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Hogyan is kezdődhetett, és 
hol, kik kezdhették? Biztos, 
hogy nem az országgyűlé-
sen indult, még csak nem is 
Pilvaxban. Parasztok és ipa-
rosemberek elégedetlenked-
tek, diákok és városi polgárok 
fűzték egybe kemény mon-
dataikat, és nem maradt ki a 
nemesség, meg az egyház sem 
az országot jobbítani kívánó, 
az elnyomást megelégelő 
mozgolódásból. Persze, fon-
tos volt az is, hogy legyen, aki 
feláll a Pilvax asztalára vagy a 
múzeum lépcsőjére, és veretes 
szavakkal fogalmazza meg a 
tömeg akaratát – de tömeg nél-
kül semmire se mentek volna. 
Az igazi hősök ugyanis azok 
voltak, akik letették a szerszá-
mot, a kaszát, a tankönyvet, 
és siettek Kossuth toborzó, 
hívó szavára országot mente-
ni. Mert látták, hogy baj van. 
Érezték, hogy segíteni kell a 
hazának – és azt is tudták, 
hogy hogyan. Hogy elbukott 
az a harc? Akkor talán igen, 
de a példának, a mintasze-
rű, a származástól, társadal-
mi helyzettől, iskolázottságtól 
független összefogás csodála-
tos példájának, és a későb-
bi, a kiegyezés utáni évtize-
dek békés építőmunkájának 
hozadéka még ma is mérhető. 
Oktatási, képzési rendszer és 
közlekedési hálózat, műsza-
ki fejlődés és közbiztonság, 
utak és épületek, kiemelkedő 
kulturális és művészeti pro-
dukciók – ennek a korszaknak 
olyan eredményei, amelyek 
mai szemmel nézve is tisztele-
tet és elismerést követelnek.

Most is baj van. Nem csá-
szári csapatok piszkálják 
a parasztokat, nem idegen 
szavú hivatalnokok veszik el 
az állampolgárok jövedelmét, 
munkakedvét, vagy éppen 
a munkahelyét – nem, a hely-
zet most ennél bonyolultabb. 
A pénz, a tőke, meg a vele 
együtt járó fondorlat fojto-
gatja az emberek azon döntő 
többségét, akik nem közvet-
len haszonélvezői a jelenle-

gi helyzetnek. Fuldoklik az 
ország, a „nagy” gazdaság 
is, meg a „kicsi”, az otthoni 
is. Értéktelenedik a nemze-
ti valuta, mintegy lázmérő-
ként jelezve: értéktelenedik 
az ország teljesítménye is. 
A módszer nem az utóbbi két 
évtizedben született, meg-
volt már előtte is: vegyünk 
fel hiteleket, ne gazdaságot 
fejlesszünk a pénzből, inkább 
legyen „háromhatvanas” 
kenyér, megszerezhető így 
az „egyszerű nép” szemében 
némi népszerűség – ezáltal ha 
rövid távon is, de fenntartha-
tó az éppen hatalmon lévők 
uralma. Ha meg túlságosan 
szorongatnak a hitelezők, ha 
nem lehet új meg új kölcsö-
nök felvételével kifizetni a ko-
rábbi hitelezőket, akkor az 
eladósítók majd visszahúzód-
nak megszerzett saját vagyo-
nuk sáncai mögé, és vállat 
vonnak. Magyarázó monda-
taikat már ismerjük: „na és” 
– hallhattuk korábban, aztán 
később: „el… tuk, nem kicsit, 
nagyon”. Meg azt is, hogy ha 
összegyűlnek az elégedet-
lenkedők a Parlament előtti 
téren – „majd elmennek”. És 
ha nem tetszik nekik, hogy az 
országé után zátonyra fut az 
otthoni, családi költségvetés 
is, akkor „el lehet menni az 
országból is”.

Hősökre van szükség most 
is. Persze tudjuk, hogy hol 
vannak: ott, ahol az érték szü-
letik. A munkapad mellett, a 
számítógépnél, a kutatólabo-
ratóriumban, a traktor nyergé-
ben, vagy éppen a műtőasztal-
nál. Ők a hősök, akik megre-
megtethetik az országot, elta-
karíthatják a fojtogató, az őket 
élni nem hagyó, a nekik nem 
tetsző hatalmat. 

Igen, ők a hősök, még akkor 
is, ha nem tudnak róla.

A szerkesztõ jegyzete

Hol vannak a hõsök?
MÁV-beruházás: önkormányzati jogász képviselheti a lakókat

Nem javult a postai kézbesítés, 
gondok vannak a szemétszállítással

Dr. Tolnai Marianna önkor-
mányzati jogi referenst kérte fel 
a városvezetés arra, hogy jogi 
segítséget, képviseletet nyújt-
son a MÁV által tervezett Bagoly 
utcai vasúti felüljáró építésében 
érintett lakóknak – jelentette be 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgármes-
ter. Mint Segesdi János alpolgár-
mester beszámolt róla, a pro-
jekt tervezése olyan stádiumba 
került, hogy szakhatósági meg-
beszélésekre is sor kerülhetett 
a közelmúltban. 

– Ezzel párhuzamosan 
elkezdtük a lakosság tájékozta-
tását, és körvonalaztuk, hogy 
az önkormányzat milyen sze-
repet vállal a helyi érdekek 
védelmében, ez ugyanis köte-
lességünk egy ilyen beruházás 
során. Ebbe az is beletartozik, 
hogy azokat a lakosokat, akiket 
a kárenyhítési vagy kisajátítási 
eljárás érint, megpróbáljuk úgy 
képviselni, hogy szempontjai-
kat egy ilyen nagy beruházó-
val szemben is érvényesíteni 
tudják. Ezt célozva kértük fel 
dr. Tolnai Mariannát, lássa el a 
lakók együttes jogi képviseletét, 
illetve nyújtson számukra szak-
mai segítséget – fűzte hozzá 
Segesdi János.

Dr. Tolnai Marianna hang-
súlyozta: az önkormányzat 
minden alapvető jogi segítsé-
get megad az érintett lakóknak 
– első körben a beruházó és 
a lakók közötti megállapodások 
megkötéséről lesz szó. 

– Az önkormányzatnak az a 
célja, hogy ezek a megállapo-
dások minél zökkenőmenteseb-
ben és minél kisebb érdeksére-
lemmel szülessenek meg, és a 
beruházás minél hamarabban 
beindulhasson – fűzte hozzá. 
T. Mészáros András felhívta a 
figyelmet arra: az érintett lako-
sok problémáit, felvetéseit, 
kéréseit továbbra is Segesdi 
János kezeli, koordinálja, illet-
ve továbbítja a szakértőknek, 
köztük dr. Tolnai Mariannának 
(az alpolgármester elérhetősége 
lapunkban is megtalálható).

Segesdi János újságírói kér-
désre beszámolt arról, hogy 
a Könyves Kálmán utca felől 
megközelíthető gyalogos vas-
úti felüljárót az önkormányzat 
szakemberei megvizsgálták. 
Véleményük szerint a létesít-
mény olyan állapotba került, 
hogy le kell zárni. A városveze-

tés úgy látja, rendbe kell hozat-
ni, akár önkormányzati erőből 
is, csakhogy a felüljáró a MÁV-
hoz tartozik, így erre csak a 
vasúttársasággal való egyezte-
tés után kerülhet sor. 

– Míg ez meg nem történik, 
mást nem tudunk tenni, mint 
kiakasztani a zárva táblát – tette 
hozzá Segesdi János, hangsú-
lyozva: megállapodás nélkül 
nem végeztethet semmilyen 
javítást az önkormányzat.

Az alpolgármester, aki egy-
ben a Fidesz–KDNP-frakció 
vezetője, elmondta azt is, hogy 
a jövőben a közgyűléseket köve-
tően a Fidesz–KDNP-frakció saj-
tótájékoztatón számol majd be 
az általuk képviselt álláspont 
mögött álló érvekről. 

– Minden frakciónak lehető-
séget kell biztosítani arra, hogy 
a közgyűlés tanulságait levon-
va, saját álláspontját elmond-
hassa, kiemelhesse a fontosabb 
momentumokat, a döntések 
hátterét – mondta Segesdi 
János, hozzáfűzve: nem tudja, 
a többi frakció kíván-e élni e 
lehetőséggel, a Fidesz–KDNP 
igényt tart erre.

T. Mészáros András bejelen-
tette: március 16-án elkezdődik 
a Vörösmarty és az Esküdt utca 
felújítása, ezek az utak vezet-
nek az új ötös körforgalomtól 
a dupla sorompón át a Budai 
útig. 

– Az 52 millió forintos beru-
házásból 25 milliót a Közép-
magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácstól nyertünk 
el, a többit önerőből fedezi a 
város – fűzte hozzá T. Mészáros 
András, hozzátéve: a felújítá-
sok szakaszos útlezárásokkal 
járnak majd. – A környék lakóit 
szórólapon értesítjük a részle-
tekről; reméljük, a munkálatok 
zökkenőmentesen zajlanak, és 
az arra közlekedők, ott lakók 
türelemmel viselik majd a 
nehézségeket – mondta a pol-
gármester, aki tájékoztatott az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére rendezendő 
ünnepségekről is, kifejezve azt 
a reményét is, hogy minél töb-
ben vesznek részt e rendezvé-
nyeken. 

T. Mészáros András beszá-
molt arról is: az önkormányzat-
hoz szinte nap mint nap érke-
ző lakossági panaszok alapján 
láthatóan nem javult a postai 
szolgáltatások minősége. 

– Az valóban pozitívum, hogy 
megnyílt az új főposta, ahol 
kulturált körülmények között 
lehet igénybe venni a szolgálta-
tásokat, de a házakhoz történő 
kézbesítések zavartalanságát ez 
nem biztosítja – fogalmazott a 
polgármester. – Összegyűjtjük a 
beérkezett panaszokat, és ismé-
telten el fogjuk mondani Bor 
Sándornak, a Magyar Posta Rt. 
Központi Területi Igazgatósága 
vezetőjének, amit másfél éve 
már megtettünk: tűrhetetlennek 
tartjuk, ami a postai kézbesítés 
területén Érden történik – jelen-
tette ki T. Mészáros András, 
megjegyezve: a szemétszállítás-
sal is többször adódnak prob-
lémák. 

– Az Érd-Kom Kft.-vel még az 
előző ciklusban kötött a város 
kötelező közszolgáltatási szer-
ződést. Ez elvileg 2012-ig van 
érvényben, de olyan mértékű 
panaszáradat érkezik a sze-
métszállítással kapcsolatban, 
hogy ez felmondásra kerülhet 
– hangsúlyozta a polgármester, 
hozzátéve: az elmúlt hetekben, 
amikor átlagos mennyiségű hó 
esett, egyes utcákból nem vitték 
el a szemetet, arra hivatkozva, 
hogy a földutakra nem tudtak 
bemenni a szemétszállítók. 

– Az ezt megelőző években 
is volt hó, hol több, hol keve-
sebb, de ilyen primitív problé-
ma és szolgáltatási hiányosság 
mostanáig soha nem merült fel. 
Az Érd-Kom Kft. ügyvezetőinek 
múlt héten levélben jeleztem: 
a szolgáltatást mindenképp el 
kell végezniük. A kifogásuk az 
volt, hogy a négykerék-meghaj-
tású gépjárműveiket idén két-

kerék-meghajtásúra cserélték a 
modernizáció jegyében, és ezek 
nem tudtak felmenni a domb-
ra. A szolgáltatási szerződés 
azonban nem a gépjárművekre 
vonatkozik, hanem arra, hogy 
el kell szállítaniuk a szemetet. 
Mi ezt a szerződést maradék-
talanul be fogjuk tartatni, ha 
pedig rajtunk kívül álló okból 
nem sikerül, kezdeményezzük 
a szerződés felbontását – mond-
ta T. Mészáros András, hozzá-
fűzve: egyes időjárási helyzetek 
okozhatnak fennakadásokat, 
nehézségeket akár a szemét-
szállítás, akár a postai kézbesí-
tés terén, de az elfogadhatatlan, 
hogy a rossz időjárás kizárttá 
tegye e szolgáltatásokat. 

� Ádám�Katalin

Hamarosan indul az ötös körforgalomtól a dupla vasúti 
sorompón át a Szabadság térig tartó utcaszakaszok 
felújítása – jelentette be T. Mészáros András szokásos 
szerdai sajtótájékoztatóján. Beszámolt arról is, hogy 
jogi referenst kértek fel, képviselje a Bagoly utcai MÁV-
beruházásban érintett lakók jogi érdekeit. A polgármester 
kitért arra is: folyamatosan érkeznek panaszok a postai 
kézbesítéssel és a szemétszállítással kapcsolatban – az 
önkormányzat mindkét esetben intézkedik.
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Isten kegyelmének tartom, hogy 
beszélhettem az 1848 márciusát 
és a 48/49-es szabadságharcot 
megélt személlyel, dédnagyné-
némmel, 1942 nyarán, Erdélyben 
tett gyalogutam során. Mint 
tizenkilenc éves fiatalember 
anyagot kezdtem gyűjteni a 
később megírandó családregé-
nyemhez. Akkortól számítva 
csaknem öt évtizeden át tartott 
ez a munka, majd hatvanhat éves 
koromtól kezdődően tizenkét 
év alatt, kétezer tavaszáig elké-
szültem vele. A trilógia néhány 
példánya még létezik Érden, az 
Óperencia Könyváruházban, 
benne az 1848/49-es szabad-
ságharcunk leírásával, „vidé-
ki szemmel” nézve. Dédapám, 
dr. Bíró Ferenc Nagyléta város 
(ma: Létavértes) körzeti orvosa 
volt akkoriban. Édesanyja, Bíró 
Ferencné, született gróf bethleni 
Bethlen Krisztina Görgey Artúr 
felkérésére hadikórházat szerve-
zett Vácott, és tevőlegesen ápolta 
is a harcokban megsebesült hon-
védeket. Már a világosi fegyver-
letétel után betegápolás közben 
kapott tüdőgyulladást, és abban 
halt meg 1849-ben. 

De térjünk vissza arra a bizo-
nyos 1848-as március 15-re. 
Dédanyám, Irma néném kilenc-
éves, nővére pedig tizenkét éves 
kislány volt ekkor. És amikor 
nekem beszámolt az esemé-
nyekről, százkét éves asszony-
ként teljes szellemi erejében volt. 
Házában, kertjében bot nélkül 
járt, a konyhán tésztát gyúrt 
és főzött. Igaz, a mosogatást a 

segédkező pesztonkára bízta. 
Igyekszem visszaadni mondan-
dóját:

– Apám az építkező reformer, 
Széchenyi pártján volt. Kossuthot 
viszont a lángjáért, a tüzéért sze-
rette. Ők, ketten – mondogatta 
is – kiegészítik egymást. Amikor 
Kossuth a budai várbeli börtönből  
négyévi raboskodás után kisza-
badult, 1841. január elsejével az 
általa alapított Pesti Hírlap szer-
kesztője lett. Apám azonnal előfi-
zetett a lapra. Kedvezményesen, 
minden borítékozás nélkül, egy 
korona postaköltséggel jutott 
hozzá. Hetenként kétszer, csü-
törtökön és vasárnap jelent meg 
a lap. Akkoriban nem volt teleg-
ráf, sem rádió, a hírek mégis 
gyorsan jártak. A birodalomban 
megszervezett postakocsi-háló-
zatnak köszönhetően másnap, 
de sokszor még aznap délre 
vagy estére megkapta apám az 
újságot Pestről. Én két példányát 
őrzöm Kossuth Hírlapjának, 
1843-ból. Ezeket neked szánom, 
magaddal viheted és őrizd meg! 
(Megvannak, papírjuk szinte tel-
jesen fehér, halálom után Érd 
város tulajdonába megy át.)

– Hogy mi történt Pesten 1848. 
március 15-én reggeltől, azt már 
későn délután a legapróbb rész-
letekig tudtuk – folytatta Irma 
néném, vagyis dédnagynéném 
–, hiszen a Szolnokról városunk-
ba befutó postakocsi utasai sok 
mindent elmeséltek. Képzeld, 
apámék barátja, Irinyi János, a 

gyufa feltalálója is kiment a kocsi 
elé, mert lányát, Viktóriát várta 
Pestről. Hazafelé menet nekünk 
is beadták a Nemzeti dal egy pél-
dányát. Másnap délelőtt népgyű-
lés verődött össze a városháza 
előtti téren, ahová apánk engem 
és nővéremet is magával vitt. Az 
első szónok Irinyi Viktória volt, 
aki a tömegnek elmondta a Pesten 
és Bécsben történteket, a Pilvax 
kávéház eseményeitől kezdve 
a sajtó felszabadításának min-
den mozzanatát. Tőle hallottuk 
igen érzékletesen a rab író-poli-
tikus, Táncsics kiszabadításának 
történetét. Az egyik diák Petőfi 
Nemzeti dalát is elszavalta, majd 
osztogatták az addigra kinyomta-
tott példányokat. Megkérdeztem: 
nem féltek megtorlásától? 
– Ugyan! – legyintett. – A forrada-
lom elől elfutott Metternich, aztán 
a császár-király, az itteni, nagy-
létai helyőrség semlegessé vált. 
Később, áprilisban a király szen-
tesítette a reformországgyűlés tör-
vényeit, és áldását adta a forrada-
lom vívmányaira, köztük a sajtó-
szabadságra. Március vége felé 
Krisztina nagyanyám jött hozzánk 
Bethlenből pár napra látogatóba. 
Telve volt bizakodással, remény-
kedéssel. Azt mondta, ha felelős 
magyar kormány létesül, abban 
Kossuthnak és Széchenyinek egy-
ként ott a helye. Mindez teljesült. 
Irma néném sokat mesélt, amire 
még visszatérek.    

Örülök, hogy mostani nemzeti 
ünnepünkön a korabeli tanútól 
hallottakat leírhattam.

� Bíró�András�

A régi március

A fõposta új és korszerû, a küldemények kézbesítése azonban ettõl még 
nem lett zavartalanabb

Hamarosan kezdõdhet az Esküdt utca felújítása


