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Egy kis párt képviselője jutott 
el országjárása során Érdre. 
Láttunk már hasonló túrát 
Egymillió lépés Magyarországon 
címmel, itt azonban másról 
van szó. Nem tudjuk, Schiffer 
András hányadik lépését tette 
meg, mire Érdre ért, de azt kész-
ségesen elmondta, pontosab-
ban bejelentette; három hónap 
alatt ez a 168-ik település, ahol 
járt. Közénk is eljött tehát, hogy 
rezzenéstelen arccal mondja a 
magáét, elmondja a kormányról 
mindazt, amit már nem egyszer 
hallhattunk tőle.

A nagy melegben tudjuk, nem 
árt olykor kicsit hûsölni, bár 
lehûlnünk nem sikerült, sőt, a 
szónokot hallgatva kifejezetten 
felhevültünk. Az LMP-s politi-
kus ugyanis jó szokásához híven 
hevesen bírálta a kormány min-
den egyes lépését – sajátosan 
megszervezett médiaérdeklő-
dés mellett. A sajtótájékoztatón 
ugyanis mindösszesen az Érdi 
Városi Televízió és az Érdi Újság 
képviselője jelent meg. Ráadásul 
az LMP parlamenti képviselője 
ez utóbbit szóra se méltatta. 
Sőt: az Érdi Újság munkatársa 
kérdést sem tehetett fel, mert 

– mint kiderült – Schiffer András 
embargó alá helyezte az újságot 
egyik őszi cikke miatt. Ez az 
írás a kis parlamenti párt kép-
viselőjének akkori látogatását 
követően volt olvasható. Akkor 
egy szombaton kora reggel fél-
órás késés után elnézést sem 
kérve jelent meg, és a pontatlan 
megjelenés szó nélkül hagyását 
nem titkoltuk el az olvasók elől. 
Az ellenzéki párt országgyûlési 
képviselője ezt zokon vette, s 
most büntetett – egyetlen kér-
désünkre se volt hajlandó vála-
szolni, megjegyezve, „elvárt 
volna tőlünk egy kis korrekt-
séget.” Hogy ez konkrétan mit 
jelent, hogy miben kellett volna 
az újságnak korrektnek lennie, 
arra nem érkezett válasz. Arra 
sem.

 Most tehát, már csak ezért is, 
igyekeztünk nagyon korrektek 
lenni. Ez az LMP esetében nem 
túlságosan egyszerû, ugyanis a 
párt szervezői ezúttal is a tavaly 
megszokott színvonalon szer-
vezték meg az ellenzéki politi-
kus sajtótájékoztatóját. Tavaly, 
mint említettük, a szombat reg-
geli időpontot ítélték a legal-
kalmasabbnak, amelyre még a 

tájékoztatóra ígérkező pártpoli-
tikus sem érkezett meg időben. 
Most telefonhívás érkezett, 
majd csakhamar egy e-mail 
meghívó is május 16-án délelőtt 
tíz órakor. Ez utóbbiból meg-
tudtuk, hogy két nap múlva, 
18-án, pénteken délután öt óra-
kor sajtótájékoztatót tartanak 
a Központi Kávéházban. Az 
adott napon, 11 óra 19 perckor 
újabb e-mail érkezett, miszerint 
néhány órával a kezdés előtt 
változott a helyszín. Indoklás: 
azért, mert jó az idő. A tudósító 
azonban nem figyelheti egész 
nap a képernyőt, várva, hogy 
egy kis párt szervezői hátha 
megváltoztatják rendezvényük 
helyszínét. Ezért aztán oda 
ment, ahova eredetileg hívták, 
de hogy a tájékoztató valahol 
az eredeti helyszín épülete 
mögött lesz, arról csak véletle-
nül szerzett tudomást. Se egy 
alkalmi plakát, se egy kitett 
cédula, se egy ott tartózkodó 
szervező nem tájékoztatott a 
változásról. Kérdezősködtünk, 
nézelődtünk egy darabig, de 
aztán hírnök jött, és mehettünk 
– oda, ahol nem válaszoltak a 
kérdéseinkre.

Hogy a szervezők vagy meg-
bízójuk munkájának eredménye 
ez a nem először tapasztalható 
rendezvény-előkészítési színvo-
nal, nem tudhatjuk biztosan. 
Az azonban valószínûsíthető, 
hogy ha Schiffer András ellen-
zéki képviselő eddigi 167 útját 
is így szervezték meg, különö-
sebb félnivalója nem lehet a 
kormánypártoknak. 

Részünkről annyit tehetünk 
– természetesen a maximális 
korrektség mellett –, hogy ezen-
túl, ha LMP-s meghívó érkezik, 
figyelni fogjuk az időjárás-jelen-
tést. 

 Temesi László

Vannak, akik filmet, színda-
rabot, s vannak, akik terepet 
rendeznek. Az érdi horgászok 
ez utóbbit tették a múlt hét-
végén a Duna-parton szokásos 
bázisukon. A tereprendezést 
szemétgyûjtéssel fûszerezték…

Aki a halat szereti, rossz 
ember nem lehet. Ezt tudjuk 
horgászainkról, akik gyakran 
jótékonykodnak, hol Érden, 
hol Kolontáron – most tava-
szi nagytakarítást végeztek. 
A téglagyárnál benépesült a 
Duna-part lelkes fiatalokkal és 
idősekkel. Az Érd és Környéke 
Horgászegyesület vezetői úgy 
gondolták, ideje rendbe hozni, 
megtisztítani a közkedvelt 
terepet, amelyet egy országos 
akció keretében már áprilisban 
sok szeméttől megtisztítottak. 
Azóta azonban a folyó is hozott 
újakat és mi, „rendes” emberek 
is gondoskodtunk kirándulá-

saink során az utánpótlásról. 
Néhány óra alatt szombaton 
össze is gyûlt egy kisebb teher-
autóra való! 

A horgászok segítségére 
voltak diákok is a Móra és a 
Teleki iskolákból, valamint a 
„csengettyûsök”, összesen vol-
tak vagy félszázan. 

– Évente legalább négyszer 
gyûjtjük a szemetet ezen a 
partszakaszon – mondta Solti 
Gábor egyesületi elnök. – Jó 
érzés, hogy mióta folyamatosan 
akciózunk, egyre kevesebb a 
szemét. Két évvel ezelőtt még 
egy nagy, mostanában már csak 
egy kis teherautónyi jön össze 
egy-két hónap alatt. Egy szép 
főzőhelyet is kialakítottunk itt 
a parton.

 Az elnök arról is tájékozta-
tott, hogy június elején Gyúrón 
tartják hagyományos horgász-
versenyüket, június végén pedig 

újra összejönnek itt, hiszen júli-
us első szombatján megtartják 
szokásos halászléfőző családi 
napjukat. 

Megszépülve, megtisztulva 
mégis csak jobban esik a halász-
lé… T. L.

Sétáltunk a jó levegõn, sütött a nap

Schiffer bünteti az Érdi Újságot
Süt a nap, zöldülnek a parkok, kellemes szellõ leng a fák, bokrok között. Az idõ tehát 
mindenképp ideálisnak tûnt egy jó kis kormányszidalmazáshoz. A hely gyönyörû 
– az érdi Fõtér sétánya békés járókelõkkel –, a szereplõk is békések, bár van köz-
tük, akirõl csakhamar kiderül, hogy lehet más is…

A Lehet Más a Politika parlamenti képviselõje és a rendezvény egyik szervezõje

Schiffer András: Az Érdi Újságtól elvártam volna egy kis korrektséget 
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Az érdi horgászok a környezetükért gyûjtöttek

Szemetet „pecáztak” a Duna-parton

Mióta folyamatosan akcióznak, 
egyre kevesebb a szemét
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A  műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

PROGRAMOK:
14.30:  Nemzetiségek felvonulása a Termál 
            Hotel Ligettől a Pincesorra 
            Közreműködik a  Lórévi Selo zenekar
15.00:  Ünnepélyes megnyitó, 
            Szőlőhegy megáldása
15.20: Kóka Rozália és a 
            Bukovinai Székely Népdalkör
15.35:  Pesovár  Ferenc  AMI  Kis Siba 
            Tánccsoport, Nagy Siba Tánccsoport
15.50:  Rosenbrücke Német 
            Nemzetiségi Énekkar 
            Lochberg Tánccsoport, Zsámbék
16.20:  Bolgár  Jantra, Roszica Táncegyüttes

Közben:  Nemzetiségi ételek-italok kóstolása, aszfaltrajzverseny, kézműves vásár. 
A belépő: 200 Ft. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

www.erdbor.hu

16.45:   Hajtóka Egyesület Néptánc-és 
             Népdalkörének szlovák 
             hagyományőrző műsora
17.00:  Jorgovani rác kórus,
            Zorica  Horvát Tánccsoport, Ercsi
17.20:  Taban  Szerb Néptánccsoport
17.40:  Zakopane  Lengyel Folklórzenekar
18.05:  Ruszin Nemzetiség műsora
18.20:  Pincetulajdonosok Egyesületének 
            Magtár Néptánccsoportja

18.30 -tól kb. 21.00 -ig:  Szerb-horvát táncház a 
           Lórévi Selo zenekar közreműködésével

Érdi Önkormányzat

SZOLOVIRÁG ÜNNEP 
ÉS NEMZETISÉGI 
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