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Elnémultak a harangok Ófaluban
(Folytatás az 1. oldalról)

Felkérésre a Mûegyetem egy professzora felmérte a templom állapotát, és az a véleménye, hogy szinte az

utolsó pillanatban vagyunk. Ráférne a
templomra egy komplett felújítás,
amely mintegy 50 millió forintba kerülne, de anyagiak híján sajnos erre
Tokodi Bence nem is gondol. A szükséges állagmegóvás 15–20 millió fo-

rintból kitelne, ez már reálisabb öszszeg.
Kubatov István önkormányzati
képviselõ tavaly megcsináltatta a kerítést, és most megígérte, hogy mindent megtesz a szükséges pénz elõte-

Mintaberuházás…
lehetett volna
A

városközpontban
megépült
Diósdi úti aluljáróról már sokan
nyilatkoztak sokfélét. Olvashattunk
csak a hátrányokat kiemelõ írásokat, halhattunk hurráoptimista PRszöveget a MÁV-ot képviselõ Mile
Károlytól.

zõk a sétálóutca közepén, a Széchenyi tér rendezésének elmaradása,
használhatatlan járda az étterem
elõtt. Majd a hatóságok tesze-toszasága miatt és a jogos hiányosságok
kijavítása ideje alatt hetekig csak a
buszok jártak az elkészült aluljáró-

Vandál kezek letörték az aluljáró mindkét felén az eligazító táblákat

Jól láthatók az oltár fölötti repedések

remtéséért. Talán a költségvetésben
szereplõ 10 millió forint egy részét a
templom megmentésére lehetne fordítani, de emellett szükséges lenne
egyéb segítség is. Összedugták a fejüket Tokodi Bencével, és minden követ megpróbálnak megmozgatni. Számítanak elsõsorban az ófalusiak segítségére, továbbá az egyházkerületre
és az elérhetõ pályázati pénzekre.
Azonban nem csak az ófalusi katolikus közösség problémája ez, hiszen
Érd városa most keresi identitását, és
ebbõl nem hiányozhat a Duna felõl
szálló harangszó sem.
2008. május 10-én, szombaton az
Érd-Ófalusi Szt. Mihály templomban
este 18,00-órai kezdettel Pünkösdi
virrasztó mise lesz megtartva, az un.
Vigilia mise!
Itt lesz alkalom a templom megmentésére külön adományok felajánlására!

A

vizitációs nõvérek mindenkit
szeretettel várnak május 13án, 17 órakor az ófalusi templomban tartandó emlékmisére, melyet
Spányi Antal megyés püspök
mutat be Bogner Mária Margit
vizitációs nõvér halálának alkalmából és boldoggá avatásáért.

Kedves érdi polgárok!
Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl.
A Fidesz Érdi Szervezete

A város észak-déli irányú helyi
fõútja néhány száz méteren belül két
forgalmas vasútvonalat is keresztez.
Ennek kiváltására mindenféleképpen megoldást kellett találni, mert a
közúti és a vasúti forgalom számára
is tarthatatlanná vált ez az állapot.
Alternatívaként felmerült korábban
az Enikõ utca vagy a Budai úti benzinkutak környékén egy átjáró létesítése, ez azonban nem oldotta volna
meg a Diósdi út problémáját odavezetõ utak hiányában.
2004 novemberében Érden tartotta közgyûlését a Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület, ahol
egy beszámolót hallhattunk az elõzetes tervekrõl. Akkor egyértelmûen
egy példamutató beruházásként tekintettünk erre az összetett mérnöki
munkára. Fõleg a sétálóutcába tervezett zöldfelület és az akadálymentesített gyalogos közlekedés megoldása nyerte el tetszésünket…
Mintaberuházás lehetett volna,
ehelyett állatorvosi ló lett belõle. A
lakosság tudta, hogy az építkezés
sok kellemetlenséggel fog járni a terelõ utak szerepét betöltõ utcák zsúfoltsága, az elkerülhetetlen por miatt, azonban a várható átadási határidõ ismeretében eltûrte ezeket. A kivitelezés során fellépõ mûszaki és
egyéb problémák miatt ez azonban
folyamatosan messzebb és meszszebb került, a türelem pedig egyre
fogyott. Különösen irritáló volt,
amikor szinte senki nem dolgozott a
munkaterületen 2007 nyarán. A
munkálatok elõrehaladtával pedig
körvonalazódtak a tervezési hiányosságok is: lépcsõ hiánya Érd felsõ „A” peronjánál, ormótlan szellõ-

ban. Míg a város és a MÁV még
mindig nem állapodott meg az üzemeltetés kérdésében, az érdiek mintegy fricskaként birtokba vették a
gyalogos aluljárót a sétálóutca elején, holott világítás nincs, a lifteket
sem lehet használni. Így többen a
biztonságos átkelés helyett még mindig az ideiglenes járdán mennek át a
síneken. Az az érzése a lakosságnak,
hogy ennek a beruházásnak nincsen
igazi gazdája, minden érintett a másik lépésére vár. Ez meg is látszik az
elkészült állomásokon: Érd alsónál
egyetlen lámpa ég a korábban elkészült aluljáróban, mindent elborít a
falfirka.
Mindent összevetve azonban az élhetõ városközpont eléréséhez fontos
lépés volt az aluljáró megépítése, de
forgalomvonzó hatásától sem tekinthetünk el. A Budai út üdvözlendõ forgalomcsillapítását nem követte alternatív
kelet-nyugati irányú útvonal kiépítése,
ami a torlódások legfõbb okozója. A
Széchenyi téren meg kell oldani a veszélyes forgalmi helyzetet, tekintettel a
gyalogosokra és az autóbuszmegállók
kedvezõ elhelyezésére is. Sajnálatos,
hogy erre senki nem gondolt a tervezés
során. A sétálóutca környékén rendezni kell a parkolást, élhetõbbé tenni növények kihelyezésével, a szellõzõk elrejtésével. A terület fejlõdésre van ítélve, amennyiben azt a városközpont készülõ szabályozási terve tartalmazni
fogja. Új épületek, új kulturált vendéglátóhelyek létesítése azonban a magánberuházókra vár.
FRIEDL FERENC
Városi és Elõvárosi Közlekedési
Egyesület (VEKE), Érd-Diósd helyi
tagszervezete

A Föld Napja Érden
Április 26-án, szombaton (esõ esetén 27-én)
9 órától

takarításra várunk mindenkit
a Fundoklia-völgyben és
a Beliczay-szigeten.
Kesztyût, zsákot, ásványvizet mindkét helyszínen
biztosítunk, kora délután közös ebédre hívjuk a
jelenlévõket. • Találkozás a völgyben, illetve a Thermál
Szalló elõtt (ahol egész nap ügyelet lesz).
Információ: 06-30-328-2750
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Környezetvédelmi Bizottsága
Környezetvédõ Egyesület Érd • Civil ÉRDek Meggyesek •
ÁNTSZ érdi munkatársai • Ága-Boga Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete • Szent Mihály Alapítvány •
Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Egyesület

