyzésem: egy 
kiló kenyér 24 fillérbe, egy pár 
rántani való csirke 70-90 fillérbe 
került, egy napszámbér akkori-
ban egy pengő körül mozgott. 
Biciklitúránkon fejenként 10-12 
pengőt költöttünk.) 

Kerékpárunkkal tehát kétszer 
jártuk körül a Balatont, úgy, hogy 
először Siófoknál kezdve, máso-
dik alkalommal Badacsony felé 
tartva, Balatonkenese volt a kiin-
duló támaszpontunk. Az ebéd 
és a vacsora? Mint országjáró 
„szegény” diákokat majd min-
dig meghívtak magukhoz ebédre, 
vacsorára a Balatonnál nyaraló 
jobb módú családok. Előfordult, 
hogy az egyik balatoni nagyszál-
ló tulajdonosa – ki tudja, miért, 
talán azért, mert, mint mondta, 
fiatalon ő is „nagy bicajos” volt – 
három napig ebédeltetett, vacso-
ráztatott, meghívott vendégként, 
tehát ingyen! Máskor a vacsora 
legtöbbször zsíros kenyérből, 
zöldhagymából, retekből állt.

Jó érzéssel gondolok vissza 
két cserkésztáborozásomra is. 
Az egyik színhelye Szarvaskő 
volt. A konyhára Egerben heten-
ként vásároltunk be a piacon és 
a mészárszékben, és magam is 
szakácskodtam. Vásárlásainkhoz 
a MÁV-tól tragacsot kaptunk köl-
csönbe, amin a krumpliszsáko-
kat, meg a zöldségeket s a kony-

hára való egyéb árut a táborba 
szállítottuk. 

Fiatalon is szerettünk utazni, 
kerékpározni, nyaranként, mint 
fentebb kiderült, a fürdésről sem 
mondtunk le. Nyáron a MÁV fil-
léres vonatjáratai is megindultak, 
így olcsón eljutottunk az ország 
nevezetes, történelmi városaiba. 
A cserkészek mellett más szer-
vezetek is megrendezték táborai-
kat. Mindezek a múlt század har-
mincas éveiben zajlottak a szün-
időben. A vakáció másoknak is 
szólt. Nyaralni mentek a tanítók, 
a tanárok is. Sokan közülük vala-
melyik európai országban vagy 
a tengerentúlon vakációztak. 
Többen alig vártuk az iskolakez-
dést, hogy külföldet járt taná-
raink beszámolóját hallgassuk. 
Ami érdekességet és tanulságot 
Brazíliáról, Francia-, Spanyol- 
és Görögországról tudok, azok 
mind Lelkes István hajdani 
magyar–francia tanárom beszá-
molóiból maradtak meg ben-
nem. 

Ha gazdasági helyzetünk ma 
nem is fényes, mégis több mód 
és lehetőség kínálkozik napjaink-
ban a pihenésre, kikapcsolódás-
ra. Nem is pénz, hanem inkább 
lelemény kell hozzá: felkutatni 
és megragadni a kínálkozó lehe-
tőségeket. Családomban három 
pedagógus dolgozik, köztük két 
tanár unokám, akiknek jóvoltá-
ból némi betekintésem van arra, 
hogy ki hogyan használja fel a 
nyarat a feltöltekezésre. Mert 
végül is erről van szó. Testben, 
lélekben kipihenve a feladatok-
ra felkészülni, hogy bizakodva 
kezdje tanár, szülő, diák az új 
tanévet.� Bíró�András

Vakáció

Csalhatatlan jeleit tapasztal-
hatjuk a nyár közeledésének. 
Elég, ha belelapozunk az újság-
ba: szünidei gyerekprogramok 
ajánlásától sportegyesületek 
idényzáró értékelésén át a tűz-
oltók aratás előtti felhívásáig 
rengeteg ismérve tűnhet sze-
münkbe a meleg évszak köze-
ledtének. Ez azonban csak a 
naptári, a meteorológiai nyár-
elő: a „dolgos hétköznapok” 
sablonos minősítéssel illetett, 
valamennyiünket körülvevő 
közeg mintha nem venne erről 
tudomást. Ugyanaz a pörgés; 
ugyanazok a jelenségek, viták 
és ellenségeskedések tarkítják 
mindenapjainkat, mint eddig. 
A választásokon vesztes oldal 
még most, a ciklus félidejé-
hez közeledve sem tud bele-
nyugodni az eredményekbe, 
elkeseredésből fakadó csete-
patékat létrehozva országo-
san és regionálisan, utcákon 
és a Parlamentben, kultúrá-
ban és egészségügyben, köz-
oktatásban és gazdaságban. 
Mondhatná persze bárki: 
hagyjuk a közéleti viharokat a 
csudába, éljük a magunk éle-
tét, készüljünk a nyaralásra 
– de hát sajnos azt nem lehet. 
Ismerősömnek – nagyvállalati 
középvezető – mondása volt 
évek óta: nem megyek szabad-
ságra, mert lehet, hogy mire 
visszajövök, nem illik a kul-
csom a szobám zárába, mert 
már kicserélték. Most elment, 
nem tudva ellenállni egy tenge-
rentúli meghívásnak, és bizony, 
mire visszajött, az utóda kicse-
réltette a zárat az irodaajtón…

De ha éppen nincs fenyegető 
állásgond, akkor sem egyszerű 
az élet, hiszen egyre nehezebb 
óvodát, iskolát választani, 
utána meg a pályakezdőnek 
munkahelyet, az egész család-
nak megfelelő orvosi ellátást, 
kulturálódási lehetőségeket 
találni. Nem arról van szó, 
hogy be kellene állni a sopán-
kodók sorába, visszakívánva 

az „amikor még mindenki-
nek volt munkahelye” típu-
sú, háromhatvanas kenyérrel 
jelzett időszakot, szakszerve-
zeti bizalmitól kérvényezhető 
vállalati beutalóval és a kor 
többi jótéteményével – ilyen 
időszakra épeszű, tisztessé-
ges ember nem vágyakozhat. 
Nyugalomra, békére azonban 
igen. Biztonságra is, minden 
tekintetben: hogy ne várjuk 
haza estefelé különóráról a 
gyereket remegő gyomorral, 
félve attól, hogy bánthatják 
az utcán, és nyugodtan vásá-
rolhassak az üzletben tejet, 
vagy akár bort is, nem félve 
hígítástól, hamisítástól. 

Persze ezek csak a kisebb, 
a többnyire tárgyiasult formá-
ban megjelenő gondok, hiszen 
némi szervezéssel, nagyobb 
figyelemmel orvosolhatók – az 
igazán zavaró, súlyosabb, kár-
tékonyabb bajok belül vannak. 
Bennünk. Az évtizedek alatt 
lerakódott légköri szennye-
ződés különleges méreggé 
kövesedett meg. Ez a méreg az 
oka annak, hogy gyanakvóak 
vagyunk azokkal szemben is, 
akikkel szemben nem kéne, 
kétkedve fogadjuk a jó szándé-
kot, aztán rádudálunk a másik 
járműre a körforgalomban, 
könyökölünk a mozgólépcsőn. 
Mögöttes szándékok, sunyi 
személyi indítékok sejlenek 
elő döntéseknél, rendeleteknél; 
bárki bárki mellett, vagy éppen 
ellene bármikor tud demonst-
rációt szervezni, és szervez is.

Így aztán hiába közelít a 
nyár, folytatódik a pörgés; 
ugyanazok a jelenségek, viták 
és ellenségeskedések tarkítják 
mindenapjainkat, mint koráb-
ban. 

Pedig jó lenne már egy kis 
szünet.

A szerkesztõ jegyzete

Szünet nélkül

Végéhez közeledik a város-
központ-rehabilitációs pro-
jekt, amely a Magyar Földrajzi 
Múzeum és a Gesztelyi-ház 
átépítését, illetve felújítását, 
valamint a környéken egy köz-
tér kialakítását foglalja magá-
ban. Ellátogattunk a moderni-
zált, átalakított Magyar Földrajzi 
Múzeumba is, amelynek ter-
mein – ha csak írásban is – az 
olvasókat is végigkalauzoljuk 
lapunk 7. oldalán. 

A múlt szerdai polgármes-
teri sajtótájékoztatón első-
ként Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyveze-
tő igazgatója beszélt a projekt 
keretében megvalósított fejlesz-
tésekről.

– A mûemlék épületek fel-
újítására, illetve a közterek 
kialakítására külön szerződést 
kötöttünk egyazon kivitelező-
vel, az ÉPKAR Zrt.-vel. E két 
feladatot erőteljesen ketté kel-
lett választani, hiszen az épít-
kezés ősszel kezdődött, így a 
munkát fedett területen, azaz a 
múzeumban és a Gesztelyi-ház-

ban kezdte meg a kivitelező. Az 
építkezés télen is zavartalanul 
folyhatott. A múzeum padlása 
mintegy 660 négyzetméteren 
új funkciót kapott, míg a föld-
szinten korszerûsítési munká-
latok zajlottak: vizesblokkokat 
alakítottunk ki, modernizáltuk 
a fûtőrendszert, és személyfel-
vonót építettünk a földszint és 
az emelet között. A város tulaj-
donában lévő Gesztelyi-házat 
teljes egészében felújítottuk. Az 
épületnek két funkciója van: egy 
galéria, illetve egy a mûemlék 
környezethez illő kávéház kap 
majd itt helyet. Utóbbi üze-
meltetését sikerrel pályáztat-
tuk meg, így augusztus 20-ára, 
a projekt záró rendezvényére 
mind a galéria, mind a kávéház 
mûködni fog. Az épületekkel 
kapcsolatos átadási munkálatok 
részben már be is fejeződtek, 
egy-két hatósági szakvélemény 
hiányzik már csak a használat-
bavételi engedélyhez – mondta 
Zsirkai László, aki a közterek 
kialakításáról is beszélt.

– Látható, hogy a külső mun-

kálatok nagy erővel és látványos 
eredménnyel zajlanak: mint-
egy hetven ember dolgozott az 
utóbbi időben a külső munka-
területen. A Felső utca elején, 
a rendőrséggel szemben ki lett 
alakítva egy 12 férőhelyes par-
koló, és a sétány is elkészült, 
a gyepszőnyegezés, fásítás is 
megtörtént, így a kisebb hiba-
javításokkal együtt június végé-
re ez a munka is befejeződik. 
Összefoglalva: a városközpont-
rehabilitáció határidőre, a költ-
ségkereten belül maradva készül 
el – zárta szavait az ügyvezető 
igazgató, aki a projekt vezető-
jeként úgy látja: a kivitelező 
megfelelő minőségû, jó mun-
kát végzett, és a közremûködő 
önkormányzati kollégák becsü-
lettel, tisztességgel szolgálták 
ezt az ügyet.

Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
a sajtótájékoztatón úgy fogal-
mazott: negyedszázados álom 
valósult meg egy esztendő lefor-
gása alatt. 

– Hogy ennyire rövid idő 
alatt sor kerülhetett egy ilyen 
mértékû funkcióbővítésre, az 
uniós támogatásnak és a pol-
gármesteri hivatal munkájá-
nak köszönhető. A múzeum új 
kiállítótérrel bővült, nagyobb 
befogadóképességû konferen-
ciaterme lehet, és a múzeum-
pedagógiai munka is új teret 
kap. Mácsai Anetta, Timár Edit 
és Kovács Sándor kollégáim a 
múzeumpedagógia terén már 
korábban nagyon vonzóvá 
tették az intézményt, most 
pedig egy múzeumpedagógiai 
kabinetet is létrehozhatunk 
az érdi iskolákkal, tanárok-
kal együttmûködve. Szintén 
régi álmunk valósul meg a 
korszerû restaurátormûhely 
kialakításával, ahol elvégezhet-
jük azokat az állagmegóvási, 
mûtárgyvédelmi feladatokat, 
amelyek elengedhetetlenek 
a múzeum mûködése, fenn-
maradása szempontjából. 
Szerencsére van egy kiváló szak-
emberünk, Puskás Katalin, aki 
a kiállítás- és a mûtárgyvédelem 
ezernyi aspektusát számon tart-
ja – mondta Kubassek János, 
hangsúlyozva: olyan értékes 
gyûjteményi anyagai vannak a 
múzeumnak, amelyek nemzet-
közi jelentőségûek. 

– Nagy gondot jelentett, hogy 
korábban nem fogadhattunk 
olyan értékes hagyatékokat, 
amelyeket ajándékba kaptunk 
volna, mert nem volt megfelelő 

Finisben a városközpont munkálatai
Szemmel láthatóan a végéhez közeledik a városközpont-rehabilitációs pro-
jekt. A beruházás keretében elvégzett munkálatokról Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje számolt be, míg Kubassek János igazgató a 
Magyar Földrajzi Múzeum átalakításáról, az ebben rejlõ új lehetõségekrõl beszélt a 
múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. 

raktárterünk. Most ez is megol-
dódik, így olyan felajánlások-
nak is teret adhatunk, amelye-
ket más múzeumok is szívesen 
fogadnának. Szeretnénk olyan 
kiállításokat létrehozni, ame-
lyek Érdnek komoly vonzerőt 
adhatnak. Jelenleg két állan-
dó kiállításunk van, de most 
módunk nyílik rá, hogy egy 
régi adósságot törlesszünk: a 
múzeumalapító Balázs Dénes 
munkásságát szeretnénk meg-
ismertetni az emberekkel, egy 
állandó kiállítás keretein belül. 
Bízunk benne, hogy prog-
ramjaink maradandó élményt 
nyújtanak a látogatóknak. 
A Múzeumok éjszakáján több 
mint kétszáz vendégünk volt, 
és nagyon kedvező visszajelzé-
seket kaptunk. A városközpont-
rehabilitáció segítségével a 
múzeum olyan közös tér lehet, 
amely rendezvények, ünnepsé-
gek méltó helyszíneként szol-
gálhat – hangsúlyozta Kubassek 
János, aki köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a munkála-
tokban, a tervezésben, a pályá-
zásban, a döntéshozatalban 
közremûködtek, valamint a 
múzeum munkatársainak, akik 
néha igen nehéz körülmények 
között voltak kénytelenek dol-
gozni. 

T. Mészáros András polgár-
mester kiemelte: Érdnek – több 
más városhoz hasonlóan – végre 
van főtere, méghozzá mûemléki 
környezetben. Arra az újságírói 
kérdésre, hogy a projekt anyagi 
eszközeiből mennyit fordítottak 
a főtér, illetve a sétány kialakítá-
sára (sokan ugyanis fanyalogva 
fogadták a főtér kialakításának 
ötletét), kiderült: a teljes beke-
rülési költségnek ez mintegy 20 
százaléka.

– A fanyalgók mindennek 
tudják az árát, de semminek 
nem ismerik az értékét. Mi 
biztosak vagyunk benne, hogy 
értéket hoztunk létre itt, a város 
közepén, és reméljük, hogy a 
közösségi élettér is kialakul las-
san – zárta szavait T. Mészáros 
András.

 Ádám�Katalin

Ez a látvány fogadja a járókelõket a sétány Felsõ utcai végén. Balról a múzeum felújított kerítése
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A városközpont-rehabilitácós munkálatokról Zsirkai László (Városfejlesz-
tési Kft.) és Kubassek János (Magyar Földrajzi Múzeum) számolt be a 
sajtótájékoztatón

A nemrég még csupa rom Gesztelyi-ház ma impozáns látványt nyújt. 
Galéria és kávézó kap itt helyet


