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Az év második felében 
elkezdõdhet az M7-es lehajtó építése Vastagodik egy dosszié a tás

kámban: közeli és távolabbi 
ismerősök dagasztják papírok
kal a tartalmát. A gyülekező 
dokumentumokat nagyjából 
azonos mondatok kísére
tében adják át nekem, kicsit 
szégyenlős, kicsit bizakodó 
mosollyal. A papírokat kísé
rő szöveg valahogy így hang
zik: „Neked annyi ismerősöd 
van, újságíró vagy, nézz már 
körül egy kicsit, hátha hallasz 
valamit, hónapok óta nincs 
állásom…” Mert egyre több 
a munkanélküli, aki évtize
dek óta megszokta, hogy az 
embernek van munkahelye. 
Ahova bemegy reggel, aztán 
délután, estefelé meg haza
megy, és ez így történik egy 
életen át – most azonban 
másképp történnek a dolgok. 
Dolgozni akaró, tisztességes, 
szakképzett emberek kerülnek 
utcára, és nem nagyon értik, 
hogy miért. Szeretnének tevé
kenykedni a közösség javára 
vasmunkások és pedagógu
sok, egészségügyi dolgozók 
és könyvelők, ám a munkálta
tók ilyenolyan okokkal meg
váltak tőlük. Elküldték őket 
a kisvállalkozók, mert nincs 
megrendelés, esetleg ők sem 
kaptak pénzt a nagyvállalkozó 
megrendelőtől, meg különben 
is „megszorítás” van minden
hol. Így hát „egyszerűsítenek” 
mindenfelé: akit lehet, elkül
denek, a megmaradtak pedig 
többet dolgoznak, és örülnek, 
hogy nem őket küldték el.

A munka nélkül, azaz jöve
delem nélkül maradás csak 
egyetlen – jóllehet, talán leg
érzékenyebb – tünete a hely
zetnek. Világosan látszik már, 
hogy nem időszakos megszo
rításról van szó, nem átmeneti 
nehézségekről, amiből csak
hamar valahogy kilábalunk. 
Értelmes fiatalok és középko
rúak, némelyek családostul 
vágnak neki a nagyvilágnak, 
olyanok, akik egyáltalán nem 
pénzéhes szerencselovagok: 
hivatásukat imádó orvosok, 

építészek, mérnökök. Az itt
hon maradottak meg – mint 
hallhatjuk a híradásokban – 
például kiköltöznek egyszerű 
vikendházakba, és közben nő 
a megélhetési lakáseladások 
száma, egészségmegőrzés
re, kulturálódásra pedig már 
régóta nincs pénz.

Töprengünk, persze, keres
sük a lehetőségeket, csak az 
a baj, hogy szinte teljesen „be 
vagyunk kerítve”. Lehet dol
gozni „feketén”, zsebbe kapott 
pénzért, de erősen a piaci ár 
alatt. Lehet dolgozni nyugdíj 
mellett, ha az alacsony, ám az 
adórendszer gyorsan „utánalé
pett” ennek a lehetőségnek is, 
így most már egyszerűen nem 
érdemes. Morgolódni, mérge
lődni is lehet, az életszínvo
naluk megőrzése érdekében 
egyes érdekérvényesítő hely
zetben lévő csoportok néhol 
elkeseredett sztrájkokkal is 
próbálkoznak, szinte teljesen 
eredmény nélkül.

Töprenghetünk: mit lehet 
tenni, mit hozhat az új eszten
dő? Csodát nem várhatunk, az 
biztos, meg arra se számítha
tunk, hogy mások majd meg
oldanak nekünk, helyettünk 
bármit is. De ez az ország, az 
itt lakó ember állt már talpra 
nehéz helyzetben – igaz, csak 
akkor, ha maga kezdte irányí
tani a sorsát. Ha a kezét nem 
ökölrázásra használta, hanem 
arra, hogy megfogja a másik 
ember kezét, és segítsen rajta.

Egyebek mellett arra is 
jók voltak a mögöttünk álló 
ünnepnapok, hogy rokoni, 
baráti közösségekben értel
mesen el lehetett töprengeni 
azon: mennyi mindenen kell 
majd ebben az évben változ
tatnunk. Mert, hogy sok min
dent gyökeresen másképp kell 
csinálnunk, az biztos, azon 
már töprengeni sem érdemes.

Mindezt Reményik Kálmán, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. vezérigazgatója mondta el, 
aki a december 17én megtartott 
városi sajtótájékoztató vendége 
volt, és az Érdet közvetlenül 
érintő közlekedési projektekről 
számolt be. Mint hangsúlyozta, 
az utóbbi időben megvalósult 
fejlesztésekkel jelentősen javul
tak a város közlekedési felté
telei, de ennél elfogadhatóbb 
forgalmat csak néhány jövőbeni 
fejlesztéstől várhatunk.

Mint kiderült, a vezérigazga
tó érdi lakosként a saját bőrén 
is megtapasztalja, mit jelent 
nap mint nap városunkból 
Budapestre ingázni. Elárulta: 
már minden kerülő utat ismer, 
ami persze csupán fél megoldás, 
hiszen az a cél, hogy a város 
lakosai jóval kulturáltabb felté
telek mellett közlekedhessenek. 
Jelentős javulást hozott a tavaly 
ősszel átadott M6os autópálya 
Érdi tető–M0s szakasza, ame
lyen díjmentesen fel lehet jutni 
a sztrádára. Ugyanakkor az 
érdiek közlekedését is tovább 
könnyítheti majd az M0s út 
déli szakaszának bővítése, amit 
haladéktalanul meg kell olda

ni, mert a jelenlegi útszakasz 
már nem képes elvezetni a rá 
nehezedő óriási forgalmat. A 
majdani, kétszer három sávos 
út az új Dunahíddal várható
an 2011–12re készül el az M5
ös autópályáig, ám Reményik 
Kálmán előrebocsátotta: az 
építkezés időszaka alatt sem 
lesznek könnyű helyzetben az 
érdiek, hisz minden bizonnyal 
újabb kerülő utakat kell majd 

keresniük addig, amíg tart a 
kivitelezés. Hasonlóképpen az 
M7es autópálya Iparos úti cso
mópontjának átalakítása alatt 
sem számíthatnak majd semmi 
jóra a környék lakosai, mégis 
mindenképp megéri majd a 
sok kellemetlenséget eltűrni, 
mert ezt követően megszűnik 
a lehajtó mindennapos zsúfolt
sága. A vezérigazgató úgy vélte, 
a több évvel ezelőtt megter
vezett Iparos úti csomópontot 
alaposan elfuserálták annak 
idején, hiszen csupán alig pár 
száz méter választja el az M0s 
felhajtótól, ezért ezen a szaka
szon száz autónál több nem fér 
el. Hétköznapokon délután, az 

öt órai csúcsban viszont ennél 
jóval több jármű torlódik fel, 
ez pedig igencsak balesetveszé
lyessé teszi a lehajtót, így ezt 
minél előbb meg kell szüntet
ni. Várhatóan ez év második 
felében elkezdődhet az Iparos 
úti új csomópont átépítése. A 
tervek már tavasszal elkészül
nek, így egy gyorsabb, feszí
tett közbeszerzési eljárásnak 
köszönhetően minél előbb, 
talán már az év második felében 
elkezdődhet a kivitelezés. 

Ez a beruházás azonban nyil
vánvalóan egybeesik majd a 
város csatornázási projektjével, 
ami igencsak próbára teszi a 
környéken élő emberek tűrő
képességét, hiszen nem kevés 
kellemetlenséggel jár majd. 
Mindehhez pedig – majdnem 
azonos időszakban – még a ter
vezett Bem téri Sparberuházás 
is csatlakozik. Nem kis erőfeszí
tést igényel majd a munkálatok 
megfelelő összehangolása, de 
ennél is nagyobb kihívást jelent 
a lakosság közlekedésének biz
tosítása. Sajnos, úgy tűnik, igen 
komoly megterhelés éri majd 
azokat, akik az M7es közelé
ben élnek, de mégis érdemes 
lesz mindezt elviselniük, mert 
cserébe a közeljövőben min
denképpen kulturált és bizton
ságosabb közlekedésre, vala
mint egy modern alközpontra 
is számíthatnak, tehát minden
képpen megéri elszenvedniük 
a beruházásokkal járó bonyo
dalmakat – tette hozzá Segesdi 
János alpolgármester. 

Reményik Károly a továbbiak
ban a MÁV másfél milliárd forin
tos beruházásáról is ejtett néhány 
szót. Ennek keretében folytató
dik a Budapest–Székesfehérvár 
vasútvonal rekonstrukciója, ami 
Érdet a vasúti átjárók felújításá
ban érinti. A kivitelezést 2011
re tervezik. Közben folynak az 
M6os autópályaszakasz kiépíté

sének utómunkálatai. Szépítik, 
rendezik, ahol lehetséges, füve
sítik, és növényekkel telepítik be 
az út mentét. Ezzel együtt rend
szeres zajmérést is végeznek, 
hogy – ahol arra szükség van – 
megfelelő zajvédő falakat emel
jenek. A zajszinttel kapcsolat
ban a vezérigazgató kijelentette: 
mindent megtesznek azért, hogy 
a forgalmas autópályák melletti 
lakott területeken a zajterhelési 
szint az előírtaknak megfelelő 
legyen, de teljes zajmentessé
get semmiképpen sem ígérhet! 
Sajnos azoknak, akik néhány 
évtizeddel ezelőtt a csendes, 
vidéki élet kedvéért költöztek ki 
Érdre, meg kell érteniük, hogy 
az ötven évvel ezelőtti nyugal
mat már nem garantálhatják. Az 
utak forgalma ugyanis minden
képpen zajterheléssel jár, amit 
enyhíteni ugyan lehet, de meg
szüntetni nem! 

Újságírói kérdésre válaszol
va Reményik Kálmán azokat is 
megnyugtatta, akik az M7es 
csomópont átépítése kapcsán 
a buszmegálló miatt aggódtak. 
Mint elmondta: a terv egy új 
megálló kialakítását is tartal
mazza, így azt a lehajtó meg
építését követően sem kell majd 
nélkülözniük az érintetteknek.

� Bálint�Edit�

Érd közlekedési gondjait 
elsõsorban a sok évvel 
ezelõtti rossz és átgondo-
latlan közlekedésfejlesz-
tési koncepció okozza. 
Egyrészt az a baj, hogy a 
települést autópálya szeli 
ketté, másrészt pedig 
a város lakosságának 
rohamos gyarapodását 
hosszú évekig semmilyen 
infrastrukturális fejlesztés 
nem követte.

Jelentõs javulást hozott a tavaly õsszel átadott M6-os autópálya Érdi tetõ–M0-s szakasza
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A szerkesztõ jegyzete

Évkezdõ töprengések

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése minden évben egyszer 
– a Magyar Köztársaság nemzeti 
ünnepe, március 15e alkalmá
val – adományozza Érd megyei 
jogú város legrangosabb díjait, 
amelyek a következõk: 

Érd�Város�Díszpolgára�kitün-
tető� cím: a város legnagyobb 
elismerése annak adományoz
ható, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, tevékeny
ségével vagy egész életművével 
mind a városban, mind orszá
gosan vagy nemzetközi viszony
latban általános elismerést szer
zett, hozzájárulva ezzel közvet
ve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

Érd� Városáért� kitüntetés: 
adományozható azoknak, akik 

a város fejlesztésében, a társa
dalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely terü
letén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket 
értek el.

Érd� Város� Életműdíja: an
nak adományozható, akinek 
több évtizeden át végzett 
kimagasló közösségi, tudo
mányos, művészeti, kulturá
lis életműve, valamint egyéb 
területen végzett tevékenysé
ge példaként állítható a város 
közössége elé.

Érdi� Tudományos� Díj:�
mindazoknak a személyek
nek adományozható, akik a 
tudományágak valamelyiké

ben kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítésé
hez.

Az Érd Város Önkormányzata 
által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. számú rendelet 
értelmében a díjak odaítélését 
indítványozhatják a városban élő, 
dolgozó magánszemélyek, intéz
mények, civil szervezetek is. 

Kérjük a város lakosságát, 
civil szervezeteit, hogy tegye
nek javaslatot a kitüntetendő 
személyekre, és javaslataikat 
2009. január 29ig juttassák 
el T. Mészáros András polgár
mesternek címezve a polgár
mesteri hivatalba (2030 Érd, 
Alsó u. 1.).

FELHÍVÁS

a város díjainak adományozására

Az új év kezdetén elsoroljuk 
jókívánságainkat családtagjaink
nak, ismerőseinknek, mert így 
szokás. Mint magyar író, min
dig is magyarul, valamennyi 
magyarnak írtam és írok, nemre, 
korra, pártra és vallási felekezet
re való különbség nélkül. Talán 
ezért is kissé régies a köszönté
sem, amely így hangzik: „Bort, 
búzát, békességet!” Manapság 
e jókívánságoknak – sajnos 
– mindhárom tagjával baj van. 
Lehet mondani; legalább ezer 
éve szőlő és bortermelő nemzet 
vagyunk. Néhány nemes borunk 
– példaként a szekszárdi, az egri, 
kiváltképpen pedig a tokaji – ma 
is jól képvisel bennünket a világ
ban. Bizonyos érdekcsoportok
nak azonban útjában vagyunk. 
Azt akarják, hogy hazánkban 
csökkenjen a szőlőterület, a pia
cokról tűnjenek el a mi boraink. 
Ezért aztán nagy pénzt kínál
nak annak, aki a termő szőlőjét 
kivágja. Bizony, jócskán akad
nak, akik ezt meg is teszik. 

A búza a magyar tudatban 
mindig is egyenlő volt a nagy
betűs Élettel, amely a magyar 
mezőgazdaság egészét jelképez
te. A valahai világelsők közötti 
mezőgazdaságunk mára igen
csak valahol az alsó harmadban 
vergődik. Itt most nincs hely 
jelenlegi sanyarú helyzetének 
felvázolására. A lényegét, remé
lem, a lakosság többsége tudja: 
megváltoztak a birtok és birto
kos viszonyok, élelmiszeripa
runk – a nagybani baromfi, 
sertéshúsfeldolgozás, a cukor

gyárak tömeges bezárásával, 
konzervgyáraink számának 
gyérítésével – szinte megszünt, 
a legjobb földek, gépek, esz
közrendszerek a bankok kezé
ben. Termőföldjeink százezer 
hektárjai parlagon, állatállomá
nyunk vészesen megcsappant. 

Jókívánságaim harmadik 
tagjával, a békességgel sincs 
minden rendben. A rég elavult 
osztályharcos szemlélet marad
ványaként a társadalmi osztá
lyok, csoportok szembeállítása, 
közöttük a békétlenség szítása 
megint csak létező, társadal
munkban rombolóan ható, való
ságos tényező. Sokszor úgy tűnik 
– legalábbis számomra –, mintha 
a társadalmi életünkben jelent
kező szélsőséges megnyilvánulá
sok provokatívak lennének, bizo
nyos célok eléréséhez. Vannak, 
igenis léteznek érdekcsoportok, 
amelyeknek célja a békétlenség, 
a társadalmi ellentétek szítása és 
tartós fenntartása. 

Ez a „Bort, búzát, békessé
get!” új évi jókívánság – mint 
látják, kedves Olvasóim – akara
tom – akaratunk – ellenére sok 
kihívással szolgál. Gondolom, 
ezeknek csak úgy és akkor 
tudunk megfelelni, ha felké
szülünk fogadásukra. Mivel 
készüljünk fel? Azzal, hogy 
odahaza, magunk körül igyek
szünk mindent rendbe tenni. 
Természetesen saját magunkkal 
kezdjük. A javulást a magunk 

felelősségével, lelkiismereté
vel, a magunk munkabírásá
val, erkölcsiségével, valamint a 
szűkebb környezetünkkel való 
viszonyunk rendezésével kell 
kezdenünk. Magyarán: bátran 
szembe kell nézni önmagunk
kal. Le kellene szoknunk a 
másra mutogatásról. Elsőként 
magunkban kell keresnünk – és 
meg is találnunk – a hibákat.  

Áttekintve az elmúlt évet – és 
persze egész életünket –, erőt 
kellene merítenünk a tanulsá
gokból. Rádöbbennünk arra, 
hogy mindig csak akkor értük el 
célunkat, ha hittünk is benne és 
erősen akartuk is. És soha nem a 
körülmények, hanem embertár
saink segítettek bennünket. Mert 
az emberek – és minden ember 
– szépre, jóra, nemesre törek
szik. Egy hónapja a Csuka Zoltán 
Könyvtárban, a nagyszámú 
közönség előtt jelentettem ki, így 
szó szerint: „Higgyék el nekem, 
alapvetően jók az emberek!” 
Taps és helyeslés volt a válasz. 
De jóízű nevetés és még nagyobb 
taps következett, amikor gyorsan 
utána mondtam: „Bizony, még a 
szomszédaink is jó emberek!”

Végül hálatelt szívvel fogad
janak és jó érzéssel viszonoz
zanak minden új évre szóló 
jókívánságot. A „boldog” jelző 
mögött pedig ne anyagi javak 
özönét, hanem a lelki békét 
értsék és keressék. Csak így 
virágozhat ki és érlelődhet meg 
a „Bort, búzát, békességet!” 
jókívánság hármas egysége.

 Bíró�András�

Jókívánságok


