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ÉRDI LAP

Gyerekek örömére
M

ájus utolsó vasárnapján ismét vidám gyermekzsivajtól volt hangos Érden az Alsó utca, a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központtól a Földrajzi Múzeumig.
Számos civil szervezet és intézmény fogott össze,
hogy a közel ezer résztvevõnek – akiknek a nagy része
gyermek volt – örömet szerezzen ezen a napon. Az esemény kiemelt támogatója a Raiffeisen Bank Érdi Fiókja
volt. Vidám plakát hívogatta a családokat, melyet az
Osys Kft.-nek köszönhettünk. Még az idõ is nekünk
kedvezett. Már kora délelõtt érkeztek a családok. A
Mûvelõdési Központ elõtt a Szociális Gondozó Központ
munkatársai várták õket, arcfestéssel, kézmûves foglalkozásokkal, aszfalt-rajzversennyel. Képviselte magát a
Magyar Vöröskereszt is a Környezetvédõ Egyesülettel
pedig játékos totókat lehetett kitölteni apró nyereményekért. Az Összefogás Egyesület elõtt ingyenesen várta a gyermekeket az ugrálóvár és a palacsinta. Sok gyermek csúszott egyet, futtában megevett egy palacsintát
és végtelenségig rótta volna a köröket, ha nem csábították volna az érdekes programok a Földrajzi Múzeum
kertjébe.
A Múzeumkertben ismét velünk voltak a tárnoki íjászok, egy-egy bátor felnõtt is kipróbálhatta az ügyességét. A Múzeum dolgozói számos családi és ismeretterjesztési totóval, nyereményekkel kedveskedtek a gyerekeknek, családoknak. Az Érdi Rendõrkapitányság dolgozói fantasztikus bemutatót tartottak az általuk kiképzett
A Frutti Táncegyüttes bemutatója
rendõrségi kutyákkal. A Ifjúsági Információs Központ fiataloknak szóló
újságokat, apró ajándékokat adott, az
õket meglátogatóknak. A gyerekek
csocsózhattak kedvükre. Az ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi Egyesületébõl számos szülõ vállalta a kézmûves foglalkozásokat, készültek a
szebbnél szebb festmények, kavicsok, palák, lepkék. Az édesanyák hihetetlen energiával szervezték a büfét, közel 50 kg kenyér fogyott, melylyel a Soós Pékség támogatta a rendezvényt. Az Érdi Környezetvédõ
Egyesület nyert az Élelmiszerbank
gyermeknapi pályázatán, ennek a támogatásnak köszönhetõen a családok
ajándékcsomagokat, a Vincze Kft. felajánlása által Császári csemegét kaptak. A Múzeum színpadán fellépett a
Frutti táncegyüttes és ismét együtt
szõhettük a mesét a Görömbõ Kompániával. Délutánra megérkezett az
Érdi Tûzoltóság autója. A családok
ismét megtekinthették a magasból
Érdet, - hiába ezzel a látvánnyal nem
lehet betelni. A nap végére mindenki
jólesõen elfáradt.
Köszönet a példás összefogásért,
a közös munkáért, a részvételért, az
ünnepért!
A SZERVEZÕK
Az érdi rendõrség bemutatója a múzeumkertben

Ki érti ezt?

A

Hiányzók

demokrácia röviden és leegyszerûsítve a többség uralma. A parlamenti demokrácia normális mûködéséhez is elengedhetetlen a többség. Az
SZDSZ koalícióból való kilépése alapjaiban kérdõjelezi meg a Gyurcsány-kormány mûködõképességét, hiszen a
szükségesnél több egyeztetést és bizonytalanságot hord magában, ezt látni
lehet a leszavazott elõterjesztésekbõl,
az interpellációkra adott válaszok el
nem fogadásából. Nyilvánvaló: egy parlament akkor mûködõképes, ha szilárd
és állandó többsége van.
És mi a helyzet egy képviselõ-testülettel, vagy akár egy megyei jogú város
közgyûlésével? Mondjuk az érdivel? A
helyzet alapvetõen ugyanez. Szilárd és
állandó többség kell. Érden ez van is,
meg nincs is. Több ízben elõfordult már
– legutóbb a májusi közgyûlésen –,
hogy a többségi képviselõk az ülés közben elmentek, és így elolvadt a többség,
nem tudtak elfogadni minõsített többséget kívánó határozatokat. Az is megtörtént, hogy emiatt rendkívüli ülést kellett összehívni. Bizottsági üléseken is
maradtak kisebbségben. Aki elvállalta a
képviselõséget, vajon miért nem tesz
eleget alapvetõ kötelességének?
VITRIO L.

A szíveket gyógyítani kell!
És mégis! Hiszem, hogy van rePapnevelõ Intézetet a
AKözponti
háború alatt lebombázták. Az mény, ha a fejben megállapított diideiglenes helyreállítás során az
egyik üvegablakra ezt a mondatot írták eredetileg latinul: „De nem tûr
romot az élõ és éltetõ lélek, hanem
az elsõ alkalommal újraéled”. A lélek nagyszerû kétértelmûséget kap,
mert vonatkozhat emberi lelkünkre
és Isten Szent Lelkére.
Országunk szellemi, lelki, gazdasági romokban hever. Az egyre
csökkenõ ifjúságunk cél, érték, jó
példa hiányában nem találja önmagát. Családjaink nagy része széthullott, a születendõ gyermeket, mint
betolakodót fogadják. Egykori híres
oktatásrendszerünk mára nem tudja
megtanítani az általános iskola ideje
alatt írni, olvasni és az alapmûveletekre a diákok jórészét, erkölcsi nevelés hiányában a pedagógus pálya
életveszélyes foglalkozássá lett. A
leszakadó falvakban munkahelyek
hiányában italba menekülnek az emberek. Az értelmiség jórésze hallgat,
vagy kollaborál. Egy mondattal öszszefoglalva: a társadalom fizikai és
mentális állapota egyre betegebb.

agnózist a lélekben és szívben történõ terápia követi. A háború után Európa nyugati fele is romokban hevert. Hogy fel tudott emelkedni azt
köszönhetõ az Unió alapító atyáinak
R. Schumannak, K. Adenauernek, A.
De Gasperinak – akik hitvalló keresztény emberek voltak, s kevesen
tudják, hogy nagy vállalkozásuk
elõtt közös lelkigyakorlaton vettek
részt egy bencés apátságban. A
megújulás nem kormányváltással,
hanem velünk kezdõdik. József Attila egyik verscíme: „Ki verné föl lelkünkben a lelket?”. Lelkünknek lelke a Szentlélek teszi ezt. Fásultságunkból és elkeseredettségünkbõl
mindig meg tud újítani, de ahhoz
magunkba kell szállni, imádkozni,
várni és hívni Õt. Ez lesz a Szentléleknek és lelkünk újraéledésének az
alkalma. Az õsi zsoltárral (104)
imádkozzuk: „Áraszd ki lelkedet és
minden életre kél és megújítod a
Föld színét.”
BÁBEL BALÁZS
kalocsa-kecskeméti érsek

Orbán ante portas

A

mikor Hannibál átkelt az Alpokon és északról
támadt Rómára, a szenátusban rémülten emlegették, hogy életveszélyben a birodalom, össze kell
fogni, új légiókat felállítani és minden erõt Hannibál ellen fordítani. A szenátorok beszédeik végén
szívesen használták a „Hannibal ante portas!”
–Hannibal a kapuk elõtt – kifejezést, hogy mindenki vegye komolyan a dolgot.
Az emeszpé és legfõbb korifeusai valószínûleg
átélik azt az „élményt”, mint a rómaiak annak idején. Nagy a veszély! Sikerült minden idõk leggyûlöltebb kormányát összehozniuk, amelynek legutáltabb figurája maga a miniszterelnök. Bármerre jár széles e hazában, hol hangos, hol néma elfordulással tüntetnek ellene. Manapság csak úgy tudja elérni, hogy egy nagyobbacska tömeg ne fujjoljon a láttán, hogy igyekszik olyan rendezvényeken
megnyilvánulni, ahová igazándiból meg sem hívták, vagy saját legelszántabb nyugdíjas kommandója elõtt tetszeleg. Szigorú tekintettel végignéz pár
tucatnyi hallgatóságán és sztentori hangon belemondja a kamerákba, hogy
megvédi a nyugdíjasokat. (Aztán adnak 1,5% nyugdíjemelést.) A zaklatott
elme állandó szerepzavarban van, mert hát amikor ilyen nagy hajlandósága
van a nyugdíjasok védelmezésére, ugyanezzel a lendülettel azt is megmondhatná, hogy ki a búbánattól akarja õket megvédeni. Hisz õ a Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
Nagy tehát a veszély a szocik számára, és úgy tesznek, mintha nem tudnák, mi is lenne a kiút. Ebbe a politikai csoportosulásba olyan mélyen, szinte genetikailag berögzült a dolgokkal való szembenézés hiánya, a pótcselekvésre való hajam, hogy még a legelemibb önérdeküket sem nagyon tudják
felismerni. Óriási erõket fordítanak fantomok elleni harcra, aljasságok kimódolására, félrevezetésre ahelyett, hogy egyszer szembe néznének magukkal, tévedéseikkel és bûneikkel. Ösztönszerûen, zsigeri módon hazudnak, rágalmaznak és gyártják az ellenséget, amelyik ellen mozgósítani lehet a saját
megcsappant táborukat és a félrevezetett embereket.
Azt természetesen maguk is tapasztalják, érzékelik az emberek visszajelzéseibõl, még a saját cselédsajtójukból is, hogy szörnyû állapotokat sikerült
produkálniuk az elmúlt években. A közvéleménykutató cégek kivétel nélkül
azt jelzik, hogy az emberek közötti népszerûségük, elfogadottságuk katasztrofálisan lecsökkent. Az eddig belõlük hasznot húzó tanácsadók is egyre nagyobb számban fordulnak velük szembe. Ugyanakkor az ellenzék népszerûsége pedig meredeken emelkedik, ha most lennének a választások, olyan fölényben nyerne a FIDESZ, hogy akár az alkotmányt is meg tudná végre változtatni. Új alapokra tudná helyezni Magyarország politikai, gazdasági
struktúráját és vezetésével fejlõdési pályára állhatna az ország és az egész
magyar nemzet is. Tehát nagyon nagy a veszély. Számukra! Ebbõl egyetlen
igazi kivezetõ út létezik. Újra kell gombolni az egész kabátot. Új társadalmi
szerzõdést kötni az országgal, annak minden politikai, gazdasági, tudományos, civil szervezetével, az érdekképviseletekkel, az önkormányzatokkal, az
emberekkel. Ez persze nem olyan feladat, amelyiket egyik napról a másikra
végre lehet hajtani. Hosszú hónapok, évek munkája kell hozzá. Az elmúlt 56 év nagyon alkalmas lett volna erre a feladatra és még így sem jutottak volna a végére. A Magyar Szocialista Párt azzal az ámokfutással, amit egzaltált lelkû vezetõjével – fõleg az utolsó 3-4 évben – az asztalra tett, az leginkább az árnyékszékbe való.
A hajó tehát elment! Ez a párt ezzel a kormánnyal, ezzel a vezetõvel teljesen alkalmatlan a csõdbe jutott országnak a bajból való kivezetésére. Mindenkinek az az elemi érdeke, hogy véget vessenek ennek az agóniának. Még
a szociknak is, hisz egyszer nekik is fel kell építeni magukat újra (mondjuk
vagyunk páran, akik azért el tudnánk a világot viselni még akár nélkülük is),
és jelen pillanatban a saját romjaikból talán még maradt használható
anyag.
Az emeszpé illogikus és immorális vezetõje persze megint hozza a formáját. Azt próbálja eladni a politikai piacon, hogy minden bajok forrása a FIDESZ és annak vezetõje, mert egyebet sem tesz, csak ellenkezik velük, ahelyett, hogy most amikor itt van a nagy baj, valami jó kis Népfrontot hoznának létre. Amelyiket természetesen õ majd jól elvezetne. Láthattuk, mire jut
az, amit õ vezet! A másik csapásirány az eddig mindig jól bevált rágalomhadjárat, hazugságkampány. Nem elég, hogy mindenrõl a FIDESZ és Orbán
Viktor tehet, ráadásul még azt is el akarja venni, ami az eddigi lerablásból
megmaradt. De ne féljetek egy minutát sem megrémített nyugdíjasok, mert
jön a rettenthetetlen szájbajnok és kirántott mikrofonnal csatába indul értetek. Arról most talán – terjedelmi okok miatt is – tekintsünk el, hogy a táncos bohóc az Orbán Viktorhoz sündörgõzni akaró egykori tanácsadóit is elkezdi lehallgattatni. Meg attól is, hogy az õ majdani elszámoltatásukat –
például 4-es metró ügyben – úgy állítja be, hogy az az építkezés leállítását
jelenti, lelkük rajta. Hisz nem adhatnak mást, csak mi lényegük. „Hazudtunk
reggel, hazudtunk este, hazudtunk a nap minden órájában” – mondotta volt
a miniszterelnöki székben idõzõ férfiú. Miért tennék ezt másként. Nem is teszik. A bajok orvoslása helyett, ami ma már a politikai kutyakomédia berekesztése és új választások kiírása lenne, minden fronton Orbán Viktorral
kezdik rémiszteni a népeket.
Mintha annak idején az ókori Rómában Hannibál megjelenésére a Pósíkságon arról kezdtek volna szónokolni a szenátusban, vigyázzatok, mert
Hannibál horkol, meg csúnyán néz az ellenségre, meg illetlenül viselkedik az
asztalnál. A szenátus ezzel szemben új légiókat állított fel, Scipio Africanust
a légiók élére állította, és legyõzték Hannibalt.
Persze, a szocialistáknak Scipio helyett legfeljebb egy Caligulájuk, vagy
egy Commodusuk van.
KOPOR TIHAMÉR
Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában
(Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a
város életérõl.
A Fidesz Érdi Szervezete
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