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Látásommal kapcsolatban egy 
sereg vizsgálaton kellett átesnem 
tavaly, a SOTE szemklinikáján. 
A főorvos asszony telefonon 
három dolgot kért tőlem: az 
eddigi leleteimet, egynapi élel-
met és sok-sok türelmet. Az első 
kettőt könnyû volt teljesítenem, 
de a harmadikat gyûjtenem kel-
lett. Mondják, a szeretet után a 
türelemből van a legkevesebb. 
Ezért aztán nagy célok elérése 
érdekében, idejekorán meg kell 
kezdenünk a gyûjtését. Mivel? 
Hogyan? Önmagunk meg- és 
legyőzésével.

Itt és most azoknak az Érden 
élő lakótársaimnak a figyelmét 
szeretném felhívni, akik érde-
keltek a csatornázás véghez-
vitelében. Erről aztán igazán 
el lehet mondani, hogy nagy 
cél, mivel hatalmas népcsopor-
tot, közösséget érint. Az lenne 
mindnyájunk érdeke, ha ez a 
munkák megindulásával minél 
kevesebb konfliktussal bonyo-
lódna le. A csatornázás, amely 
lényegét tekintve elkezdődött 
Érd, Diósd és Tárnok térségét 
érinti, az ott lakókkal együtt. 
A munka nagyságára jellemző 
lesz, hogy minden lakost érint. 
Elsősorban a közúti közlekedés 
szempontjából.

Türelmünket gyûjtögetve már 
most gondoljuk át, hogy bizony 
2-3 hétig földhalmok uralják az 
utcát a főcső lefektetése miatt. 
Tapasztalatból vetem papírra 
e sorokat, hiszen éppen tucat 
évvel ezelőtt – amikor a mi 
utcánkban és környékünkön 
csatornáztak – a fent jelzett 
ideig kerülgettük gyalogosan a 
földhalmokat és egyensúlyoz-

tunk az árkokat átívelő palló-
kon. 

Autónk ez időszak alatt a 
garázsában pihenve várta az 
időt, amikor újra kigurulhat 
az utcára. Akkoriban naponta 
használtam kocsimat, azon-
ban a körülmények a vonattal 
való utazásra kényszeritettek. 
A Déliből lemehettem a met-
róba, vagy buszra, villamosra 
ülhettem, úticélomtól függő-
en. Ez a tapasztalat mondatja 
velem: akinek a gépkocsi mun-
kaeszköze, az a lakótárs már 
most törje a fejét, hogy hová 
teszi átmenetileg autóját a csa-
tornázás idejére. Gépkocsival 
a fővárosból vagy máshonnan 
érkező ismerőseimet akkoriban 
tájékoztattam a nehézségek-
ről. Tanácsként elmondtam, ha 
mégis látogatni akarnak, hol 
parkoljanak le kocsijukkal, s ha 
vállalják a csaknem egy kilo-
méteres gyalogutat, merre jöj-
jenek. Gondot okozott, ha nem 
is túl nagyot, a szemétszállítás 
lebonyolítása. A három hétből 
kétszer vitték el a kukás bödö-
nünk tartalmát. Házunkat csak 
megközelíteni tudták. Ezért 
úgy egyeztünk meg a szállítók-
kal, hogy fele útig elvonszoljuk 
a kukát, a többit ők bonyolít-
ják. Ebből gond nem adódott, 
és csak azért említettem meg, 
mivel vannak vagy lesznek 
lakótársak, akiknek ehhez a 
„mûvelethez” is gyûjteniük kell 
a türelmet.

Türelemre van szüksége 
mindnyájunknak anyagiak 

tekintetében is. Amikor tucat 
évvel ezelőtt megkezdték a tény-
leges munkálatokat, azt meg-
előzőleg három évvel azelőtt 
felszólítottak, hogy ekkorra 
meg akkora ennyit, annyit be 
kell fizetnünk. Berzenkedtünk, 
hogy miért most, és miért 
előre? Megmagyarázták és 
megértettük. Ha valaki távoli 
útra indul, a vonat- vagy repü-
lőjegyét előre kell megváltania, 
mégpedig több okból. Mikor 
aztán bekötöttek bennünket a 
csatornahálózatba – ez sem volt 
olcsó –, értettük és éreztük iga-
zán ennek minden kényelmét, 
előnyét. Elfelejtettük a szippan-
tósokat hívogató telefonjainkat, 
a folyvást emelkedő szippantási 
árakat. Családi házunk értéke 
– összkomfortos kategóriába 
kerülve – jócskán megnöveke-
dett. 

Végére hagytam: ha a csa-
tornabekötésig akarunk eljut-
ni, már most kezdjük nagy 
türelemmel a takarékoskodást. 
Az ugyanis, hogy a csatorna 
fővezetéke ott fut az utcában 
a házunk alatt, az egy dolog. 
De hogy a szennyvíz eltávoz-
zék házunkból, azért tennünk 
kell. Beköthetjük magunk is, 
ha megvásároljuk a szükséges 
tartozékokat, és megássuk elő-
írás szerint az árkokat. Elvégzik 
ezt a munkát persze hozzáértő 
szakemberek is, de ennek árra 
van. Ezért is adtam csatornázási 
írásomnak a „Türelemgyûjtés” 
címet. Már most kívánatos – a 
főcsőre való bekötésre – a taka-
rékoskodást elkezdeni, még-
hozzá sok-sok türelemmel.

 Bíró András

Türelemgyûjtés

Tusnádfürdő, ahol otthon-
ra talált az immár huszon-
kettedik alkalommal meg-
rendezett Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor, 
messze van Érdtől. Attól füg-
gően, hogy melyik útvonalon 
megyünk, lehet akár hétszáz-
ötven, nyolcszáz kilométer 
is, amelyet a változó időjárási 
és útviszonyok között megle-
hetősen fárasztó végigvezetni 
autóval. Természetesen az, 
hogy jelen sorok íróját meny-
nyire viseli meg néhány száz 
kilométeres gépkocsivezetés, 
nem különösebben érdekes, ha 
zsibbasztja a vezetés, és pihe-
nésre vágyik, menjen vonattal 
Agárdra. Az sem fontos, hogy 
ezeken a hasábokon tusnádfür-
dői beszámoló jelenjen meg, 
akit érdekel, számos más for-
rásból megismerkedhet az ott 
történtekkel. 

Amiért mégis szót érdemel 
a rendezvény, az egy különös 
jelenség, és talán a fizikához 
áll a legközelebb. Gyakran elő-
fordul, hogy ha találkozunk, 
beszélünk valakivel, a „mi 
van veled, hogy vagy?” tájé-
kozódó kérdések feltevésével 
egyidejûleg egy-két lépést hátra-
lépünk, és úgy mérjük végig. 
Hasonló a helyzet tárgyakkal: 
egy autó vagy egy épület szem-
lélésekor nem mulasztjuk el, 
hogy távolabbról is szemügyre 
vegyük. Nem változik meg, nem 
lesz hamis a kép ekkor sem, 
csak valahogy jobban összeáll. 
Szoktak mondani ilyeneket is, 
hogy a távolság meg az idő 
– lám, ezek is fizikai fogalmak – 
megszépít dolgokat, de ez nem 
igaz, inkább a memória kopik, 
az emlékezés tompul, és emiatt 
mutatkozhatnak szebbnek dol-
gok, olykor még emberek is.

Itt másról volt szó: Magyar-
országra – ezen belül, ha úgy 
tetszik, valamelyest Érdre is – 
kínálkozott rátekintés egy kicsit 
távolabbról. Az így kirajzolódó 
kép természetesen nem más, 

nem lehet más, mint amelyet 
ismerünk, a gazdasági-társadal-
mi környezettel együtt szem-
lélés azonban néhány dolgot 
megmagyaráz, érthetőbbé tesz. 
Nem fennkölt, közgazdászko-
dó okfejtésre kell itt gondolni, 
hanem egyszerû összefüggé-
sekre. Történtek, mindenhol 
történnek olyan intézkedések, 
amelyek hatásukat tekintve nem 
kellemesek, de ismerni kell az 
okokat és következményeket. 
Egyszerû példa: bankadó. Nem 
csak jogászok ismerik a „káron 
nyerés” tilalmát, vagyis, hogy 
nem lehet senkinek, magán-
személynek és vállalatnak sem 
abból haszna, amiből másnak 
kára származik. Itt az történt, 
és hiába keltettek jól körülírha-
tó csoportok külföldön is lár-
mát, miszerint „a magyar kor-
mány elveszi a pénzintézetek 
pénzét”, jelenleg ott tartunk, 
hogy számos ország bevezette 
a bankadót.

Hogy mi köze van minden-
nek Tusnádfürdőhöz? Nagyon 
sok. Egyre jobban kirajzolódik, 
hogy az a folyamat, amelynek 
formai oldalát a kettős állam-
polgárság adta, kulturális 
területen eddig is szép ered-
ményeket hozott, egyre jobban 
megmutatja gazdasági hasznát 
is. Az együttmûködés itt nem 
egymással parolázó politikusok 
közös fényképezkedését jelenti, 
hanem vállalkozók és egyének 
boldogulását. Ezek nem tervek, 
hanem olyan, már megvalósult 
konkrét folyamatok, amelyek-
hez mielőbb célszerû csatla-
kozni. Egyáltalán nem utópia, 
hogy a visegrádi országok és 
Közép-Európa lehet a válságot 
követően a gazdasági növeke-
dés súlypontja.

Ha így nézzük, Érd nincs is 
olyan messze Tusnádfürdőtől.

A szerkesztõ jegyzete

Tusnádfürdõrõl nézve

A történelmi pillanat 485 évvel 
ezelőttre, azaz 1526 nyará-
ra nyúlik vissza, amikor a 
Mohácsra hadba induló II. Lajos 
király által vezetett magyar 
sereg és a lengyel segédcsapat 
Érd-Ófaluban egyesült. Az ese-
mény jelentősége a két nem-
zet összefogásában rejlik, ami 
immár csaknem fél évezreden 
át jellemzi a lengyeleket és 
magyarokat, s ennek tisztele-
tére minden esztendőben, az 
önkormányzat támogatásával, 
közösen szervez emlékünnep-
séget az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület, az Érd-
Óváros Szent Mihály Alapítvány 
és Érd Város Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzata. T. Mészáros 
András polgármester ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: 

– Mi, akik évről évre össze-
gyûlünk II. Lajos emlékmûvénél, 
egy nyelvet beszélünk. Közös 
nyelvet, a szó szellemi értelmé-
ben. Az értékek ápolásának, a 
hagyományőrzésnek, a nemzeti 
öntudat és a nemzetek közti 
barátság közös nyelvét.

 Hozzátette: amikor II. Lajos, 
az alig húszéves magyar király 
serege Mohácsra indult, itt, 
Érden talán még volt számukra 
remény. Erdélyből elindult már 
hadba Szapolyai, Csehországból 
is úton volt a segítségég, és 
az ország más részein is szer-

vezték a csapatokat. Azonban 
egyedül a lengyel segédcsapa-
tok érkeztek meg teljes létszám-
ban, a többiek a Duna mentén 
állomásoztak. 

– Érd tehát a reménység és az 
összefogás helye volt – mond-
ta befejezésül a polgármester. 
– Azé a barátságé és a remény-
ségé, ami azóta is évről évre 
ideköt bennünket, lengyeleket 
és magyarokat, azokat, akik 
tudják, hogy számíthatnak egy-
másra, mert közös otthonunk 
Közép-Európa, ahol ma is csak 
egymás támogatásával érhetünk 
el eredményeket. Az összefo-
gás, a barátság és a függetlenség 
pedig közös szókincsünket gya-
rapítja immár évszázadok óta. 
A közös tettek mindannyiunk 
szívéből kitörölhetetlenek! 

Az ünnepség folytatásá-
ban Anna Derbin, a Lengyel 
Köztársaság budapesti kon-
zulja is magyarul szólt az 
egybegyûltekhez. Mindenek-
előtt kiemelte, megtisztelte-
tés számára, hogy részt vehet 
azon a megemlékezésen, ami 
a lengyel–magyar kapcsolatról 
szól, és több száz éves távlat-
ból felidézi a magyar sereg és 
a lengyel segédcsapat egyesü-
lésének történelmi pillanatát, 
és amikor ismét hitet tehetünk 
a két nemzet sok évszázados 
barátságának tiszteletéről. Mint 
mondta: a magyar–lengyel test-
vérnép barátsága a történelem 
legfelemelőbb és a legsötétebb, 
legnehezebb korszakaiban is 
kitartott, bizonyítva, hogy szá-
míthatunk egymás segítségére 
és támogatására. A múltbéli 
fejezetekből közösen merít-
hetünk erőt a ma kihívásaival 
szemben is, amelyekből bizony 
napjainkban sincs hiány, bár 
szerencsére immár sokkal ked-
vezőbb történelmi és katonapo-
litikai szövetségben történhet 
a két nemzet együttmûködése 
és szolidaritása. Anna Derbin 
kiemelte, a sors rendezte olyan 
szerencsésen, hogy az Európai 
Unió soros elnökségének tiszt-
ségét is egymás után tölti be a 
két ország, és meggyőződése, 

Koszorúzás az emlékmûnél 

Lengyel és magyar  
mindig számíthat egymásra
A közös tettek mindannyiunk szívébeõl kitörölhetetlenek, és a szó szellemi értel-
mében közös nyelvet beszélnek mindazon lengyelek és magyarok, akik évrõl évre 
összegyûlnek Érden II. Lajos emlékmûvénél, hogy megemlékezzenek a magyar 
sereg és a lengyel segédcsapat egyesülésének évfordulójáról – emelte ki ünnepi 
beszédében T. Mészáros András polgármester a július 23-án megtartott emlék-
ünnepségen, amelyen részt vett Anna Derbin, a Lengyel Köztársaság budapesti 
konzulja is. 

hogy mind Magyarország, mind 
pedig Lengyelország még sokat 
tehet közös erővel Európáért, és 
ez még inkább erősíti a hagyo-
mányos lengyel–magyar kap-
csolatokat. A konzul asszony 
példaértékûnek nevezte, és 
köszönetet mondott a polgár-
mesternek, a helyi lengyel civil 
szervezeteknek, hogy Érden 
hûen ápolják a lengyel hagyo-
mányokat és a legendás len-
gyel–magyar barátságot. 

Az idei, a 485. évforduló 
alkalmából rendezett ünnepség 
a szokásokhoz híven a Szent 
Mihály-templomban a mohácsi 
csatában elhunytakért, a két 
nemzetért, Érd városáért meg-
tartott szentmisével kezdődött, 
amit két krakkói atya celebrált, 
majd II. Lajos emlékmûve körül 
gyûltek össze az érdiek, és bár 
nem sokkal a rendezvény előtt 
még esőfelhők sötétítették el 
az égboltot, az ünnepség kez-
detére a nap is kisütött. Így 
zavartalanul adhattak mûsort a 
Magyarországi Lengyel Iskola 
és az érdi Bolyai János, vala-
mint Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tanulói, akik 
verset mondtak, Szigeti Eszter 
énekmûvész pedig zenei pro-
dukcióival tette értékessé és 
hangulatossá a megemlékezés 
felemelő pillanatait. Az ünnep-
ség végén T. Mészáros András 
polgármester, Anna Derbin kon-
zul asszony, valamint a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat és az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális 
Egyesület képviselői elhelyez-
ték a megemlékezés koszorú-
ját a történelmi eseményt idéző 
emléktáblánál.

Az emlékünnepséget a volt II. 
Lajos iskolában rendezett foga-
dás zárta. 

 Bálint Edit

A diákok lengyelül és magyarul mondtak verset
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Szigeti Eszter dalai a barátságról szóltak

A megemlékezõk hosszú sora: magyarok és lengyelek


