Ingyenes kétheti lap 12000 példányban

VI. évfolyam 10. szám • 2008. május 22.

ÉRDI LAP
A

P O L G Á R I

Ö S S Z E F O G Á S

L A P J A

Ünnepélyes alapkõletétel
2008. május 16-án ünnepélyes alapkõletétellel vette
kezdetét az érdi Gárdonyi
Géza Általános iskola átfogó bõvítéses rekonstrukciója és az új tanuszoda
megépítése.

A

város költségvetésében erre a
célra elkülönített 700 millió
forint mellé 2007 novemberében
250 millió forintos pályázati pénzt
nyert Érd városa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közoktatási
intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázatán. Külön siker, hogy városunk pályázata a 14 pozitívan elbírált pályázat
közül a harmadik helyen „végzett”.
Ezzel az összeggel együtt öszszesen 950 millió forintot fordíthat a város a Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex felújítására,
amely együtt jár egy új, modern
tanuszoda megépítésével is.
Az Európai Unió által biztosított 250 millió forintos támogatás
Érd anyagi szerepvállalásával kiegészülve a 21. század követelményeihez méltón megújuló iskola
átfogó bõvítéses rekonstrukcióját
szolgálja. A tanuszoda megépítésének anyagi hátterét teljes egészében Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja.

Az újépített Gárdonyi Géza Általános Iskola minden szempontból
megfelel majd a minõségi oktatás
21. századi követelményeinek. A
munkálatok ideje alatt – a felújításhoz igazított tanrenddel – az iskola
folyamatosan üzemel majd.
A mûszaki átadás tervezett
idõpontja 2009 novembere. A
munkálatokat az Excluzív-Bau
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a mûszaki ellenõri feladatokat pedig a Volmer Kft. végzi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében közremûködõ
szervezetként a Váti Kht. jár el.
A felújítás nem kezdõdhetett
volna meg a gyõztes pályázat nélkül, amely mindenekelõtt az öszszefogásnak és a kiváló pályázatíró csapatnak, a Rekontir Kft.-nek
köszönhetõ. Emellett fontos volt
az is, hogy a város politikai életének majdnem minden szereplõje
az ügy mögé állt.
Erdélyi János, az iskola igazgatója jutalmakat adott át, és felolvasta az idén kitûnõ eredménynyel végzett tanulók nevét, és röviden értékelte a múltat és a reményteljes jövõt.
T. Mészáros András polgármester beszédét egy Szepes
Mária-idézettel kezdte:
(Folytatás a 3. oldalon)
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T. Mészáros András polgármester és Nagy Balázs, aVÁTI Kht.
Regionális Programokért felelõs igazgatója ünnepélyesen lerakták
az új iskola alapkövét

Majdnem elszállt a Városvédõ angyal
1993

óta áll a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõtti kis téren
a Városvédõ angyal, Eõry Emil szobrászmûvész alkotása.
Hétfõre virradó éjjel lelkiismeretlen fémtolvajok megpróbálták ellopni.
A két részbõl álló szoborkompozíció alját az egyik részen teljesen körbefûrészelték, a másikat háromnegyed részig. Az a szerencse, hogy egy
szinte elvéghatatlan, kemény betétet helyezett el az alkotó mindkét részben, s ezzel a tolvajok nem boldogultak, s talán „munkájuk” során meg
is zavarták õket.
Elgondolkodtató azonban két dolog. Egyrészt ehhez a gyalázatos tevékenységhez legalább fél óra kellett, ha nem több, mert vékony fémfûrésszel dolgoztak, a város közepén. Hogy nem tûnt fel ez senkinek, holott a szomszédságban, a Városházán biztonsági õr is teljesít éjjel szolgálatot? Másrészt mennyi bronzszobornak, fémtárgynak, kábelnek, vezetéknek stb. kell még eltûnnie ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra
megtiltsák a színesfém-kereskedelmet?

Magyarnak lenni
ünkösdkor Csíksomlyón minden évben
százezrek gyûlnek össze, hogy résztvevõi
legyenek az évszázados hagyománynak, a búcsúnak. Idén is mintegy félmilliónyian voltunk, és sokan Érdrõl, Diósdról, Tárnokról
érkeztünk. Érdrõl különbusszal és tucatnyi
autóval jöttek a töltekezni és megszabadulni
akarók, akik a határon innen és túlról összegyûlõ zarándokok között erõt merítettek magyarságukhoz. Ekkora tömeg az anyaország
határain belül nem énekli minden évben himnuszainkat, nem imádkozik egyszerre, és csak
itt szívhatjuk magunkba azt az erõt, amely segít átvészelni a mostani vészterhes napokat.
A szentmise alatt lezúduló esõ sem riasztotta vissza az embereket, kitartottak végig.
Mint mindig, most is gyalog érkezett a keresztaljak többsége, sokan húsz-harminc kilométert gyalogoltak, hajnalban indulva, és
az éjszakai virrasztás után szintén gyalog indultak haza. Magyar címeres és Árpád-sávos
zászlók lengtek mindenütt, de a kivezényelt
rendõröknek csak a biztosítás volt a dolguk,
se provokáció, se részeg hang nem hallatszott. A tömegben sok román szót is lehetett
hallani, ugyanúgy, mint másnap Gyimesbükkön, ahol az ezeréves határnál felavatták
az újjáépített vasúti õrházat, amelyet Deáky
András gyimesbükki tanár kezdeményezésére
és lelkes budakeszi vasútbarátok segítségével
hoztak rendbe.
Magyar és román nyelven elhangzott beszédeket hallott a sokezernyi tömeg, amely
szinte megbénította a Gyimes-völgy közlekedését, mert a hatóságok nem számítottak enynyi emberre. 1944 óta az elsõ magyar címert
viselõ mozdony érkezett a határra a lelkes tömeg tapsa és meghatottsága közepette.
Jó volt az idén is magyarnak lenni Pünkösdkor, függetlenül attól, hogy a világ mely
szegletébõl is jöttünk Erdélybe, mert az anyaországbeli széthúzás, viszály, frusztráció helyett az egybetartozás, a barátkozás, a nyílt
tekintet uralkodott. Talán azért is, mert azonos gondolkodású emberek jöttek össze, akik
hittel élnek, akiknek fontos nemzeti hovatartozásuk, akik tisztelik múltjukat, hagyományaikat, akik nem hiszik azt, hogy a
homofóbia ellenes világnap az év legfontosabb eseménye, és az egynemûek házassága a
kiút a népességfogyás átkából.
Keresztény emberek találkoztak az idén is
Csíksomlyón, és örömmel tapasztalhatta
mindenki, aki akár a helyszínen, akár televízión látta, hogy rengeteg fiatal volt a Somlyóhegy nyergében. Bennük bízhatunk igazán, mert sajnos a mi generációnktól már
nem várható a teljes megtisztulás. De a tiszta
tekintetû, tiszta szívû, tiszta lelkû fiatalok
visszaadják a reményt, a reményt a jövõben,
gyermekeink jövõjében.
ORLAI SÁNDOR

Következõ számunk
június 5-én jelenik meg
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Ünnepélyes alapkõletétel
(Folytatás az 1. oldalról)
„Az emberek életébõl csak az nõ
ki, aminek magját a múltban valahol
elvetették.” 1934-ben, amikor közadakozásból megépítették ezt az iskolát, hasonlóan gondolhatták elõdeink – folytatta beszédét T. Mészáros
András.
Reméljük, hogy az akkor elvetett
mag csírázik ki ma, hiszen ennek az
iskolának a felújítása egyben bõvítést, fejlesztést, korszerûsítést is jelent. Új, évtizedekkel elõremutató
minõség, a jövõ iskolája lesz. Most
az Európai Unió forrásainak segítségével és nem csekély saját erõnkkel
felépíthetjük megújuló iskolánkat, s
e beruházás révén Érd valóban az
Unió látható, kitapintható részévé
válik, s ugyanakkor az Unió is beköltözik városunkba.
Tudjuk, hogy a következõ tanév
ideje alatt itt munkálatok fognak
folyni – mondta a polgármester –, és
ehhez türelmet, megértést kért mind
a tanároktól, mind a diákoktól és
szüleiktõl, mert hiszi és tudja, hogy
megéri. Az építkezés zaját felváltják
majd a korszerû tantermek nyugodt
feltételei, az új uszoda vizének cso-
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Erdélyi János igazgató évzáró beszédét tartja
bogása. Ezért pályáztunk, ezért dolgoztunk – mondta. Abban a bizonyosságban helyezzük el az alapkövet, hogy majd nagyon sok év elteltével azok az érdiek, akik most itt
állnak, azt tudják mondani, hogy a
múltban, valamikor 2008-ban vetették el az iskola jövõjének magvait.
Végezetül T. Mészáros András

köszönetet mondott mindenkinek,
aki közremûködött a pályázat sikerében: a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a pályázatíró Rekontír Kft.nek, dr. Szûcs Balázsnak, a kivitelezõ Exclusívbaunak, Nagy Balázsnak, a Váti Kht. igazgatójának és Erdélyi János iskolaigazgatónak, valamint a tanulóknak és szüleiknek.

Szentmise Bogner Mária Margitért
75 éve, 1933. május 13-án, huszonnyolcadik
életévében halt meg Bogner Mária Margit, aki
1928-ban lépett be a vizitációs rendbe, s az
Érden létesült kolostorban élt korai haláláig.

M

int évek óta mindig, az idén is újvidéki zarándokok
is érkeztek az évfordulóra, hogy szentmisén vegyenek részt lelki üdvéért és boldoggá avatásáért.
Az ófalusi templom oldalában van ma sírja, fölötte
Domonkos Béla 25 éve elkészült, s most megújult, Bogner Máriát ábrázoló szobra áll.
A zarándokok boldoggá avatásáért is imádkoznak:
„Istenünk, ki az alázatosakat fölmagasztalod és a Téged
szeretõket viszontszereted, tekints kegyesen Mária Margit alázatára és szeretetére, és add, hogy õt mihamarább
mint a szeretet és a hûség példaképét oltárainkon tisztelhessük. Általa ajánlom neked jelen ügyemet...
Kérlek, mutasd meg, hogy közbenjárása kedves elõtted!”
Bogner Mária a Torontál vármegyei Melencén született, édesapja adóügyi jegyzõ volt.
1927 elején megbetegszik. Felgyógyulása után kapja
az értesítést, hogy beléphet a vizitációs nõvérek thurnfeldi kolostorába. 1927. augusztus 6-án búcsúzik a szülõi
háztól, melyet soha többé nem lát viszont. 1932. május
16-án, Pünkösdhétfõn teszi le örök fogadalmát. Naplójába, melyet három éve nem vett a kezébe, e napon írja az
utolsó szavakat: ,,Én Istenem... és mindenem...!”
Eddig csodálatosan kitartó egészsége hirtelen gyöngülni kezd, az orvos szerint mindkét tüdeje meg van támadva, de különösen a bal. Szeptember 10-én lelkiatyja
kezébõl fölveszi az utolsó kenetet. Az Úr azonban nem
siet. Mária Margitnak – mint példaképének Kis Szent Teréznek is – a hosszú szenvedés kelyhét kell kiinnia.
Május 13-ra virradóan ezt mondta: ,,Ez lesz az utolsó

napom''. Reggel áldozik, aztán megkezdõdik haláltusája.
,,Embertelen kínokat szenvedek” – sóhajtja, azután segítséget kér. Délután öt körül szólal meg utoljára: ,,Már
nem látok többé!” És néhány perccel késõbb: ,,Köszönöm!” Május 15-én temették el, sírjára ez a felirat került:
,,BOGNER MÁRIA MARGIT NÕVÉR. Élt 28 évet.
1933.V.13.”

Sivák Enikõ kiállítása
„Fényvivõk” címmel rendezték az
ófalui Termál Liget Hotelben Sivák
Enikõ kassai születésû grafikus kiállítását, ahol a mûvésznõ ceruzarajzait mutatták be, melyekhez Remete
Tamás írt négysorosokat. A kiállítást
Kéri Mihály festõmûvész nyitotta
meg, a versek Sunyovszky Szilvia
elõadásában hangzottak el.
Sivák Enikõ 1965-ben Kassán
született, 1991-ben végezte el a
Safárik Egyetem Pedagógiai Karán a
Képzõmûvészet és Szlovák nyelv és
irodalom szakot, és 2006 óta Budapesten él. Képeiben a szépséget, a
harmóniát keresi, s mint elmondta,
azokban nincs semmi „gonosz”.
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Az élcsapat tollnoka

ábor Zsazsa, Hollywood hírhedett magyar származású dívája úton-útfélen hangoztatta, mindegy mit, csak beszéljenek róla. Vannak emberek,
akiknek életfontosságú, hogy a figyelem középpontjában legyenek. Az ilyenek számára mindennél nagyobb büntetés az elhallgatás. Aztán vannak –
egyébként alapjában véve jelentéktelen figurák –,
akik kenyéradó gazdájuk zsíros koncaiért, jó mesterember módjára teszik a dolgukat, elvégzik a
munkát – legyen az akár egy jó kis rágalmazás, alapos besározása a célszemélynek, vagy egyszerûen
csak hergelése az ellenérdekûeknek. Az ilyen mesteremberek nem alkotnak nagyot, nem is igen igénylik talán az elismertséget. Õk egyszerûen kitöltik hó végén a számlát, hátra sem néznek, várják az
újabb megbízatást.
Hírét hallottam, hogy a „népszava” kisújság egyik hétpróbás tollnoka
megint úgy érezte, össze kell mázolnia, akit csak elér a nemzeti oldalról.
Kedvenc újságárusomtól be is szereztem a nevezett sajtóterméket (szegény
kissé szabódott, hogy hozzányúljon, mert nem volt nála gumikesztyû, amibõl
az is látszik, hogy igen derék emberrõl van szó), és jól elolvastam a sajtóhiéna tollmenését.
Az Andrassew Iván nevû ember mindjárt az elején azzal kezdi: õ egy finom ember, finoman akar fogalmazni, hogy még csak ne is emlékeztessen a
jobboldal mindennapi taplóságaira, de mégis felhívja a figyelmet Orbán
Viktor elképesztõ pofátlanságára. Ebbõl rögtön látszott is, hogy egy
glasszékesztyûs úriemberrõl van szó, akitõl mi sem áll távolabb, mint a pofátlanság. Fõleg úgy nem, hogy Magyarország legnépszerûbb politikusát
nemes egyszerûséggel gonosz kismalacnak nevezi, mindjárt az alcímben. De
mitõl is sikerült ilyen izgalmi állapotba kerülni a „népszava” kisújság
aranytollú Ivánjának? Nos ez azért történhetett meg, mert Orbán Viktor
egyik nyilatkozatában a következõképpen fogalmazott: „A magyarokkal
szemben tisztességtelen is meg értelmetlen is, hogy még két évig gubbasszanak egy olyan totálkáros autóban, aminek nincs kereke, nincs motorja, és törött a kormánya.”
Nevezett autóról az Iván nevû sem akarta bebizonyítani, hogy az éppen
egy Mercedes, de még azt sem, hogy egy mûködõ Trabant. Elfogadva az autó diagnosztikáját, egészen más irányból kezdte a magyarázatot. Totálkáros,
totálkáros -de Orbán Viktor a hibás érte. Mert évek óta semmit sem csinál,
csak szemétkedik - hogy a finom, úri fogalmazásánál maradjunk, mert õ arra nagyon vigyáz. Pedig az ország rendbetételéhez az ellenzék segítségére
lett volna szükség. Miután nem kisebb személyisége az Iván féléknek, mint
maga Medgyessi Péter állította a választási vitában még 2002-ben, hogy az
ország gazdasága kitûnõ állapotban van és õ folytatni akarja az Orbánék által elindított folyamatokat, csak még jobban akarja csinálni. Iván, Iván, mirõl beszélsz és fõleg mitõl puha az orrod?
Persze nem áll meg az írkász ennyinél, mert Orbánnak ott van még az ország csõcseléke is. Ha ezt lefordítjuk, az jön ki belõle, hogy Magyarország
lakosságának kb. 10-15%-a mintegy sûndisznóállásban, rezzenéstelen arccal, a csapásokat elviselve, rendületlenül kitart a Fletó-féle semmi mellett,
és az 1%-os liberós élcsapat reggeltõl estig verítékezve, küzd a szebb jövõért. De hiába, mert az a büdös 70-80%-nyi csõcselék, aki ott tobzódik Orbán körül, nem akarja az országboldogítást. Az még csak hagyján, de még a
Köztársasági Elnök is egy megátalkodott személy, mert beállt tobzódni a tömegbe – már ugy lelki értelemben. Ráadásul az az égbekiáltó bûn is meg tudott esni ezekkel a „prófétalekû” áldozatos országvezetõkkel, hogy még az
alkotmánybírák is a csürhe mellé álltak. Ezek aztán így együttes erõvel megszervezték a világ legaljasabb népszavazását, oszt oda lett a jövõ, a pitiáner
kaparcsiságra építve megroggyant a kormány. Lehet tehát vödörszám szórni a hamut a fejünkre – mármint nekünk 80%-nyi csürhének –, mert ezek szerint volt nekünk egy nagyszerû kormányunk, amelyik eredményt eredményre
halmozott, mi meg jó dógunkban addig kaparcsiskodtunk pitiánerkedve,
hogy most a szemünk gúvad ki tõle.
A cikk hátralévõ részében ez a talpig úriember, aki nem akar a jobboldaliak mindennapi taplóságaira még csak emlékeztetni sem, tényleg betartja a szavát. Ezzel teljesen egyet tudok vele érteni, mert én sem szeretnék
egyetlen jobboldali, vagy polgári értékrendet valló kiadványban, még csak
megközelítõen sem, az Iván névre hallgató lény ordenáré kifejezéseihez hasonlót látni, olvasni. Olyannyira így van ez, hogy nem is idéznék én sokkal
többet a mocskos szájú tollnoktól. Aki nagyon kíváncsi rá, nézzen utána nevezett kisújság május 15-i számában.
A józan ész csak azt diktálná már az ilyen elmebajnoknak is, mint az
Andrassewék Ivánkája, hogy édes kicsi fiacskája anyukának, vedd már észre, hogy rég elfogyott a nyalóka, ne szopogasd tovább azt a nyüves fapálcikát, vegyél elõ másikat. Nem és nem: az Ivánka konok kitartással tör elõre,
mint az amuri partizánok és el nem múló lelkesedéssel ostorozza Orbán Viktort, mint minden magyar bajok legfõbb okozóját. Ha a közelébe kerülne,
még tán a mohácsi vészt is megpróbálná leverni rajta. Az élcsapathoz való
tarozás, igazi jó bolsevikos lelkülete élteti. Õk tudják a tuttit, ebbe ne akarjon belekotnyeleskedni, holmi közvélemény, népakarat. Legfeljebb csak,
mint lelkesen éljenzõk. A világra szóló „sikerek” következményeként Európa egyik legutáltabb kormánya ezt az élményt valahogyan nem tudja testközelbõl, de még csak testtávolból sem megérezni. Az Andrassew féléknek persze eszükbe sem jut, hátha az élcsapatban van a hiba. Nem, õk mindenkitõl
jobban tudják, hogy az ország döntõ többségét kitevõ csõcselék az oka a bajoknak. Meg persze Orbán Viktornak, aki tönkre mocskolta az ország autóját és majd neki is ebbe az autóba kell beleülnie, mert nincs másik.
Igen, ez így igaz, nincs másik. Itt van tönkre téve, szétdarabolva, járásképtelenül, össze is mocskolva. Ebbe bele kell ülnie a nép által választott vezetõnek. Mert tényleg nincs másik. De ezt az autót már hat éve üti, vágja,
rombolja, vezeti úttalan utakon egy eszement, akinek Andrassew Iván az
egyik házi pincsije.
KOPOR TIHAMÉR
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