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Előfordul néha, hogy a sajtót – az 
újságírót, a szerkesztőt – támadás 
éri. Ilyenkor bizony feszeng, nehe-
zen találja a megfelelő megoldást, 
kiváltképp, ha alkatilag inkább 
szelídségre, korrekt megegyezés-
re hajló, a köz szolgálatára vállal-
kozó, nem pedig amolyan kemé-
nyen odavágó, „majd én megmu-
tatom” természetű. Ráadásul nem 
is jó, ha a sajtó a sajtóról szól, ha 
az újság saját magával foglalko-
zik. Nem jó, mert az olvasókat, az 
embereket ez nem érdekli. 

Igen ám, de mi történjék akkor, 
ha „megszólítják”, sőt, ha sár csa-
pódik a sajtó arcába? Ilyenkor mi 
a megfelelő megoldás? Odatartjuk 
az arcunk másik oldalát is, hogy 
csak tessék nyugodtan fröcsköl-
ni? Esetleg letöröljük, és lehajtott 
fejjel, szótlanul tovább- megyünk, 
gyámoltalan beletörődést mutat-
va, hogy velünk mindent meg 
lehet tenni? Vagy átvéve a támadó 
eszközrendszerét, visszadobál-
juk a sarat? Nem könnyű tehát 
a választás – ettől kellemetlen a 
helyzet.

Néhány élőszóban előadott 
kezdeményezést követően az első 
írásos támadás – a városi televízió 
mellett az egyetlen közszolgála-
ti médiumnak, az Érdi Újságnak 
címezve – egy brosúrából érke-
zett. A kiadvány – amelynek sem 
újságíró-szakmai, sem etikai szín-
vonalát nem szeretném minősí-
teni – már a bevezetőben azt állí-
totta névtelen szerzőjű írásában, 
hogy az újság lopásban működik 
közre, később pedig kibontotta 
ezt a gondolatot. Azt tudatta az 
esetleges olvasóval, hogy a város 
pénzéből fizetett közmédiumok 
„sajtómunkásai” buzgón asszisz-
tálnak a város eladósításához, 
mégpedig „tévesen értelmezett 
politikai meggyőződésből vagy 
nagyon is profán egzisztenciális 
kényszerek hatására”. Vagyis: a 
városi közmédiumokban dolgo-
zók – ezen belül az Érdi Újságban 
írók – vagy politikai téveszmék 
rabjai, vagy pénzért bármit meg-
tesznek, bármire hajlandók. 
Természetesen ezekre az állítá-

sokra nem reagáltunk, hiszen kár 
lett volna a válasszal a brosúrát 
vitapartneri szintre emelni – érke-
zett azonban a következő táma-
dás, amely itt, a szomszédos olda-
lon olvasható. Az utalás itt is félre-
érthetetlen: közpénzből fizetett 
városi írott sajtó lett megszólítva, 
tehát az Érdi Újságról van szó 
(több ugyanis nincs), amelynek 
közpénzből jól fizetett munkatár-
sai arra érdemtelen teljesítménye-
ket próbálnak „felhabosítani, kifé-
nyezni és szalonképessé tenni”. 
Ne kerteljünk: eszerint jó pénzért 
– hazudnak.

Félreértések elkerülése végett: 
az nem baj, ha különböző véle-
mények vannak, ha tények 
feszülnek egymásnak. Ennek szí-
vesen helyet is adunk az újságban 
– ennek kapcsán azonban két-
ségbe lehet vonni az újság köz-
szolgálatiságát? Megkérdőjelezni 
olyan külső cikkírók szakmai 
hitelességét, tisztességét – ugyan-
is az Érdi Újságnak csak külső 
cikkírói vannak, nem pedig „jól 
fizetett sajtómunkásai” –, akik ha 
néha követnek is el apró hibá-
kat, de valósággal együtt élnek, 
együtt lélegeznek a várossal? 
Akik elmennek a hulladékgyűj-
tőkkel szemetet, autógumikat 
összeszedni, kimennek tudósíta-
ni a fagyos-jeges utakra, jelen 
vannak kisebbségi önkormány-
zatok, kulturális intézmények és 
civil szervezetek rendezvényein, 
iskolákban és sportpályákon – és 
mindezt szinte jelképes honorá-
riumokért teszik? És igen, beszá-
molnak az önkormányzat veze-
tőinek rendszeres sajtótájékozta-
tóiról is, meg a közgyűléseken 
elhangzottakról is, hangozzanak 
el bármelyik oldalról.

Minderről – mivel az újság 
átlapozásával bárki meggyőződ-
het róla – természetesen nem 
írtam volna, ha nem éri „megszó-
lítás” az Érdi Újságot.

A szerkesztõ jegyzete

Megszólítva
Mintegy hatszáz méter hosszú felüljáró épül a Bagoly utcánál

Vasútfejlesztési beruházás 

kezdõdhet Érden

Segesdi János, Érd Megyei Jogú 
Város alpolgármestere lapunk-
nak elmondta, hogy a közel-
múltban több százan jelentek 
meg a Batthyány Általános 
Iskolában megtartott fórumon, 
ahol az illetékesek ismertették 
a tervezett beruházás részle-
teit, a lakosok pedig megfo-
galmazták észrevételeiket – és 
aggodalmaikat.

– A beruházásról tudni kell, 
hogy az Európai Unió által elfo-
gadott korszerű vasúti pálya-
felújítás során arra kötelezik a 
Magyar Államvasutak Zrt.-ét és 
Magyarországot, hogy szüntes-
sék meg a szintbeli keresztező-
déseket, és tegyék akadálymen-
tessé a vasúti közlekedést. A ter-
vezett felüljáró megfelel minden 
európai uniós szabványnak, és 
a felüljárót azért tervezik ilyen 
hosszúra, mert a jövőben ez 
lesz Érd egyik fő gyűjtőútvona-
la. Tulajdonképpen arról is szó 
van, hogy most kell kihasználni 
az unió által biztosított fejlesz-

tési pénzeket, de természetesen 
a lakosság által megfogalmazott 
legjobb megoldásokat be kell 
építeni a projektbe – mondta az 
alpolgármester.

Segesdi János ismertetése sze-
rint, ha az eredeti, Bagoly utcai 
nyomvonalon tervezték volna a 
felüljárót, akkor körülbelül két 
méterre húzták volna fel a háló-
szobák ablakától a felüljárót, de 
ez szóba sem jöhetett, hiszen 

a jelenlegi európai uniós köve-
telmények ezt nem teszik lehe-
tővé, mert abban az esetben 
maradandóan károsította volna 
az ott élők életkörülményeit. 
Ráadásul akkor az utca mindkét 
oldalát ki kellett volna sajátítani, 
és abban az esetben valamennyi 
lakást érintette volna a teljes 
kártalanítás vagy a kárenyhítés.

– Az önkormányzatnak sem-
milyen érdekeltsége nincsen, 
nekünk az az érdekünk, hogy 
a legkedvezőbb feltételeket tud-
juk beépíteni a projektbe, mert 
azt szeretnénk, ha az ott élő 
családok elégedettek lennének 
a megoldási lehetőségekkel. Mi 
azt szeretnénk, ha mindenki 
megértené, hogy szükség van 
a beruházásra, ugyanakkor azt 
akarjuk, hogy mindenki szá-
mára a legmegfelelőbb megol-
dást találják meg az illetékesek 
– mondta Segesdi János.

Az alpolgármester elmondása 
szerint az egyik oldal kisajátítá-
sával megteremtődik az a felté-

tel, hogy az épületek és a felüljá-
ró közötti legkisebb távolság 17 
méter legyen, ez pedig azt jelen-
ti, hogy négy métert nyernek az 
ingatlanok és a felüljáró közötti 
távolságon. A vasút feletti aka-
dálymentes átjárás megvalósu-
lása után nagy valószínűséggel 
megnövekszik a forgalom, mert 
akik jelenleg zökkenőmentesen 
akarnak átmenni a vasúton, 
azok vagy elkerülik a Bagoly 

utcát a Vadlúd utca és a Zámori 
út irányába, vagy pedig eleve a 
Diósdi úti aluljáró felé mennek.

– A Bagoly utcai projekt nem 
egy különálló projekt, hiszen a 
Zámori úton is megtörténik a 
vasúti felüljáró korszerűsítése. 
A kivitelezőtől kértük, hogy pró-
bálják kiszélesíteni a Varjú utcai 
gyalogos aluljárót, mert azt sze-
retnénk, ha személygépkocsik 
is használhatnák az aluljárót, 
és bővítésre kerül a Balatoni 
úton lévő két vasúti felüljáró 
is. A közeljövőben kiszélesítik 
a Duna utcai egysávos vasúti 
aluljárót, és a későbbiekben 
fejlesztéseket végeznek a 40-
es vonalnál is – tette hozzá az 
alpolgármester.

Segesdi János emlékeztetett 
arra, hogy egy tízéves közle-
kedésfejlesztési programról van 
szó, ami élhetőbbé teszi majd 
az érdiek számára a várost. A 
terveket egy tervező iroda végzi 
a MÁV Zrt. megbízásából, és 
több szakhatóság vesz részt a 
véleményezési és engedélyezé-
si folyamatban. Nagy figyelmet 
szentelnek a lakossági észre-
vételeknek, a szakhatósági 
meghallgatáson elhangzottakat 
pedig továbbítják az illetékesek-
nek.

– A Batthyány Általános 
Iskolában megtartott lakossági 
fórumon többen aláírásgyűj-
tést kezdeményeztek a terve-
zett felüljáró megépítése ellen, 
de nekik is szembesülniük kell 
azzal, hogy hosszú távon az 
érdiek többsége minden való-
színűség szerint nem ellenzi 
majd a városi közlekedésre is 
nagy hatással lévő beruházást. 

Az Európai Unió egységes vasútfejlesztési programja 
keretében mintegy 630 méter hosszú felüljáró építését 
tervezik Érden. A Bagoly utca 8. és 48. közötti szaka-
szon nemcsak az ott élõ 20-25 épület vagy ingatlan 
tulajdonosait érinti a tervezett beruházás, hanem 
közvetlenül meghatározza majd Érd közlekedését is, 
hiszen a felüljáró megépülése után ugrásszerûen meg-
növekszik az ottani átmenõ forgalom.

Éghajlatváltozás ide meg oda, 
esetleg hóesés, hajnali fagyok 
és ködök, de – március van, 
méghozzá visszavonhatatlanul. 
Sokan nem figyelik a napszakok 
változásait, ezért most örömmel 
írom ide, hogy megjelenésünk 
napján, március ötödikén, csü-
törtökön, a nap negyed hét után 
két perccel kel, és délután, fél 
hat után öt perccel nyugszik le. 
Tehát: hosszabbodnak a nap-
palok, rövidülnek az éjszakák. 
Különben is: Mátyás a múlt 
hónap 24. napján jeget talált, 
amit meg kellett törnie, hogy 
a tavasz elől elseperje az utat. 
Hogy nem mindenütt törte 
meg a jeget? Hát, Istenem, az 
enyhület majd eltakarítja azt a 
keveset!

Legutóbb, amikor a járdánk-
ról és a házunkig vezető útról 
elhánytam a havat, az előző 
nap estelén megbeszélt terv 
szerint hátramentem a szerszá-
moskamrába. Feleségem külön 
kérte, nézzem meg, helyén van-
e a rövid nyelű ásója meg a sara-
boló kapája? Ezt a kettőt ugyan-
is még karácsony előtt odaadta 
élezésre, de nem emlékszik, az 
illető, aki elvállalta a munkát, 
meghozta-e őket? Éppen jókor 
értem hátra, mert egyik kedves 
szomszédunk azonnal a kerí-
téshez hívott. Kiderült: az illető 
még tegnap a szomszédhoz adta 
be azt a két szerszámot, mivel 
nem voltunk idehaza. Vittem is 
a jó hírt a házba, s azt a beszá-
molómat: minden rendben van 
a szerszámok körül. 

Erre aztán odalenn az alag-
sorban előkerültek a közeli 
palántázásra szánt magvak, 
amelyeket majd műanyag tejfö-
löspoharakba helyez be egyen-
ként a feleségem. Évtizedek óta 
ő foglalkozik ezzel, az idén sem 
fogja elvéteni. Egyébként igen 
rendszerező elme, hiszen tudja, 
hogy melyik fajta mag részére 
milyen minőségű és összetételű 
föld való. Ezek felsorolásával 
nem is untatok senkit. Inkább 
azt jegyzem meg, hogy az idén 
a rózsa- és az egyes kerti virág-
tövek közé-mellé is konyhára 
való zöldségnövény kerül.

Amint elhatározta: az idén 
a szinte kilátástalan gazdasági 
helyzetben olyasmit is meg kell 
termelnünk, ami azelőtt eszünk-
be sem jutott volna. Belőlem 
csak úgy árad, olykor sugár-
zik az optimizmus, de mikor őt 
hallgatom a „ki tudja, mit hoz 
a holnap?” jelszavával díszített 
mondatait, akkor kezdek a pesz-
szimizmus felé hajlani. Ilyenkor 
mindig megvigasztal, és kifej-
ti, ő valójában optimista, de 
ettől eltekintve fel kell minden 
váratlanra készülnünk, nehogy 
baj érjen bennünket. Így aztán 
megtanultam, hogy a pesszi-
mista nem más, mint egy jól 
informált, a közeledni vélt bajo-
kat legyőzni kívánó optimista!

A lényeg: idejében és körül-
tekintően fel kell készülnünk 
a tavaszra. Persze, az ország, 

helyesebben nemzetünk tava-
szára is, lélekben. Nemzeti 
ünnepeinkkel itt helyt, Érden, 
minden rendben van. Városunk 
lakosai semmiféle szélsőséges 
provokációra nem számítva, 
emelkedett lélekkel, a márciu-
si ifjak öntudatos és határozott 
szellemétől áthatva ünnepel-
tek minden évben. Ugyanilyen 
nyugodtan koszorúzhatnak a 
Topoly és a Temes utca sarkán 
álló 48-as emlékműnél. Az idén 
igencsak tiszta utcaképpel és 
az oda vezető aszfaltos járdával 
gazdagodva tehetjük le az emlé-
kezés virágait a talapzatra.

Ami a „tágabb” hazát illeti, 
csak reménykedhetünk. Amit 
néhány éve átélünk, mármint 
nemzeti ünnepeink gyalázatát, 
az sokakat megújulásra késztet. 
Gyermek- és ifjú éveimet, majd 
öregségbe hajló életem már-
ciusait soha nem zavarta meg 
rendőrkordon, a tojászáporok-
tól védekező esernyőnyitogatás, 
sem füttyorkán, sem obszcén 
szövegek kórusa. Sajnos, amíg 
egy kormány nem állítja helyre 
nemzeti ünnepeink és ősinek val-
lott nemzeti jelvényeinek becsü-
letét, addig nehezen gondolható 
társadalmi életünk tisztulása. 

A februárban kilencven éve 
elhunyt Ady Endre egyik verse 
jut eszembe, s annak is egy 
sora: „Ma percemberkék dáridó-
ja tart…” Reméljük, nem sokáig 
tart már ez a dáridó. 

Ideje hát lélekben már most 
felkészülni a változásokra.

 Bíró András

Készülõdés

A MÁV mostohagyereke: a Könyves Kálmán utca mögötti gyalogos felüljáró 
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A Bagoly utcai útkeresztezõdés – itt építhet a MÁV felüljárót

A képviselõk 
mondták
Miskolczi Katalin a múlt csütörtöki közgyű-
lésen arra kérte az illetékeseket, derítsék ki, 
hogy a Tárnoki úton, a volt lovarda mellett, 
kik irtották ki a fákat. Kifogásolta, hogy az 
Érdi Újság nem jut el a lakókhoz, és vizsgá-
latot kezdeményezett a lap terjesztésével 
kapcsolatos anomáliák felderítésére.

T. Mészáros András polgármester vála-
szában jelezte, több kifogás is érkezett az 
utóbbi időben az Érdi Újság terjesztésével 
kapcsolatosan. A polgármester elmondta, 
hamarosan találkozik az újság kiadójával, 

rögzítik a jogos panaszokat, és közös ellenőr-
zéseket végeznek majd. 

Antunovits Antal arról beszélt, hogy 
áldatlan állapotok vannak az építéshatósági 
osztálynál, és elmondta, az utóbbi időben 
komoly gondot okoz a szemét elszállítása 
választási körzetében. T. Mészáros András 
elmondta, levélben szólította fel az Érd-Kom 
Kft. vezetőjét, hogy tartsák be a szolgáltatási 
szerződésben foglaltakat. A polgármester 
tűrhetetlennek nevezte, hogy több esetben 
nem szállították el a szemetet, és kilátásba 
helyezte a szerződés felmondását.

Varga László szorgalmazta, hogy a Tétény 
felől és a Tétény felé tartó Volán járatai 
naponta legalább háromszor térjenek be a 
Tesco parkolójánál lévő megállóba. Patkóné 
Séra Ilona megelégedéssel állapította meg, 
hogy az érdi rendőrkapitány levélben biz-

tosította arról, a jövőben is rendszeresen 
végeznek majd közlekedési ellenőrzést a 
Bem térnél, ugyanakkor nemtetszését fejez-
te ki amiatt, hogy az Érdi Újságban nem 
jelent meg a Teleki Sámuel Általános Iskola 
egyik hirdetése.

Tímár Istvánné azt kifogásolta, hogy 
miért csak Hódi Lászlót, a Megatherm Kft. 
ügyvezető igazgatóját köszöntötte a köz-
gyűlés a 2008. Év Vállalkozása díj elnyerése 
alkalmából, miközben Érden más vállalkozók 
is vannak, akik kimagasló teljesítményeket 
értek el az elmúlt esztendőben.

T. Mészáros András közölte, minden olyan 
érdi vállalkozót szívesen köszönt a képviselő-
testület, aki kimagasló szakmai sikereket ér 
el, de ezekről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet is. –p–

Ilyenkor kell mérlegelni, hogy 
ezer-kétezer vagy 65 ezer ember 
érdekét illik figyelembe venni. 
Ezt megértik az emberek, és 
inkább konstruktív javaslatokat 
fogalmaztak meg, hiszen a meg-
jelentek többsége megértette, 
hogy egy csónakban eveznek 
az önkormányzattal, mert mi 
is azt akarjuk, hogy a legkisebb 
sérülés nélkül valósuljon meg a 
tervezett vasútfejlesztési beru-
házás. A polgármesteri hivatal 
továbbra is nyitott a párbeszéd-
re, jómagam várom az érdeklő-
dőket, és szakértő kollégáim is 
mindenben a Bagoly utcában és 
környékén élő emberek szolgá-
latára állnak – közölte Segesdi 
János alpolgármester.

 Papp János


