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Mégpedig lakóhelyünk múltját 
érdemes most felidézni, úgy gon‑
dolom, a jó közérzet követeli 
meg ezt tőlünk. Azok a lakótár‑
saink, akik pár hete vagy hónap‑
ja települtek városunkba, alig 
tudnak valamit Érdről. Azok a 
szülők, akik iskoláskorú gyer‑
mekeikkel költöztek ide, nyil‑
ván tudják, hogy városunkban 
hány általános és középiskola 
mûködik. Azt is tudják, hol, 
merre van a városháza, talán a 
mûvelődési központról is hal‑
lottak, meg a könyvtárról. Ami 
pedig az általános mûveltséghez 
tartozik, arra még iskolai tanul‑
mányaikból emlékeznek, hogy a 
török uralom idején itt dzsámi és 
minaret is épült s az utóbbi ma is 
ott magasodik Óvárosban. Arról 
is tájékozódtak, hogy hol találják 
a legközelebbi boltot, bankot, 
vagy bevásárlóhelyet. Egyesek 
még azt is megkérdezik, vannak 
e templomok, van‑e könyvtára, 
esetleg mozija településünknek? 
A „tudomány” ezzel véget ér.

Mindezen azért töprengtem 
el, mert könyveim rendezgeté‑
se közben most került kezembe 
újólag Szlamenicky István szép 
kiállítású, alig nyolcvanoldalas 
könyvecskéje, „Érd múltja és tör‑
ténelmi emlékei” címmel. Mikor 
az idén május vége felé meghoz‑
ta a postás, azonnal átnéztem, 
beleolvastam. A harmincadik 
oldal után lapozva, megörültem 
a külön oldallapon szereplő szö‑
vegnek: „Hadd beszéljenek a 
képek is!” 

Ezek bizony beszélnek, oly‑
kor az írott szövegnél is jobban. 
Egyet lapozva Érd sematikus tér‑
képe ötlik szemünkbe, megne‑

vezve a történelmileg kialakult 
városrészeket. A fotók, a képek 
végigvezetnek bennünket lakó‑
helyünk mintegy ötvenezer éves 
történelmén. Ne ijedjen meg 
senki, a képanyag előtti harminc 
oldal minden fontos helytörténe‑
ti eseményt, mozzanatot megem‑
lít. Éppen ez ennek a szöveges 
képes összeállításnak fő érdeme. 
Ehhez hasonló képes füzetek 
kerültek ugyan kezembe s ezeket 
is dicséret illeti gazdag képanya‑
guk és kivitelezésük okán, de 
mindegyik más oldalról mutatat‑
ja be városunkat. E kiadványnak 
első fényképe a Fundoklia völ‑
gyet ábrázolja, ahol az ötvenezer 
évvel ezelőtt élt „neandervölgyi” 
ősünk küzdött a megélhetésért, 
a füzet utolsó oldalainak fotói, a 
mai Érdről beszélnek. 

Soroljam őket? Nem lenne illő 
egyet sem kihagyni a több, mint 
százötven kép közül, ezért aztán 
a sorolás itt elmarad. Azt azon‑
ban meg kell említenem, hogy 
a példamutatóan tömör szöve‑
get Kovács Sándor helytörténé‑
szünk lektorálta, a címlapfotó, 
a török minaret Vimola Károly 
munkája olyként, hogy azon 
szerepel Horváth Lajos heraldi‑
kus és Eőry Emil képzőmûvész 
alkotása, Érd város címere is. 
A füzetben közölt képek zömét 
az író, Szlamenicky István készí‑
tette, de vannak itt felvételek 
Hancsovszki Jánostól, Fajkusz 
Józseftől és másoktól is. Amiért 
pedig ezt a témát előhoztam, 
azt egy javaslat kedvéért teszem. 
Javaslatom: az Érd Megyei Jogú 

Városba újonnan beköltözőknek 
adja ajándékba ezt a füzetet a 
város egyik főtisztviselője, a jövő 
év valamelyik napjától kezdve. 
Sajnos, ez a munka – amint ezt 
szerzőjétől megtudtam, – az idén 
tavasszal csak ötven példányban 
készült. Azért nem többe, mert 
írója, az ötvenedik érettségi talál‑
kozóján osztotta ki az összegyûlt 
hajdani diáktársak között. Mint 
Ófaluban született polgár, úgy 
gondolta, méltó ajándékot ad 
és örömöt szerez ezzel a „kis 
munkával” a hajdani diáktársak‑
nak. Végül is jól gondolta, hiszen 
mindnyájunk által elismerés‑
re méltó munkát hozott létre. 
Eredetileg évekig úgy volt, hogy 
a városi könyvtár adja ki, de 
pénzszûke lévén, ez nem való‑
sulhatott meg. 

Valamivel még olvasóim adósa 
vagyok. Szlamenicky István 
munkájának teljes címe ez: „Érd 
múltja és történelmi emlékei 
egy lokálpatrióta visszaemléke‑
zései tükrében.” Anyaga nap‑
rakész. Jól előkészített, hiszen 
értő szemek olvasták. Csupán 
– ez is javaslatom – néhány fon‑
tos, közérdekû telefonszámmal 
és helyi intézmény felsorolásá‑
val, címével kellene kiegészí‑
teni. Ez sem tenne ki többet, 
mint két‑három oldal. Ami elő‑
nye: nem vaskos mû, amelynek 
kiadása sokba kerülne, hanem 
egy jól forgatható füzet, ame‑
lyet érdeklődéssel forgathatna 
és őrizhetne meg minden Érdre 
betelepült család. Jövőre meg is 
jelenhetne. 

Ajánlom javaslatomat váro‑
sunk közgyûlése tagjainak szíves 
figyelmébe.  Bíró András

Múltunkról

Sokféle jelzővel illették már 
ezt a várost. Van, aki azt állít‑
ja, hogy alvó, mások, hogy 
virágzó kert; akadnak, akik 
inkább falunak mondják, düle‑
dező viskókkal, gidres‑gödrös 
utcákkal, állítva, hogy munka‑
helyek sincsenek, meg közbiz‑
tonság és utcai világítás sincs 
– mások pedig főtérre, embe‑
rekkel teli üzletsorra, formáló‑
dó infrastruktúrára hívják fel 
a figyelmet. Túlzás, torzítás, 
hamisítás, rosszindulatú pisz‑
kálódás? Van minden a véle‑
kedések között, és ez bizony 
nem könnyíti meg a helyes 
válasz megtalálását – de erre, 
hogy eldöntse, mi az igazság, 
az újság sem vállalkozhat, nem 
is ez a dolga. Feladata viszont, 
mégpedig büszkén vállalt fel‑
adata, hogy tájékoztassa a 
polgárokat. Ez sem egyszerű, 
mert ehhez meg az kellene, 
hogy aki meg akar tudni vala‑
mit, az legalább nyissa ki az 
újságot. Természetesen nem 
fér bele minden, amit szeret‑
nénk közölni, a terjedelemnek 
anyagi határai vannak, de… 
Egy egyszerű példa: akadt, aki 
internetes fórumon keresgélte, 
neheztelő mondatok sorával, 
hogy ki és hogyan található 
meg az önkormányzati kép‑
viselője. Tette ezt annak elle‑
nére, hogy minden lapszám 
második oldalán ott van a tel‑
jes testület fotókkal, névvel, 
telefonszámmal.

Természetesen nem az újság 
a fontos, hanem a város és 
annak polgára, amelyet szolgál. 
Például azzal, hogy itt, jelen 
soraim alatt lokálpatrióta kol‑
légám megszívlelendő monda‑
tokkal indokolja: többet kellene 
tudni minden érdi polgárnak 
lakóhelye múltjáról. Fontosabb 
dolog ez, mint sokan gondol‑
ják, hiszen így alakulhat ki az 
a fajta tájékozottság, ami kiter‑
meli a várossal kapcsolatos 
jogos és indokolt büszkeséget, 
amire építeni lehet. 

Másik példa: csatornázás. 
Csillapodnak, ritkulnak a rém‑
hírek, a célzatos, sunyi híresz‑
telések, pedig nem egyszerű 
a hatalmas fejlesztés megva‑
lósítása. Érdekek sérülhetnek, 
kényelmetlenségek keletkez‑
hetnek – a megoldás pedig 
ezúttal sem lehet más, mint 
a tájékoztatás. Jelen írás mel‑
lett olvasható egy terjedelmes 
interjú, amelyben a fakivágá‑
soktól a bekötések díjszabásá‑
ig sok mindenről szó esik, és 
a sornak nyilvánvalóan nincs 
vége, a továbbiakban is folytat‑
juk az érdi polgárok témához 
kapcsolódó kérdéseinek és a 
kapott válaszoknak a közre‑
adását. 

Maradva a polgároknál: a 
fogalom egyik meghatáro‑
zása szerint polgár az, aki 
tenni akar valamit, szemben 
azokkal, akik a kötözködést, 
a mindent pocskondiázást 
választják. Írok egy példát. 
Ezekben a napokban, rádiós‑
televíziós híradásokból is tud‑
hatjuk, országszerte magas a 
légszennyezettség, több város‑
ban is elrendelhetnek szmogri‑
adót. Lehetne követelni Érden 
is riadóterv meghirdetését, a 
köztereken mérő állomások 
elhelyezését, sok mindent 
– akadt azonban, aki a követ‑
kezőket tette közzé az egyik 
érdi internetes fórumon: „Egy 
ideje mondom már, hogy az 
ember a legbutább halandó e 
planétán. A sajtó attól hangos, 
hogy szmogban az ország, erre 
mit csinál a kerttulajdonos? 
Nekiáll avart égetni. Én ezen 
csak annyit tudok segíteni, 
hogy hozzám bárki hozhatja 
ingyen és bérmentve a kerti 
hulladékát, én lekomposztá‑
lom.”

Ő egy polgár. Érdi polgár.

A szerkesztõ jegyzete

Polgári szavak
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A csatornázási program haladá‑
sáról, az aktuális kérdésekről 
Simó Károlyt, a csatornamû‑tár‑
sulat elnökhelyettesét kérdez‑
tük.

– Hogyan haladnak a csator-
naépítők? Milyen tapasztalato-
kat gyûjtöttek az első időszak-
ban?

– A kissé nehézkes indulás 
után úgy tûnik, a kivitelező vál‑
lalkozók belelendültek, és most 
már a hetente megtartott koo‑
perációs megbeszéléseken arról 
tudnak beszámolni, hogy egyre 
több utcában építenek. Vannak 
olyan utcák, ahol elkészültek 
az építéssel és már a kamerás 
vizsgálat folyik; év végéig több 
szakaszt szeretnének átadni. 
Úgy látom, hogy ha a többi 
közmûvel (elektromos, gáz, 
stb.) sikerül felgyorsítaniuk az 
egyeztetéseket, zökkenőmente‑
sebb lesz az előrehaladás.

– Milyen gondokkal, akadá-
lyokkal találkoztak, amelyek 
gyakrabban előfordulnak?

– Az egyik ilyen probléma a 

fakivágás. Vannak utcák (példá‑
ul a Janka utca), ahol a tervezők 
megvizsgáltak minden lehetősé‑
get, de mivel az utcában már a 
többi közmû ki van építve, más‑
hol nem lehet vinni a szenny‑
vízcsatornát, csak ott, ahol ez 
fakivágással jár. Természetesen 
ennek megvannak a maga sza‑
bályai, engedélyt kell kérni‑
ük és máshol újra telepíteni a 
fákat. Kérjük az utcákban lakók 
megértését, hiszen a közmûvet 
nekik építjük, ez pedig bizo‑
nyos áldozatokkal jár.

– Az utcai gerinc építésén 
kívül megépítik az ingatlan 
bekötését is. Ennek egyeztetése 
hogyan történik az ingatlanok 
tulajdonosaival?

– Még 2009‑ben, a tenderter‑
vek készítése során felkértük a 
tervezőket, hogy keressék fel az 
ingatlantulajdonosokat annak 
érdekében, hogy felmérjék és 
egyeztessék a bekötés pontos 
helyét. Ezekről jegyzőkönyvek 
készültek, akkor is, ha az ingat‑
lan tulajdonosát nem találták 
otthon többszöri próbálkozásra 
sem. Ezeket a jegyzőkönyve‑
ket átadtuk a kivitelezőknek, 
akiknek az a feladatuk, hogy 
ennek megfelelően építsék meg 
a bekötővezetéket. Szeretném 
felhívni a figyelmet, – sőt kérem 
is – hogy amennyiben nem 
találkoztak a felmérőkkel 2009‑
ben vagy közben meggondolták 
magukat, akkor most már kizá‑
rólag a kivitelezőket keressék, 
velük egyeztessenek. Mi ugyan‑
is már nem tudunk ezen vál‑
toztatni, az jelenleg a kivitelező 
lehetősége.

– Minden esetben lehet változ-
tatni a bekötés helyét?

– Nem minden esetben van 
erre lehetőség. A csatorna 
hálózatszerûen épül és a ter‑
vezők nemcsak az egyes ingat‑
lanokat, hanem a hálózat egé‑
szének racionális és takarékos 
felépítését kell, hogy nézzék. 
Természetesen, amikor csupán 
arról van szó, hogy a telek előtt 
teljes hosszúságban végigmegy 
a gerinc, akkor könnyen lehet 
azon változtatni, hogy a kerí‑
téstől hány méterre legyen a 
„beállás”. Amikor azonban 
arról van szó, hogy az ingatlan 
tulajdonosa azt szeretné: köz‑
területen hosszabbítsuk meg a 
csatornát, hogy ne neki kelljen 
a telken belül ennek megfele‑

lő hosszúságot építeni, akkor 
ez nem minden esetben kivi‑
telezhető és nem is ésszerû. 
A közcsatorna építése nagyság‑
rendekkel többe kerül, mint a 
telken belüli vezeték megépí‑
tése. Ráadásul nem tudjuk azt 
vállalni, hogy közpénzből old‑
juk meg a tulajdonos egyéni 
kivánságát. Ugyanilyen kérdé‑
ses eset, amikor saroktelekről 
lévén szó, az ingatlan tulajdo‑
nosa a másik utcáról szeretné a 
bekötést, mint ahová a tervezők 
az ésszerûségnek megfelelően 
tervezték. Amennyiben ez csak 
úgy oldható meg, hogy közte‑
rületen gerincvezetéket kellene 
hosszabbítani, ezt nem tudjuk 
vállalni, hiszen ezek mind pót‑
munkaként jelentkeznek, ame‑
lyet nem is támogat az EU. 

– Ha valaki nem tartózkodik 
Érden vagy napközben dolgo-
zik, hogyan tud egyeztetni a 
kivitelezőkkel?

– A kivitelezés megkezdése 
előtt postaládába dobott tájé‑
koztatóval kell értesítsék a tulaj‑
donosokat arról, hogy mikor 
kezdenek és ki az a személy, 
akivel a bekötés helyét egyez‑
tetni lehet. De az utca végén 
is ki kell plakátolni ugyanezt, 
tehát ha valaki esetleg kidobta 
az értesítőt, akkor ott is megta‑
lálja az elérhetőséget. De tudom 
javasolni honlapunkat is (www.
erdicsatornazas.hu) ahol meg‑
találja az adott utcában a kivite‑
lezőt képviselő helyszíni felelős 
nevét és elérhetőségét.

– Az elkészült szakaszokon 
mikor köthetnek rá a lakók?

– Az, hogy egy adott utcában 
a földben van a csatorna, még 
nem jelenti azt, hogy azonnal 
használni is lehet. Még ezután 
következik a mûszaki átadás‑
átvétel, a próbák, és rendelke‑
zésre kell állnia a teljes háló‑
zatnak az átemelőkkel, szenny‑
víztisztító kapacitással, hogy az 
elkészült hálózat szennyvizet 
fogadhasson. Kifejezetten kér‑
jük, hogy senki rábeszélésére 
ne hallgassanak, ne kössenek rá 
a beruházó Társulás által meg‑
küldött rákötési engedély előtt, 
mert ez nemcsak szabálysértési 
eljárást von maga után, hanem 
hátráltatja is a munkánkat a 
próbák alatt.

– Mikor állítják helyre az utcá-
kat?

– A csatorna lefektetése után 

Akkreditálták az átvételre jogosult mérnököket

Érdemes idõben egyeztetni  
a csatornabekötés helyét
Vannak olyan utcák, ahol 
már elkezdõdött az elké-
szült csatornaszakaszok 
átvétele, máshol még 
gõzerõvel építik a szenny-
vízcsatornát az utcákban. 
Eddig több kilométernyi 
csövet fektettek le. Az idei 
építések után várhatóan 
jövõre következik a legin-
tenzívebb idõszak.

csak ideiglenes helyreállítás van. 
Tapasztalatból tudom, hogy az 
ezt követő pár hónap egy nagyon 
nehéz időszak az utca lakóinak, 
leginkább a szilárd burkolattal 
nem rendelkező utcákban, főleg 
most, az őszi‑téli időszakban. 
Ilyenkor bizony előfordul, hogy 
sár van és nehezen járható az 
utca, amelyért előre elnézést 
és megértést kérünk! Az elő‑
írt konszolidációs időszak több 
hónap, ezt ki kell várni, hiszen 
a megmozgatott talaj ellenkező 
esetben megsüllyedhet.

– Hogyan történik majd a 
belső hálózatok kiépítése, átvé-
tele?

– Megtörtént az első olyan 
eljárás, amelynek során azo‑
kat a kamarai regisztrációval 
rendelkező mérnököket akk‑
reditálták, akik jogosultak a 
belső hálózatot megtervezni 
és az elkészült munkát át is 
venni. A lista megtalálható a 
Csatornamû Társulat honlap‑
ján, illetve az Érdi Újságban is 
közöljük. (A lista jelen oldal 
alján olvasható. – a szerk.) 
A terveztetés kötelező, az udva‑
ron belüli építést azonban akár 
maga a tulajdonos is elvégezheti 
vagy szabadon eldöntheti, hogy 
kit bíz meg ennek kivitelezé‑
sével. Azt azonban javasoljuk, 
hogy nagyon körültekintően jár‑
janak el, amennyiben meg kíván‑
nak bízni bárkit is! Legalább 
három cégtől kérjenek ajánla‑
tot, és lehetőség szerint fogja‑
nak össze a szomszédokkal és 
együtt keressenek kivitelezőt. Én 
már beszéltem több olyan utca 
lakóival, akik összefogva ez első 
kapott ajánlat feléért‑egyharma‑
dáért végeztették el a telken 
belüli munkákat. A tapasztalatok 
szerint tehát nagyon megéri 
összefogni! V. K.

Simó Károly: Az, hogy egy adott 
utcában a földben van a csatorna, 
még nem jelenti azt, hogy azonnal 
használni is lehet
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