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Osztálytalálkozón jártam nem-
rég, általános iskolai osztálytár-
saimmal gyűltünk össze. Sok 
éve végeztünk, és csak fiúkból 
állt össze a létszám. Nem bel-
városi elitiskola volt, de nem is 
lepusztult kültelki; Budapest 
egyik békésnek mondható kerü-
letében, az Erzsébetvárosban áll 
és működik ma is a tanintézmény. 
Dolgozó emberek gyerekei jártak 
ide, aztán széledtek szét a világ 
minden sarka és szinte minden 
foglalkozása felé. Esztergályos 
és katonatiszt, külkereskedő és 
bárzongorista, sofőr és lóidomár, 
ügyvéd és lakatos – sokféle tevé-
kenység művelője gyűlt össze a 
fehér asztal mellett. Aztán – mint 
az ilyen összejöveteleknél szo-
kásos – sorra elmesélte minden-
ki, hogy az elmúlt évtizedekben 
hova jutott, mit ért el, „mije van”. 
A találkozónak ez a mozzana-
ta volt a legérdekesebb, a leg-
különösebb. A felsorolásokban 
ugyanis a körülöttünk lévő világ 
értékrendjétől teljesen elrugasz-
kodva csupa emberi, erkölcsi 
fogalom hangzott el. Nem het-
venkedés házzal, kocsival, nya-
ralóval és nem is vagány dicsek-
vés „erre-arra jártam, ezzel-azzal 
haverkodtam, milyen nagy bal-
héim, visszhangos nőügyeim 
voltak” – nem. Nehogy félreér-
tés legyen: nem csupa szent ült 
az asztal körül, csak valahogy 
a visszagondolás évtizedei, a 
visszaidézett egykori hangula-
tok, a fiatalkori események fel-
említése ezekből a középkorú, 
sokat látott és sokat gyűrődött 
„fiúkból” a letisztult értékeket 
hozták elő. Hangzott el történet 
életpálya-módosításról, elhunyt 
feleség emlékéről, tönkremenés 
utáni újrakezdésről, zátonyra 
futott és újraindított házasság-
ról, otthonteremtésről, kisgye-
rekként látott ötvenhatról, a 
húsz évvel ezelőtti „félfordulat” 
megéléséről – ám mindez a 
munkaképes éveinek vége felé 
járó, de még tevékeny ember 

enyhén rezignált megfogalma-
zásában.

Ezekből a néhány héttel 
ezelőtti asztal körül ülő, mini-
mum gyérülő hajú emberekből 
nehezen csillapítható derültsé-
get váltana ki, ha megtudnák, 
hogy mindez most miről jutott 
eszembe. Egy sajátos irat idézte 
fel ezeket az érték-felsoroláso-
kat. Az írás szerzője bizonyos 
Joseph Alois Ratzinger, vagy 
ahogy jobban ismerjük: XVI. 
Benedek pápa. Caritas in verita-
te (Szeretet az igazságban) című 
szociális enciklikájában – egy-
szerűsítve – érdekek és értékek 
megjelenéséről ír. Arról, hogy 
a világot napjainkban a gazda-
ság mozgatja, a gazdaságot meg 
a profitszerzés, ám ily módon 
társadalmi egyenlőtlenség jön 
létre, amely szétrombolhatja 
a gazdagságot és szegénysé-
get teremt. A Szentatya szerint 
„A társadalmi egyenlőtlenség 
növekedésével szemben új 
humanista szintézist kell terem-
teni, újra kell értékelni az állam 
közszolgálati hatalmának szere-
pét, és nagyon kívánatos a civil 
társadalom részvétele a nemzeti 
és nemzetközi politikai életben.” 
Azaz: a technika és a gazdaság 
fejlődésének az ember morá-
lis felelősségével kell társulnia, 
különben öncélúvá válik.

Lefordítva mindezt Magyar-
országra, ezen belül egy 
hatvanötezres, főváros környéki 
városra: sajnos, sok az érdek-
vezérelte cselekedet, megnyil-
vánulás. Akit pedig kizárólag az 
érdekei irányítanak, az bármi 
áron el akar érni valamit: hatal-
mat, pozíciót, több pénzt – mást 
nem is tart értéknek.

Pedig valójában az lenne az 
érdekünk, hogy vigyázzunk az 
értékeinkre. Az emberre.

A szerkesztõ jegyzete

Értékek és érdekek

A csírát mindig a magjában talál-
ja meg az ember. A mag jelen 
esetben a MAGOSZ kezdemé-
nyezésére szerveződő szociális 
bolthálózat. A csíra pedig maga 
a bolt. A szociális jelzőt itt a 
fogalom valóságos jelentése sze-
rint kell értenünk. Ha egy ilyen 
szociálisnak nevezett kisboltba 
bemegy a vásárló, garantáltan 
magyar és főként helybeli árut 
lát a polcokon, a ládákban, a 
rekeszekben. Ha pedig zöldség-
ről, gyümölcsről van szó, akkor 
ezekről elmondható, hogy fris-
sek. Miért? Mert nem aszalód-
tak a napon, nem zötykölőd-
tek, potyolódtak szállítás köz-
ben kilométereken keresztül, 
nem mentek át a kereskedelem 
láncolatán. Úgy lehet, ma haj-
nalban szedték, szüretelték, és 
kora reggel, nyitás előtt adta át 
a boltosnak a termelő. A másik 
feltűnő dolog a viszonylagos 
olcsóság. Mármint más, hasonló 
cikkek árával összehasonlítva. 
A harmadik fontos tény, hogy 
ezek a szociális boltok munka-
helyet teremtenek. A fentiekkel 
nem írok itt most új dolgot. 
Gondolom, olvastak erről már 
nem egy cikket lapunkban is: 
két szociális kisbolt nyílt meg a 
napokban Érden. Egyik a Bajcsy-
Zsilinszky út 70.-ben, a másik a 
Budafoki út 9/A alatt. A két bolt 
országosan az 50. és 51. számú 
üzlet. Sok ez vagy kevés? Ennek 
megítéléséhez hívjuk segítségül 
múltbeli ismereteinket. 

Amikor a XIX. század utolsó 
évtizedében néhány messzibe 
látó kereskedői vénával megál-
dott magyar nagytőkés elhin-
tette a Hangya szövetkezet 

gondolatának magvait, azokból 
hasonló ütemben csíráztak ki a 
boltok. A helyben élő termelők, 
gyakran kiskertek nyugdíjas 
polgárai hajnalban, kora reg-
gel kihúzkodták a földből az 
újhagymát, a hónapos retket, 
azokat csomókba rakták, majd 
kötözték, s ha volt fölös burgo-
nyájuk, céklájuk, káposztájuk, 
karalábéjuk s egyebük, ezeket 
is bevitték a boltvezetőnek, aki 
átvette az árut, és nyomban ki 
is fizette. Ez a szövetkezeti bolt-
hálózat csaknem fél évszázadig 
szolgálta a hazai vásárlókat és 
termelőket egyaránt. A Hangya 
természetesen kiterjedtebb szö-
vetkezet volt a fentieknél.

A II. világháború utáni meg-
változott gazdasági, politikai 
helyzetben, évekig kellett küz-
deni azért, hogy a piac megtisz-
tuljon az árfelhajtó „cápáktól”. 
A közvetítő kereskedelem nagy 
méreteket öltve az élelmiszer-
piacra szállt rá. A Hangya bolt-
hálózatot kikapcsolva igyekezett 
kifejleszteni, az egész országot 
behálózó öntörvényű akcióit. 
Azokban az időkben (1947–49) 
több olyan írásom született, 
amelyek mind a többszörös 
áttételű, közvetítő kereskedelem 
kikapcsolását szorgalmazták. 

Oly sok évtized után, most 
ismét itt az idő a változtatások-
ra. Városunk kiterjedt terüle-
te indokolja az ilyen kisboltok 
szaporítását. Ezért is egyet lehet 
érteni az Érd-híradóban elhang-
zott polgármesteri javaslattal, 
amely szerint ezeknek a kis-

boltoknak számát növelni kel-
lene. Hogyan? A városvezetés 
maguknak a lakosoknak javas-
latait, „tippjeit” várja: melyik 
területen, hol kellene újabb 
szociális boltot nyitni. És nem 
csak javaslatok, hanem bolttu-
lajdonos vállalkozók is kellené-
nek ehhez.

A jelszavak közismertek: 
magyar árut magyar családok-
nak! Támogassuk a hazai ter-
melőket! Saját magad és csa-
ládod segíted, ha magyar árut 
vásárolsz és fogyasztasz! Nem 
folytatom a felsorolást, hiszen 
mostanában nem a jelszavak 
hangoztatására, hanem azok 
tartalommal való megtöltésé-
re lenne szükség. Nevezetesen 
arra, hogy szabad időnk egy 
részében létesítsünk telkünkön 
egy kis veteményeskertet. Csak 
úgy, jelszavak nélkül ássuk fel, 
megfelelő trágyával lássuk el, s 
ha itt az idő, vessük el idejében 
az elvetni tervezett magvakat. 
Öntözésükről is idejében gon-
doskodjunk. Ha pedig több ter-
mett, mint amennyire a csalá-
dunknak szüksége van, vigyük 
el, ajánljuk fel napi, termelői 
áron a szociális boltnak. Ha az 
áru minőségi, átveszik, még 
aznap valaki megvásárolja. 

A jelszavak csakis a munka 
által válhatnak gyümölcsözővé, 
igazán magyarrá. Meg úgy is, ha 
vállalkozók is akadnának ilyen 
szociális boltok nyitására és 
fenntartására. Tehát: szociális 
kisboltból magyar árut olcsób-
ban, munkahelyeket teremt-
ve! Így szökken majd szárba a 
kicsírázott magból a termés, a 
miénk. Bíró András

Csírák

Az eddigi lépéseket, eredménye-
ket a három érdekelt település 
polgármestere, valamint Lehoczki 
Zsuzsanna, a csatornapályázat 
elkészítésében közreműködő 
COWI Magyarország Tanácsadó 
és Tervező Kft. ügyvezetője és 
Tóth Tamás tanácsnok ismer-
tette a Polgárok Házában múlt 
pénteken, nagy számú közönség 
előtt. A rendezvényen jelen vol-
tak többek közt a víziközmű-
társulat és az önkormányzatok 
képviselői, a projekten dolgozó 
munkatársak és a három tele-
pülés közéletében kiemelkedő 
szerepet betöltő személyek. 

– A kormány döntésével 
eldőlt: ez a projekt meg fog való-
sulni, Érd, Diósd és Tárnok meg-
nyerte a csatornázási pályáza-
tot. A támogatási szerződés már 
előkészítés alatt áll. Brüsszel 
módosításokat még eszkö-
zölhet, de maga a lényeg már 
eldőlt – fogalmazott lapunknak 
T. Mészáros András, Érd pol-
gármestere, aki hangsúlyozta: a 
csatornahálózat kiépítése teszi 
majd Érdet valóban várossá, 
hiszen mindenfajta fejlesztés, 
elképzelés alapja a teljes köz-
műhálózat kiépítése. Szolnoki 
Gábor, Tárnok polgármestere 
arról beszélt: évtizedes hiányt 
pótol a csatornaberuházás. 

– Ígéretek folyamatosan 
elhangzottak, de a valódi munka 
akkor kezdődött el, mikor mind-
három településen változott az 
önkormányzat vezetése – mond-
ta Szolnoki Gábor, köszönetet 
mondva a képviselőtestületek-
nek, hiszen, mint hangsúlyozta, 
két év alatt megvalósították azt, 
amit korábban hosszú évek alatt 
sem sikerült. 

– Elsősorban a lakosságot ille-
ti köszönet, hiszen hozzájárulá-
suk nélkül ezt a projektet nem 
tudnák megvalósítani – mondta 
még. 

Spéth Géza, Diósd polgármes-
tere felidézte az évtized első 
esztendeiben történt, csatorná-
zással kapcsolatos eseménye-
ket, amikor a három település 
megpróbálkozott egy hasonló 
projekttel, ám az akkori minisz-
tériumi vezetés a dél-budai regi-
onális szennyvízelvezetési prog-
ram megvalósítását helyezte 

előtérbe – mint utóbb kiderült, 
nagyon rossz döntést hozva. 
Végül mintegy négy év csúszás-
sal, de elindulhat a beruházás a 
három településen.

– Azt szoktam mondani: 
akkor hiszem el, hogy valami 
megvalósul, ha az utcában egy 
lapátoló embert látok. Kívánom 
mindannyiunknak, hogy vala-
mennyien lássunk lapátoló embe-
reket az utcákon – fűzte hozzá.

Tóth Tamás fejlesztési tanács-
nok szintén a múltat idézte. 

– 2006-ban, a dél-budai regi-
onális projekt tagjaként nem 
tudtuk, merre lesz kiút a káosz-
ból. És alig két év alatt sikerült 
összehozni egy új beruházást, 
és eljött az a nap is, amikor 
végre a megvalósulásról beszél-
hetünk. Sokan hiszik azt, hogy 
az elmúlt években a csatorná-
zással kapcsolatban nem tör-
tént semmi, pedig dehogynem! 
A pályázat elkészítése komoly 
közgazdasági számításokat igé-
nyelt, ennek alapján bólintottak 
rá a projektre a döntéshozók 
is. Márpedig az, hogy a kor-
mány támogatásáról biztosította 
a beruházást, eredendően szük-
séges Brüsszel jóváhagyásához. 
Ebben pedig bízhatunk – tette 
hozzá a tanácsnok.

Lehoczki Zsuzsanna a jelen-
legi projekt előéletéről számolt 
be, felelevenítve csaknem négy 
évtized ide vonatkozó esemé-
nyeit. Az érdi szennyvíztisztító 
telep a hetvenes években épült, 
a nyolcvanas években pedig a 
közoktatási intézményekhez 
kiépítettek három fő gerincve-
zetéket. A fejlesztés a kilencve-
nes években folytatódott; ennek 
eredményeképp épült ki a jelen-
legi hálózat, a három településen 
összesen 173 kilométeren, 11 021 
bekötéssel és 16 átemelővel. 
A munkálatok lassú ütemben 
haladtak, ami lemérhető abból 
is, hogy jelenleg mindössze 23 
százalékos Érd csatornázottsá-
ga. Tárnokon hasonló a helyzet, 
Diósdon valamivel jobb: ott 41 
százalék. 

– Az utóbbi évtizedben 
nagyobb arányú fejlesztésre 
egyik településen sem került 
sor – emlékeztetett Lehoczki 
Zsuzsanna. – 2002-ben papí-

ron elindult egy nagy léptékű 
beruházás, ami a Dél-Budai 
Regionális Szennyvízelvezetési 
és Szennyvíztisztítási Projekt 
nevet viselte. Az elképzelések 
szerint Érd és térsége a fővá-
rossal együtt – konzorciumként 
működve – oldotta volna meg 
a gyűjtőhálózat megépítésének 
problémáját. Később kiderült: 
ez sok szempontból nem lett 
volna optimális megoldás, ezért 
a három település – négy év után 
– egyéb megoldásokat keresett, 
megtartva a fővárossal közös 
projekt felhasználható eleme-
it. Két év alatt sikerült egy új 
programot kidolgozni, így Érd, 
Diósd és Tárnok önkormányzati 
társulása tavaly decemberben 
benyújthatta pályázatát (KEOP-
1.2.0/2F-2009-0001) „Érd és 
térsége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és bővítése és 
szennyvízelvezető rendszer fej-
lesztése” néven, elsőként a szét-
hullott konzorcium volt tagjai 
közül. A pályázatot a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség február 
elején befogadta, májusban a 
bíráló bizottság támogathatónak 
ítélte. A kormány július elsején 
elfogadta az anyagot, és dön-
tött a brüsszeli továbbításról. 
Július 7-én pedig megérkezett a 
JASPERS támogatói nyilatkoza-
ta is. Még e hónapban aláírásra 
kerül a kormánnyal a támoga-
tási szerződés, és ezzel párhu-
zamosan küldik ki a napokban 
Brüsszelbe a pályázatot. 

Lehoczki Zsuzsanna hangsú-
lyozta: Brüsszel nem dönt és 
nem értékel, csak jóváhagyja a 
magyarországi pozitív döntést 
– ez remélhetően még év végéig 
megtörténik. 

– A projekt viszont korábban 
is elindulhat: a kiviteli tervek 
elkészítése augusztus elején 
megkezdődik. A beruházás 
„nulladik” üteme szintén még az 
idén megvalósítható: a Rávna-
projekttel kapcsolatos lépések 
és az M7 alatti csatornák kivite-
lezése. 2010 januárjában indul-
hat a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója, illetve a kiviteli 
tervek elkészülte után ki lehet 
írni az ezzel kapcsolatos köz-
beszerzési pályázatokat, ame-
lyek várhatóan jövő év közepé-
re fejeződhetnek be. Ekkortól 
várhatjuk a nagy intenzítású 
építkezéseket. A befejezés 2012 
decembere, de a próbaüzemek, 
átadások átnyúlhatnak a 2013-
as évre is – ismertette Lehoczki 
Zsuzsanna. 

A projekt összértéke több 
mint 31 milliárd forint. Ennek 
78 százalékát az Európai Unió 
állja. A központi költségvetés is 
biztosít támogatást, a saját erő 
pedig – amit a három település-
nek kell előteremtenie – csak-
nem 7 milliárd forint. Érdre 5,4 
milliárd forint jut, Diósdra 848 
millió, míg Tárnokra 636 millió 
forint. Fenti összegek jó részét 
a lakosság, illetve a hálózatra 
csatlakozó intézmények bizto-
sítják, a vízgazdálkodási társu-
laton keresztül. A lakossági hoz-
zájárulás mértéke településen-
ként változik: Érden 250 ezer, 
Diósdon 345 ezer, Tárnokon 255 
ezer forintot kell fizetni. A teljes 
önrészhez az önkormányzatok 
csaknem kétmilliárd forinttal 
járulnak hozzá. 

– A 31 milliárd forintból a 
jelenlegi 173 kilométeres csa-
tornahálózat hossza 442 kilo-
méterrel nő, azaz 615 kilométer 
hosszú lesz, és megvalósul a 
95 százalékos csatornázott-
ság mindhárom településen. 

Kormányzati támogatással zöld út a csatornaprojektnek

Brüsszel nem dönt, csak jóváhagy, 

várhatóan még az idén
A szennyvíztisztítás minősége 
is megváltozik, hatásfoka jelen-
tősen nő – fűzte hozzá Lehoczki 
Zsuzsanna, aki lapunknak úgy 
fogalmazott: ma már hasonló 
nagy szennyvíz-beruházás nincs 
az országban. – Volt hasonló 
volumenű, többek közt Szegeden 
és Pécsett, Nyíregyházán és 
Debrecenben, ám ezek a pro-
jektek úgy nyolc éve megva-
lósultak. Igaz, Budapest teljes 
körű csatornázása még hátravan 
– mondta az ügyvezető, hang-
súlyozva: az Érdet és térségét 
érintő projekt szükséges ahhoz, 
hogy megvalósuljon az az 1991-
ben elfogadott szennyvízelveze-
tési direktíva, amelynek egyik 
előírása, hogy a 15 ezer lakosnál 
nagyobb településeken a tel-
jes csatornázottságot meg kell 
valósítani. Magyarországnak ezt 
2010 decemberéig teljesítenie 
kell. Persze vannak még olyan 
települések (illetve főleg ezek 
agglomerációs területei), ahol a 
teljes csatornázottság nem éri 
el a 95 százalékot, de a jelenlegi 
állapot 75-80 százalék – nem 
pedig 23, mint Érd esetében. 
A brüsszeli jóváhagyáskor ez is 
számítani fog. 

– Előfordulhat, hogy bizonyos 
változtatásokat kérnek a pro-
jektben, módosulhat a műszaki 
tartalom, további kiegészítése-
ket kérnek. Így ismét kemény 
munka várható, hiszen meg kell 
válaszolnunk a brüsszeli kérdé-
seket. Ha az uniós kalkulációk 
miatt esetleg csökkenne a támo-
gatási arány, azt kompenzálni 
kell valamilyen kisebb módo-
sításban, ahhoz viszont tartani 
szeretnénk magunkat, hogy a 
sajátforrás-igény ne növeked-
jen – mondta még Lehoczki 
Zsuzsanna.

 Ádám Katalin

Jelentõs állomáshoz érkezett a csatornázási program: 
a kormány július elsejei ülésén elfogadta és támoga-
tásra alkalmasnak ítélte Érd, Tárnok és Diósd közös 
projektjét. Ezzel párhuzamosan az európai régiók beru-
házásait segítõ uniós program, a JASPERS szakértõi is 
pozitív véleményt fogalmaztak meg a közelmúltban 
készült értékelésükben. Fentiek ismeretében elmond-
ható: a pályázat elindult a brüsszeli jóváhagyás útján 
– több értékelés ugyanis már nem születik, csak a 
magyarországi „igen”-re bólintanak rá, illetve kérhet-
nek bizonyos módosításokat.

Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere, Lehoczki Zsuzsanna (COWI 
Magyarország Kft.), T. Mészáros András érdi polgármester, Spéth Géza,  
Diósd polgármestere és Tóth Tamás fejlesztési tanácsnok a tájékoztatón
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