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ÉRDI LAP

Olvasóink írják
Áldatlan helyzet a Battyhány
Általános Iskola környékén
Levélben fordultak a Battyhány Általános Iskola környékén lakók az iskola igazgatójához, Rozgonyi Jánoshoz és
T. Mészáros András polgármesterhez az iskola közelében kialakult áldatlan helyzet
miatt. Levelükben, amelyet
elküldtek szerkesztõségünknek is, a következõket írják:
Tisztelt Igazgató úr !
Nem véletlenül és súlyos indokkal fordulunk Önhöz egy olyan kérdésben, mely nagyon sok családot
foglalkoztat az utóbbi években - az
Önök közvetlen környezetében.
Ezek a családok - akik aláírásukkal is igazolták állításainkat - az
alábbiak szerint szeretnének Ön felé
bizonyítható eseményeket igazolni,
melyek az elmúlt hónapokban – sok
esetben években történtek – eddig
jogorvoslat nem történt.
Elõre is jelezzük, hogy az alábbiakban rögzített tapasztalatok és
problémák – ismereteink szerint jogosan – közvetlenül eljuttatjuk Érd
megyei jogú város polgármesteréhez
T. Mészáros Andráshoz valamint az
Érdi Lap fõszerkesztõjéhez azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a környezetünkben történtek végre napvilágra kerüljenek.
Tesszük ezt azért, mert a Polgármester úr által meghirdetett programba nem igazán illõ, sõt határozottan káros események rombolják, károsítják Érd megyei jogú város hírnevét - tekintettel arra, hogy területünkön nagyon sok család a fõvárosból, vagy más területrõl költözött ide
abban a reményben, hogy ebben a
városban végre nyugalmat talál.
Nos, amivel egyet értünk:
– Egészséges életmóddal, mely
fiataljainkat mozgásra, egyéni és
csoportos tevékenységre bíztatja az
inaktív, mozgásszegény életmód helyett.
– Több és szakmailag felügyelet
– szakemberek által irányított –
program bevezetése annak érdekében, hogy a fiatalok többet, jobban
és megfelelõ háttérrel tudjanak testük és lelkük megfelelõ építése mellett, kulturált körülmények között
sporttevékenységet folytatni.
Amivel nem értünk egyet:
A magántulajdon sérelmére elkövetett eseményekkel:
Gátlástalanul – meg sem gyõzõdve arról, hogy az ingatlan tulajdonosai otthon tartózkodnak – a környezetükben található ingatlanba anélkül, hogy végiggondolnák annak jogos, vagy jogtalan sértését mindent
letaposva átugranak az átrúgott labdáért – nem törõdve azzal, hogy milyen kárt okoznak.
Amennyiben ezekért a cselekmé-

nyekért az ingatlan tulajdonosa szót
emel, trágár, nyomdafestéket nem
tûrõ szavakkal illetik õt, a tulajdonosok által nyitva hagyott ablakon –
különösen fontos információ, hogy
otthon tartózkodtak a károsultak –
nylon zsákokban a nyitott ablakon
keresztül homokot dobnak be úgy,
hogy közben a nevelõk az udvaron
beszélgetnek és az eseménybõl semmit nem vesznek észre?!
Ismereteink szerint a sportcélokra kijelölt terület jogosan van igénybe véve bizonyos idõszakokban – ez
igazán a hétvégi idõszakokra vonatkozik.
Ehhez képest mit tapasztalunk?
Kerítésen másznak át az állítólagosan ott tartózkodó sportrajongók
igencsak érdekes stílusban ûzik azt a
sportot. Szemetelnek, mindent letéptek, ami gátolja õket a szabad tevékenységükben!
A közvetlen környezetében élõ
idõs emberek, kisgyermekes családok és azok a lakók, akik csendet,
nyugalmat nem kiabálást és nyomdafestéket nem tûrõ trágárkodást
akar hallgatni nap mint nap állítólag
legálisan. Teljesen tehetetlenek a garázda, sokszor fenyegetõdzõ „sportolókkal” szemben.
Tisztelt Igazgató Úr !
Levelünk nem kérelem és nem
túr halasztást!!
Amennyiben Ön nem teszi meg a
szükséges intézkedéseket kénytelenek leszünk tovább lépni. Ezt igazolja az Önnek címzett levél aláíróinak
magas száma és az, hogy az évek óta
húzódó probléma már nem csak egykét ember problémája, hanem közügy.
Kéréseinket az alábbiakban foglaltuk össze:
– Biztosítsa az iskola közvetlen
környezetében élõ érdi lakosok számára a nyugodt és a lakosok számára a stresszmentes pályahasználatot,
mely használat nem zavarja az ott lakók mindennapi életvitelét. Megjegyzés: a jelenleg életben lévõ un.
kerítés semmilyen védelmet nem
nyújt. Sem a labda, sem pedig az átmászó, átugró labdavadászok ellen.
– Korlátozza a pálya igénybevételének idejének idejét! Ez alatt azt
értjük, hogy az iskola környezetében
idõs, beteg emberek, kismamák, napi munkában elfáradt emberek laknak, akik este pihenésre és nem kiabálásra, trágárkodásra és egyéb nem
igazán szakmailag elfogadható tevékenységre vágynak.
Kérjük, hogy fentiek ismeretében
tegye meg a szükséges intézkedéseket Segítségét és megértését köszönjük.
A helyzet súlyosságára való tekintettel mielõbbi válaszát várjuk
Aláírás: 13 környékbeli lakos

Kórisme

– Béla bácsi a közértben a kenyéráraktól gutaütést, a sajtospárizsi
árától szívinfarktust kapott.
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Ez volt az Elsõ?
Ez volt az Elsõ Fesztivál!
S

orra nyílnak a szabadtéri szórakozóhelyek, a fesztiválok is megkezdik elõzetes híranyagaik terjesztését. Legmerészebb álmainkban
sem gondoltuk volna, hogy Érden,
ha néhány napra is, de lehetõséget
teremtenek a fiataloknak a találkozásra, a zenehallgatásra, hogy koncertet, koncerteket szerveznek. Nem
túlzok, ha azt mondom, nagyon vártuk, mi érdiek az Elsõ Fesztivál három napját.
A reklámozás közel két hónapot
tartott. A Programod magazinban,
plakátokon, a helyi Tv-ben, s természetesen az országos hirdetés is kiváló volt. Sajtótájékoztatóval kezdõdött és budapesti valamint országos
programújságok cikkeivel, hírveréseivel folytatódott.
Jó volt a helyszín kiválasztása,
távol a lakóterületektõl, ugyanakkor
nem egy elkedvetlenítõ senki földje
helyen. A programból látható volt,
hogy ez a három nap sûrû nap lesz, s
akad nézni és hallgatni való.
A zenekarok két színpadon is
szórakoztathatták közönségüket és
barátaikat. Jó volt látni az ismerõs
arcokat egy-egy koncerten, a koncertek szüneteiben, a büfénél. Bár nem
úsztuk meg a júniusi esõs idõjárást, a
rendezvény hihetetlenül jól szervezett volt, az odautazástól, a technikai
felszerelésen át az ellátásig. Ugye az
együttlétekhez, a fesztiváli hangulathoz a közös sörözés, a jó kaja is
szükségeltetik.
A koncertek sora megkérdõjelezhetetlen volt, olyan tradicionális
együttesek szerepeltek, hozzáteszem
nagy sikerrel, mint a Kispál és a
Borz, akiknek koncertje szokás szerint energikus és profi volt, mert a
zenekar tagjai nagyon odatették magukat. A Ladánybene 27, a
Hooligans, s a néhány éve nagy átalakuláson átesett Neo, akik a hazai
pop-rock világban tömegeket mozdítanak meg, s akiknek a mai napig az
elsõvonalas zenekarok között a helyük, intenzív jelenlétükkel itt is sikeresek voltak.

Sokunk számára a kisszínpados
Suhancos stílusteremtõ zenéje, hiphop és népzenei egyvelegû szövegelése jelentette a csúcspontját a fesztiválnak. Az együttes tagjai az évtizedes múlttal a rap undergroundban
mozgolódó Fankadeli és a több mint
negyven hangszeren játszó, elismert
prímás Szabó Balázs.
Nagy tömegeket vonzott a Belga
koncert, polgárpukkasztó, nem kevés iróniával fûszerezett, hip-hophoz közeli számaikkal.
A Fesztivál szervezõi igazán értékelendõ kezdeményezésként lehetõséget biztosítottak a helyi zenekarok számára is. Fölléphetett a kertvárosi pop-punk zenével, közönséget is
maga mellé állítani tudó Kakaós Ke-

szeg, a közel tíz éve mozgolódó és
több nagyobb zenekarral együtt turnézó Flúg, a zajos káosz zenét tolmácsoló dUNA zenekar, valamint a
Spaten Club-ban rendszeresen fellépõ és az idõsebb generációt megfogó
Indián Joe Band, s nem lehet kihagyni az EX, a Privát Sika TV, a
Format C: és a Deep Sund együtteseket sem.
Összességében jó volt ez a Fesztivál, szinte úgy tûnt, nem is ez volt
az elsõ, mert minden a helyén volt,
nagyon a helyén volt. Szándék volt
tehát, és várjuk, hogy jövõre is legyen! Köszönjük a szervezõknek,
hogy létrejöhetett ez a zenei esemény, mi ott voltunk!
SZABÓ DÁNIEL

Szent Iván-nap a kastélydombon
J

únius 21-e az év leghosszabb napja, a nyári napforduló õsi ünnepe.
Hajdanán a nyári napforduló a naptári év kiemelkedõ ünnepe volt, az
ókori Görögországban sok helyütt
ekkor kezdõdött az év. Ünnep volt az
„év teteje” a keltáknál, a germánoknál és a szlávoknál is, és
továbbélt a keresztény Európában is,
mindenekelõtt a Szent Iván-napi
tûzünnepben. Az égi tûz köszöntése
azonban nem korlátozódott Szent
Iván napjára, a tûzugrás, tûztaposás
és más tüzes népszokás minden napforduló körüli ünnepnek része volt,
sõt a Balkánon az egész Rák hónapot
ünnepi idõszaknak tekintették.
Ófaluban évek óta az ÉrdÓvárosi Szent Mihály Alapítvány
rendezi a hagyományos ünnepséget.
Az idén a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központ mazsoretteinek felvonulásával és mûsorával kezdõdött a rendevény, majs a biatorbágyi fúvószenekar szórakoztatta az egybegyûlteket.
Lehetõség volt a Szapáry pince
meglátogatására, ahol Ábel András
helytörténész mesélte el a nagyszámú érdeklõdõnek a pince történetét.
Mindeközben fõzõverseny is zajlott, sok bográcsban rotyogott a babgulyás, a slambuc és társai. Este
nosztagia diszkó volt, majd tíz órakor tûzgyújtás.

