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Lassanként véget ér a nyár, s 
belépünk az őszelő idejébe. 
Mikor búcsúzunk a nyártól, 
kissé keserûen állapíthatjuk 
meg: nem is volt – régi értelem-
ben vett – nyarunk! Az időjá-
rás tudósai is megállapították, 
hogy a valaha „mérsékelt égövi” 
Kárpát-medence és környéke a 
„szeszélyes égöv” besorolásába 
csúszott át. Nyári időjárásunk-
ra évek óta a szélsőségek és a 
váratlan fordulatok a jellemző-
ek. Amikor esik, a szokásosnál 
több eső szakad ránk és váratla-
nul. A kertben időzve többször 
előfordult, hogy nagy cseppek-
ben kezdett hullani az eső, de 
hiába kerestem a felhőket, az 
ég tiszta volt. A következő pil-
lanatban eleredt a zápor, ami 
olykor felhőszakadásba csapott 
át. Mi történt? Csak annyi, hogy 
maga a levegő vált párateltté, és 
mikor elérte a kritikus határt, az 
eső nyakunkba szakadt. Ilyesmi 
a távoli Ausztráliában a meg-
szokott, s ezen ott senki sem 
csodálkozik. 

Nyaraink jellemzője lett a 
nagy hőingadozás is. Három-
négy meleg nap után, a tartós 
lehûlések jöttek. A múlt szá-
zadban, a harmincas-negyvenes 
években, amikor még tanuló-
ként élveztem a nyarakat, úgy 
augusztus 20. előtt pár nappal 
vált egyre gyakrabban ősziesre 
az idő. Ennek a rendszeres idő-
járási menetrendnek úgy tûnik 
– vége. Ettől függetlenül, már az 
iskolai tanítás kezdetére figyel-
tünk. Nemcsak mi, tanuló korú 
gyermekek, hanem elsősorban 
szüleink. Elő kellett teremtenie 
édesapámnak (mint egyetlen 

keresőnek) az iskolai tandíjakat, 
ami három fiú esetében nem 
kis összeg volt. Tankönyvek, 
füzetek, tornacipők, tornaruhák, 
iskolasapkák, kimenőruhák, 
trikók, ingek, cipők, hiszen a 
nyáron mindenünket kinőttük. 

A nyárutó idején szokás besze-
rezni a téli tüzelőt. Hazánkban a 
gáz- és elektromos fûtés csak 
részben elterjedt, mindössze 
30% körül mozog. Különösen 
nem a napelemek telepítéséből 
származó hő nyerése a megha-
tározó. Ezért, legalábbis a sta-
tisztikát komolyan véve, a ház-
tartásoknak valamivel több mint 
a fele szénnel, fával fût télen, 
a kályhában vagy az alagsori 
kazánban. A tüzelőbeszerzés 
manapság – gazdasági hely-
zetünk miatt – nem egyszerû 
dolog. Sajnos, szép számmal 
vannak szegény emberek, akik a 
helyi település fái közül választ-
ják ki előre kiszemelt tüzelőjü-
ket. Itt, Érdligeten, szinte egy 
egész erdő fasorai, bokrai – élő 
és természetes zajvédő falként 
– választották le tőlünk a napi 
140 vonatszerelvény robaját. Ide 
költözve szinte csak zajfoszlá-
nyokat észleltünk. Két évtized 
nyomorúsága eltüntette ezeket 
a fákat, aminek következtében 
a lakosok százai egy felépítendő 
zajfal után sóvárognak.

Ilyenkor nyárutón, az ősziba-
rack érésének idején, még fővá-
rosi lakosként is kijöttünk Érdre, 
hogy a 70-es úton végighaladva, 
őszibarackot vásároljunk az út 

mentén eladóktól. Kik voltak ők? 
Nyugdíjasok, akik családi házuk 
telkén termelt őszibarackot áru-
sítottak. Nagyobb tételben a 
városközponti piacon is hozzá 
lehetett jutni az időszaknak 
megfelelő érésû őszibarackhoz, 
amely minőségével és tisztes-
ségesen megfizethető alacsony 
árával minden más piaccal vete-
kedett. Az árusítás időközben 
megszûnt, annál is inkább, mert 
az út szélén őszibarackjukat 
árusítók nem fognak beszerezni 
sem pénztárgépet az út szélé-
re, sem pedig számlatömbökkel 
nem fognak bajlódni.

Visszatérve az időjárásra: 
1000-ben, amikor Szent István 
a trónra lépett, és átvette az 
ország kormányzását, gazdasá-
gilag cudar idők jártak, mivel 
a Kárpát-medencét aszály súj-
totta. Amennyiben a korabe-
li feljegyzéseknek hinni lehet, 
még a források vize is elapadt. 
István király mégis úrrá lett a 
nehézségeken. Lovasok ezreit 
megszervezve, tömlőkben ivó-
vizet hozatott népének a Kárpát 
hegyeinek még mûködő forrá-
saiból. Egyetlen tömlőbe 18,5 
liter víz fért bele. Ezt egészítette 
ki intézkedése: a folyóvizekből 
is lehet inni, megfelelő ülepítés 
után. 

Az 1994-es Kincses Kalendá-
riumban olvasom: „Az augusztus 
20. utáni frontbetörést a csende-
sebb utónyár váltja fel kellemes 
verőfénnyel, amely már a nyár 
és az ősz közötti átmenet idő-
szaka.” Ezzel magam is kiegyez-
nék, s másokkal együtt örülnék, 
ha megvalósulna a jóslás.

 Bíró András 

Nyárutó

Ünnep. Egyike legszebb sza-
vainknak. Meglehet, azért 
olyan különlegesen szép, 
mert egyaránt lehet saját, 
személyes, esetleg valakivel, 
hozzánk közelállóval közös, 
és lehet nagy nyilvánosságra 
tartozó is. Megünnepelhetjük 
társunkkal az első találkozást, 
lehetnek személyes évforduló-
ink, születésnapok, névnapok, 
iskolai, tudományos, sport- és 
egyéb sikerek – manapság már 
ide tartozhat az álláshoz jutás 
eseménye is – köszöntései, 
vagyis mindenképp örömteli 
dátumok. Aztán találhatunk 
naptárunkban jó néhány 
piros betűvel jelzett, a nem-
zet vagy még nagyobb közös-
ség megemlékezésre készte-
tő, esetleg sorsfordító napjait 
eszünkbe juttató ünnepnapot 
is. Köszönthetjük az évkez-
dést újévkor, örülhetünk az 
éledő természetnek húsvét-
kor, megpihenhetünk egy 
keveset a karácsonyi asztal 
mellett, bár ez utóbbiakat oly-
kor szívesen egyszerűsítenék 
a bőséges evés-ivás alkalmai-
ra, vagy szorítanák templom-
falak közé.

Ezzel máris elértünk ünne-
peink talán legkényesebb 
pontjához, a „mit és hogyan” 
kérdéskörhöz. Tekintsük pél-
dául augusztus huszadikát, 
amelynek előestéjén vagyunk. 
Talán a fiatalok is, de a közép-
korosztály biztosan tudja fej-
ből is azonnal sorolni, miféle 
címkéket aggattak a korábbi 
években államalapító kirá-
lyunk ünnepére: volt már új 
kenyéré, aztán a köztársa-
ság napja meg az alkotmány 
ünnepe is. Idősebbek még a 
plakátra is emlékezhetnek, 
amelyen az álnok mosolyú 
zömök ember próbál kikászá-
lódni a búzakalászok közül. 
Kétségbeesett kísérletei vol-
tak az aktuális hatalomnak: 
legyen bármi, csak ne a szent 
uralkodó napja.

Napjainkra talán már 
helyükre kerültek ezek a 
fogalmak – elegendő, ha valaki 
áttekinti a város ünnepi prog-
ramkínálatát, a szinte minden 
korosztályt megcélzó válasz-
tékot. A kenyér megáldása 
például gyönyörűen megfér a 
kirakodóvásárral, az ünnepé-
lyes létesítményavatás pedig 
a színpadi zenével, tánccal. 
Szent István napját ugyan-
is – érdemes utána olvasni 
– semmiképp nem lehet egy-
házi ünneppé egyszerűsíteni. 
Intelmeiből tudhatjuk: szilárd 
erkölcsi alapokon nyugvó, 
erős országot, megértő, de 
elveiben hajthatatlan államha-
talmat hozott létre. Amikor a 
napját ünnepeljük, érdemes 
ezekre az intelmekre gon-
dolnunk, és érdemes észre-
vennünk, hogy semmit nem 
veszítettek időszerűségükből. 
Hogy ez nem mindenkinek 
tetszik, az is törvényszerű, így 
volt ez régen is. Szánalmas 
figurák mindig akadnak, most 
is van egy-kettő, akit bánt, 
ha valami rendben van, ha 
valami szép létrejön. Hallható, 
sőt, az internet lehetőségeit 
kihasználva olvasható is oly-
kor néhány ilyen mondat, 
hogy „aki papot akar látni, 
az menjen templomba”, vagy, 
hogy „nem galéria kell ide, 
meg Főutca, hanem több 
pénz az embereknek”, és így 
tovább. Ez nem baj, ilyenek 
mindig akadnak, az emberek 
döntő többsége azonban átér-
zi az ünnep lényegét, tudja, 
hogy mit ünnepelünk, és foko-
zatosan az is kialakul, hogy 
hogyan.

Vannak tehát ünnepeink, és 
minden okunk megvan abban 
bízni, hogy előbb-utóbb ünne-
pelni is megtanulunk.

A szerkesztõ jegyzete

Vannak ünnepeink

T. Mészáros András polgármes-
ter sürgősségi indítványát elfo-
gadva, első napirendi pontként 
került a közgyûlés elé a Harkály 
utcai óvodát érintő megállapo-
dás, hiszen miután a plénum 
egyetértett az előterjesztéssel, a 
polgármesternek máris mennie 
kellett, hogy a NIF Zrt.-vel alá-
írják azt a szerződést, ami lehe-
tőséget ad arra, hogy mindenki 
számára megnyugtatóan rende-
ződjék az érintett intézmény 
sorsa. Annak ellenére, hogy az 
utóbbi időben elmérgesedett a 
viszony a NIF és az érdi önkor-
mányzat között, most mégis 
kialakult egy olyan partnerség, 
amely kompromisszumos meg-
oldást kínált mindkét fél számá-
ra – emelte ki a polgármester. 

– Eszerint a Harkály utcai 
óvodát csak jövő év március 31-
én kell az apróságoknak végleg 
elhagyniuk, így addig az önkor-
mányzatnak lesz ideje megépít-
tetni azt az intézményt, ahová 
a kicsinyek és az óvodapedagó-
gusok már gond nélkül átköl-
tözhetnek. Az új óvoda helyét 
pedig a közelben fekvő, Holló 
utca 3. szám alatt jelölték meg, 
ahol jelenleg az Érdi Szociális 
Gondozóközpont Hajléktalan 
Ellátása a nappali melegedő-
jét mûködteti. Az önkormány-
zat tulajdonában álló épület 
ugyanis alkalmas arra, hogy 
ott átépítéssel és bővítéssel egy 
négycsoportos óvodát alakít-
sanak ki a NIF által kifizetett 

62 millió forint kisajátítási díj-
ból. A nappali melegedő sem 
szûnne meg, csupán a Fehérvári 
úti Hajléktalan Szállóba kerül 
áthelyezésre. 

Az előterjesztés kapcsán 
Csőzik László, a 2030 Egyesület 
képviselője azt szerette volna 
megtudni, hogy az óvoda ügyé-
ről szóló cikkekben, nyilatkoza-
tokban szereplő három összeg 
– nevezetesen a 300 millió, a 
111 millió és a 62 millió – közül 
melyik a valós és végleges. Majd 
arra is szeretett volna választ 
kapni, vajon teljesen lezárult-e 
Érd előtt a jogi út arra nézve, 
hogy a 62 millió forintnál többet 
kapjon a NIF-től, hiszen egy 
óvoda megépítése ennél jóval 
több pénzébe kerül a városnak. 

Segesdi János alpolgármester 
válaszában kifejtette, az emlí-
tett összegek sorában még egy 
280 millió forint is felmerült, 
ugyanis amikor kiderült, hogy 
a vasúti rekonstrukció miatt 
le kell bontani az óvodát, az 
értékbecslés legmagasabb 
összege 280 millió, a legkisebb 
pedig 184 millió 690 ezer forint 
volt, ami miatt a NIF akkor nem 
emelet kifogást, bár a tárgyalá-
sokon kijelentették, nem sze-
retnék, ha az érdi önkormány-
zat hasznot húzna a kisajátítás-
ból. A 111 millió forint viszont 
kompromisszumos ajánlat volt 
a NIF részéről, amit az érdi 
önkormányzat visszautasított, 
mert az intézmény megépítése 

ennél jóval többe kerül, és nem 
szerették volna kockáztatni az 
oda járó gyermekek elhelye-
zését. Mivel nem jött létre a 
megállapodás, a NIF végül 58 
millióra csökkentette az össze-
get, ezt a bíróság 62 millióra 
emelte, és ezt az összeget a 
NIF 2009-ben átutalta, majd ezt 
követően a földhivatalnál tulaj-
donosként került bejegyzésre, 
így elkezdte az épület birtokba 
vételét. Júliusban már a két 
fél megállapodásán múlott, 
elkezdhetik-e ott a gyerekek az 
új óvodai évet, hiszen az érdiek-
nek az az érdeke, hogy a gyer-
mekek addig oda járhassanak, 
amíg nem rendeződik bizton-
ságosan az elhelyezésük. Végül 
arra a döntésre jutottak, hogy 
az intézményi hálózat átszer-
vezésével, a nappali melege-
dő felszabadításával és átépí-
tésével megoldható a Harkály 
utcai óvodások átköltöztetése. 
Itt tavaszig egy négycsoportos 
óvoda mûködtetésére teszik 
alkalmassá az épületet, így ha 
nem is az eddig megszokott 
helyen, de a közelben helye-
zik el azt a nyolcvan aprósá-
got, akiknek sorsáért az utóbbi 
hetekben annyit aggódtak a 
szülők és a pedagógusok. 

Ferenczi Dóra jegyző Csőzik 
László jogi kérdésére válaszolva 
elmondta, hogy az önkormány-
zat még 2009-ben kifogást emelt 
a kisajátítási határozat ellen, 
de amióta beérkezett a pénz, a 

Jövõ év tavaszáig maradhatnak helyükön a Harkály utcai ovisok

Új óvoda épül a nappali melegedõbõl
A megérdemelt nyári pihenõ elõtt még július 28-án egy, húsz napirendi pontból álló, 
rendkívüli értekezlet várt az önkormányzati képviselõkre, amelyen többek között a 
kiköltözésre ítélt Harkály utcai óvodások sorsának megnyugtató rendezésérõl is 
döntöttek. 

kisajátítás jogerős, és a birtokba 
adás kötelező. Lehetne ugyan 
akár még két évig is „jogász-
kodni”, húzni az időt, de sajnos, 
attól még nem oldódna meg a 
gyermekek elhelyezése, miköz-
ben Érdet illetően a kisajátítási 
eljárásban sem lenne várható 
semmilyen változás.

Csőzik László kitartott azon 
véleménye mellett, hogy az 
állam így „elbánt az érdiekkel”, 
hiszen nemcsak hogy nem gaz-
dagította a kisajátítás, hanem 
sokkal inkább szegényítette a 
várost, mert egy új óvoda meg-
építése bizony jóval többe kerül 
a kifizetett 62 millió forintnál!

T. Mészáros András polgár-
mester közölte, értesüléseik 
szerint a kormányzat szeptem-
berben pályázatot ír ki óvoda-
építésre, amelyen Érd minden-
képpen indulni fog, és ha siker-
rel járnak, az némi orvoslást is 
jelent a város ezen sérelmére. 
Nagyon pergő, gyors ügyinté-
zéssel pedig jövő év március 
31-ig mindenképpen meg lehet 
építeni azt az új intézményt, 
ahová a Harkály utcai ovisokat 
elhelyezik. Segesdi János arról 
is tájékoztatta a képviselőket, 
hogy szakértőktől érdeklődtek 
a jóval gyorsabban megépíthe-
tő, konténer óvoda létesítésé-
nek feltételeiről is, ám kiderült, 
hogy bár az építési technoló-
giája olcsóbb és egyszerûbb, 
viszont az üzemeltetési költ-
sége csaknem háromszorosa a 
hagyományosnak, így érthető, 
hogy ettől a tervtől elálltak. 

T. Mészáros András közölte, 
az együttmûködési megállapo-
dás arra is kitér, hogy a vasúti 
rekonstrukcióval kapcsolatosan 
a jövőben a NIF-fel közösen 
tesznek nyilatkozatokat, hogy 
semmiképpen se kerüljenek ki 
téves információk. 

A közgyûlés a Harkály utcai 
óvodát érintő határozati javasla-
tot tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, 15 igennel fogadta el. 

 Bálint Edit

A képviselõk egyhangúlag elfogadták a Harkály utcai óvodások elhelyezésére vonatkozó határozati javaslatot
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„Központban a város”
Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális 

mûködésének fejlesztése címû nyertes pályázata 
(KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003)

K ö z l e m é n y

Elkészült az új Városközpont 
A határidőket betartva befejeződtek Érd új városközpontja kialakításának munkálatai.
Az Önkormányzat kulturális programokkal, ünnepélyes keretek között adja át a megújuló intézmé-

nyeket és az új Főteret.
A projekt során új Főtérrel gazdagodott a város, megújult az Európában egyedülálló Magyar 

Földrajzi Múzeum, valamint a Gesztelyi-ház, ahol augusztus 20-án megnyílik Érd új képtára is, a 
Városi galéria.

A Főtér átadása  augusztus 20-án, egész napos fesztivál keretében lesz majd. Az ünnepséget meg-
tiszteli jelenlétével dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is. 

Az eseményen mások mellett olyan sztárvendégek lépnek fel városunkban, mint Wolf Kati, a Kaláka 
együttes, Szentpéteri Csilla, Molnár Ferenc Caramel, a Swetter együttes, az Első Emelet, valamint a 
Kowalsky meg a Vega.


