Tisztelt etyeki, gyúrói, váli és verebi lakosok!
A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek útelem tervezett nyomvonalának kialakításával
kapcsolatban rengeteg visszajelzést kaptunk Önöktől. Ezúton is
mindenkinek köszönjük, hogy időt és fáradságot nem kímélve
megosztotta velünk véleményét. Kétségtelen, hogy ezen észrevételek
nagy része megfogalmaz számos hasznos és építő gondolatot. De
miként az ilyen esetekben történni szokott, érkeztek hozzánk olyan
vélemények is, melyek már nehezebben értelmezhetők a józan ész
határain belül.
Mindenképpen nagyra értékelünk minden építő hozzászólást és
véleményt, hiszen mindannyiunk közös célja, hogy közösségünk
számára a legoptimálisabb és kedvezőbb, ugyanakkor a legjobban
megvalósítható megoldás szülessen.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét: ezen útelem megvalósítása
immáron 21 éve „terítéken van”. A Megyei Közlekedésfejlesztési
Terv pontosan a 2000-es esztendő óta fogalmazta meg
szükségességét.
Ennek ismeretében talán túlzó volna azt állítani, hogy egy hirtelen ötletről
beszélünk, ami most itt kipattant a fejekből. És hasonlóképpen nem
hirtelen felindulásból fogjuk ezen útszakaszt sem megtervezni. A
nyomvonal kialakításával kapcsolatban helyszínbejárásokat tartottunk és
tartunk; végigjárjuk a tervezett útvonalat és folyamatosan egyeztetünk a
tervezést végző Speciálterv szakértőivel. Sok szempontot és körülményt
kell mérlegelnünk, mert a nyomvonal kialakítása során számunkra is
fontos, hogy az új útszakasz csakis előnyére szolgáljon az érintett
települések lakóinak.
Ehhez türelmet és megértést kérünk Önöktől. A lakossági vélemények
feldolgozása, mérlegelése és az azok alapján történő újragondolás
fázisában vagyunk. A szakszerűen kialakított, megfontolt és optimális
megoldáshoz szükség van még némi időre.
Ezért kérjük Önöket, várjanak még kicsit a csatabárdok kiásásával.
Hagyják a rosszindulat hangját, a romboló gáncsoskodást. Felesleges
hangulatot kelteni és zúgolódni, hiszen még most, jelen pillanatban is
dolgozunk a terveken. És különösen felesleges a lakosság online,
kérdőíves és egyéb módokon történő riogatása, pusztán azért, mert a
szóban forgó útszakasz tervezési munkáját nem az a cég nyerte el,

amely a költségesebb – értsd: drágább – ajánlattal pályázott. (Hiszen az,
hogy pályáztak, már eleve azt tükrözi, hogy ők is jó célnak tartják ezen új
közúthálózati útelem létrehozását.) Hasonlóképp értetlenül állunk
szemben az olyan petíciókkal is, mint amilyet a Gyúrón működő
Tordaszoo Állatmentő Farm indított útjára – különösen annak tükrében,
hogy személyesen találkoztunk a menhely vezetőivel, és egy korrekt
légkörű, közös helyszíni bejárás során egyértelművé tettük
kompromisszumkészségünket.
Köszönjük még egyszer a sok hasznos észrevételt és hozzászólást,
mellyel településünk számos lakója megtisztelt bennünket. A Vereb-VálGyúró-Etyek útelem új nyomvonaláról – amit már az összes beérkező,
érdemi javaslatot figyelembe véve alakítottunk ki – jövő hétfőn, június 7én szeretnénk a települések honlapján tájékoztatni Önöket.
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