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A szerkesztõ jegyzete

Közvélemény-kutatás Mi a kérdés?
a fejlesztési célokról

Az önkormányzat a múlt év
utolsó két hónapjában a honlapján közzétett, illetve postázott
a lakosságnak egy kérdõívet,
hogy megtudja: az itt élõk szerint melyek a város fejlõdése
szempontjából legfontosabb
teendõk. A felmérés eredményét
T. Mészáros András ismertette
januári elsõ sajtótájékoztatóján.
A polgármester elmondta: a
válaszok alapján látható, hogy
a lakosság foglalkozik a város
életével, jövõjével, és a városvezetés által az elmúlt három
évben megfogalmazott fõbb fejlesztési irányok találkoznak az
itt élõk elképzeléseivel.
–
Sokan
megfogalmazták: bevásárlóközpontból van
elegendõ, nem azokat kellene
fejleszteni. Ezzel kapcsolatban
el kell mondanom: a kereskedelmi létesítményeket nem a
város építi, hanem magánvállalkozások. Örülünk annak, ha
a kínálat szélesedik a városban,
de nem küzdünk érte, hogy
újabb üzletek létesüljenek,
hiszen magunk is úgy látjuk,
hogy Érden ma már gyakorlatilag minden megvásárolható.
Sokan gondolják úgy, hogy a
sportlétesítményeket fejleszteni
kell, és ez természetes igény
egy hatvanötezres lélekszámú
városban – folytatta a polgármester, megjegyezve: ez egybecseng a városvezetés terveivel,
ezért is építették meg a Szent
László téri uszodát. A nyitással
kapcsolatban elmondta: a helyszíni bejárásra január közepén
kerül sor, ezt követõen az uszoda várhatóan már fogadhatja a
látogatókat.
– A Batthyány tornacsarnokot
február közepén-végén adják át.
Ez is olyan létesítmény lesz,

A szerzõ felvételei

Az önkormányzat 2009
november–decemberében
végzett
közvéleménykutatásának eredményeit
ismertette januári elsõ
sajtótájékoztatóján T.
Mészáros András. Mint
mondta: a beérkezett válaszok azt mutatják, hogy a
városvezetés által megfogalmazott fõbb fejlesztési
irányok megegyeznek a
lakosság elképzeléseivel.

Az úthálózat minõsége az egyik legnagyobb probléma Érden
amit a profi sportolók, a diákok
és a környéken lakók is igénybe
vehetnek majd – fûzte hozzá.
– A köztisztaság fejlesztése is
kiemelt helyen végzett a felmérésben. Az elmúlt idõszakban
a zöldhulladék elszállításával
kevesebb probléma volt, most
a karácsonyfák elvitelén van
a sor. Rövidesen új pályázatot
írunk ki a köztisztasági szolgáltatás ellátására, és remélhetõleg
olyan szerzõdést köthetünk
majd, amely a város lakóinak
érdekét szolgálja – jegyezte meg
a polgármester.
– Az oktatási intézmények fejlesztését is rendkívül fontosnak
tartja a lakosság. E tekintetben
látjuk a lemaradásunkat. Nem
mentség, de tény, hogy négy év
alatt nem lehet pótolni azt, amit
elõdeink húsz éven keresztül
elmulasztottak. A beköltözési
hullámot is nagyon nehéz utolérni, akár évente építhetnénk
egy‑egy új intézményt. Vannak
persze eredmények, mint például a Gárdonyi iskola építése,
amely példaértékû volt a lakosság, a tantestület és a diákok
összefogását tekintve is. Mivel
a bõvítéssel lehetõség nyílik
gimnáziumi oktatás indítására
is, elmondhatjuk: Érd kapott
még egy középfokú oktatási intézményt – hangsúlyozta
T. Mészáros András.
A polgármester következõ
fejlesztési irányként a csator-

Közérdekû tájékoztatás
Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP4.3.2. jelű pályázatán, amely alapján megújul és bővül az
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 26-ával megkezdődött.
A beruházás befejezésének határideje 2010. december
20. A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. Természetesen
az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket
okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról
lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és türelmüket
a beruházás alatt.
T. Mészáros András polgármester

názást említette, amely a város
eddigi életének legjelentõsebb
beruházása lesz.
– Emellett régóta fennálló és
rendkívül nagy probléma az
úthálózat minõsége. Az elmúlt
idõszakban többször is elmondtuk: ahol nincs csatorna, ott
nem célszerû aszfaltutat építeni. A csatornaprojekt befejezésével azonban rendbe kell tenni
az úthálózatot. Ez 30-40 milliárd forintos költséggel jár majd,
és csak lépésrõl lépésre tudjuk
megvalósítani. Mind szakmailag, mind a tervezés szempontjából felkészültünk erre a munkára; a legnehezebb az anyagi
fedezet elõteremtése lesz, de
ahogy a többi fejlesztés kondícióit is biztosítani tudtuk, úgy
remélhetõleg ez az útépítéssel
sem lesz másként – jegyezte meg a polgármester, aki a
város jövõképével kapcsolatban
elmondta: a válaszadók 79 százaléka a kertváros mellett tette
le a voksát, klasszikus nagyvárosi kialakítást mindössze 17
százalék tartana jónak.
– A felmérésbõl látható, hogy
a lakosság azt szeretné, ha a
kertvárosi minõséget emelnénk minél magasabb szintre,
hogy ez a kertváros minél jobb
lehetõségeket, életminõséget
tudjon adni, és emellett a nagyvárosra jellemzõ szolgáltatások is jelenjenek meg – fûzte
hozzá.

– Nagyon fontos volt ez a
felmérés, hiszen a város lakosai
véleményükkel az eddigi munkánkat erõsítették meg. Ezért a
késõbbiekben nemcsak egy‑egy
közvélemény-kutatás segítségével, hanem személyes találkozókon is meg kívánjuk ismerni a lakosság szándékait, és a
megvalósításukhoz vezetõ utat
velük együtt szeretnénk megtalálni. A jövõben városfejlesztési esteket szervezünk, ahol a
város vezetõi, képviselõi jelennek majd meg, és sorra veszik a
lakosság javaslatait, hogy közösen fejleszthessük Érd városát
– zárta szavait T. Mészáros
András.


Ádám Katalin

Nem egybeírva, hanem így, két
szóban, ahogyan a címben áll.
A télikert ugyanis a lakás vagy a
ház fûtött, növényekkel mesterségesen telepített része. Ami pedig
ennek a fogalomnak a társadalmi vonatkozású része: a télikertet
nem mindenki engedheti meg
magának. Mi sem.
Mostanában
reggelenként
kimegyek a házból – persze jól felöltözve – a téli kertbe. Éjszaka hó
esett. Ezért aztán fogom a seprűt,
hogy a teraszunk lépcsõit megtisztítsam a hótól. Ezután nyúlok
csak a hólapát után. Na, gyerünk,
biztatom magam, vén csontnak
sem árt egy kis kora reggeli mozgás a friss levegõn! Persze, mire
az utcai kertkapuig jutok, érzem,
hogy kimelegedtem, és sûrûn
kapkodom a levegõt. A kerítés
rácsain át, a házunk elõtt húzódó járdára esik tekintetem. Nem
akarok hinni a szememnek!
Pedig, látni való, a járdáról valaki
vagy valakik ellapátolták a havat.
Késõbb tudom meg feleségemtõl,
hogy az ablakból elsõnek Fekete
János szomszédunkat, „Jancsit”,
majd alsó szomszédunkat,
Lakatos Istvánt pillantotta meg
hólapátolás közben. Õ már meg is
köszönte nekik szíves, önkéntes
segítségüket.
Körülnézek. Fenyõink meg a
tuják és a bukszusok roskadoznak a hótól. Meg kell tehát szabadítanom a fenyõket, hóterhüktõl.
A nyírfa seprűvel gyengéden
„megcirógatom” az örökzöldeket. Látványosan eltûnik róluk
a bunda. Mintha Anika kutyánk
is helyeselné tettemet, viháncolni kezd a hóban. És persze jön
velem a hátsó kertbe, s elém ülve,

Tíz és fél. Tíz és fél százalék.
A Központi Statisztikai Hivatal a
mögöttünk álló esztendő végén
közzétette a magyarországi
munkanélküliség arányát, és ez
a tíz és fél bizony egy rekord
százalék. Van ennél rosszabb hír
is: növekszik az arány. A mérési
időszak utolsó két hónapjában egy tized százalékkal lett
nagyobb, emberi mértékre lefordítva: körülbelül 5500 ember
vesztette el a munkáját e rövid
idő alatt. A még rosszabb hír
pedig az, hogy az arány minden szakértő szerint ebben az
esztendőben tovább nő, túllépi
a 11 százalékot, talán csak év
vége felé csillapodik az emelkedés. Hogy lehet ilyen mértékű
munkanélküliség mellett gazdaságot – a nagyot és az otthonit
– működtetni? Hogyan lehetne
ezen a folyamaton változtatni,
és egyáltalán, hogyan, miért
alakulhatott ki? Ezek vitathatatlanul fontos kérdések, és még
sok hasonló akad mostanában.
Tekinthetjük a lendületesen
növekvő inflációt, a forintgyengülés miatt óriásira, fojtogatóra növekedett devizahiteleket
vagy a szervezetlen, kis hatékonyságú, de sok pénzbe kerülő
közösségi közlekedést. Hasonló
képet mutat a nem elsődlegesen
gazdasági szféra is: a szociális
ellátás, az egészségügy, az oktatás. Mind akadozik, már-már
esik szét, és akkor még nem
is szóltunk a nagycsaládosok
vagy a nyugdíjasok helyzetéről.
Hogyan, milyen megoldásokat
lehetne találni? – ezek napjaink
valódi kérdései.
Mert vannak álkérdések és
hamis válaszok is. Könnyen
lehet a nem sokat gondolkozó
emberek indulatait is irányítani, például a munkabeszüntetők ellen. „A buszvezetőknek
elég nagy a fizetésük, a vasutasok meg a helyzetükkel élnek
vissza, állandóan…” – és így
tovább. Látszólag így is van.

Téli kert
egy kis simogatást vár a buksijára. Mikor túljutok kutyagazdai
kedves kötelességemen, a téres
gyepen fölmerül elõttem egy hajdani, dupla falú fóliaház képe. No
nem nagy, amolyan két méterszer
négyméteres, elöl zárható, lebernyeges bejárattal.
Milyen régen is volt! És mi
mindent termesztettünk benne!
A házunk falán elhelyezett konnektorból vezettük az áramot a
sátorban elhelyezett három lámpába. Ezek melegítették, fûtötték ezt
a varázslatosnak tûnõ sátrat. Na
igen, ez már késõbb volt. Ennek
elõtte petróleumlámpákkal igyekeztünk megfelelõ hõfokot elérni.
Próbálom felidézni a vetések idejét. Lássuk csak: január közepén
vagyunk, tehát a saláták és a paradicsomfélék magjait kéne most
elvetni a fóliaházban, ha lenne. És
elõtte? Mit is vetett el feleségem
január elején? Hirtelen jut eszembe e két „k” betûs növény: karfiol
és karalábé!
De ne álmodozzunk, ami
elmúlt, elmúlt. Immár évek óta
szabadföldi zöldségek jutnak a
konyhába a kertbõl. Fokhagyma
nélkül nem szabad élni – találtam
ki évtizedekkel ezelõtt a jelszót.
Idejében földbe is kerültek tavaly
novemberben a dughagymák. Az
ugyancsak idejében elvetett fejes
saláta magja, lám, kikelt és kivirult a hó alatt, apró, nedves zöld
leveleivel. Mindezek feleségem
munkás kezét dicsérik. Mikor az
ismerõseink feleségem egészsége
felõl érdeklõdnek, azt szoktam

A buszvezető – éjszakai, hétvégi,
ünnepi műszakkal, felelősségteljes, nagy figyelmet követelő
munkával – valóban az átlagnál
többet kereshet, de ez nem ok
arra, hogy a közlekedési vállalat
szakszerűtlen gazdálkodásából
eredő veszteségeket az ő fizetéscsökkentésével orvosolják.
A vasutasok helyzete – érdekérvényesítő képessége – valóban
jobb, mint mondjuk a múzeumi teremőröké; ha a vasút
emberei szüntetik be a munkát,
azt jobban észre lehet venni.
Járandóságuk csökkentése azonban aligha teszi a vonatokat pontossá, tisztává és fűtötté, nem is
szólva a váltókról, amelyekről
most kiderült, hogy csak nyáron
működőképesek, télen nem.
Kérdések természetesen itt,
Érden is megfogalmazódnak.
Jelen újságoldalon, a szomszédos hasábokon egy helyi közvélemény-kutatás kérdéseiről
és az azokra kapott válaszokról
van szó. A részleteken túl ami
talán a legfontosabb: az embereket érdeklik a fontos kérdések,
a fontos ügyek, a város fejlődése-fejlesztése. Pontosabban,
az embereket a fontos kérdések
érdeklik: úthálózat és csatorna,
sportlétesítmények és iskolák,
óvodák, közbiztonság és köztisztaság. Egyre kevesebb híve
van az „alvó város” minősítésnek, a klasszikus nagyvárosi
kialakítást is csupán 17 százalék tartja rokonszenvesnek
– és egyre kevesebben vannak
az eredményeket lebecsülők, a
jobbítás helyett gáncsoskodást
választók.
És ez jó dolog. Azt mutatja, hogy igazi kérdésekre van
szükség és igazi feleletekre. Meg
olyan emberekre, akik a valódi
kérdésekre keresik a választ.

mondani, hogy egyik kezében
a bot, a másikban a kapa, vagy
az ásó, vagy a gereblye, mikor,
mire van szüksége. Pedig közelít
a kilencvenhez, de képtelen ölbe
tett kézzel üldögélni. Õt a kert
élteti, s amíg csak mozogni tud,
mûveli is!
Íme, már ki is jött utánam.
Madáretetõinket járja végig.
Három van belõlük. Igaz, amit mi
adunk a madaraknak, az csak pótlás az õ étkeikhez. Mi minden van
nekik a kertben? E kérdésre nem
nehéz válaszolni. Vegyük sorra
õket. Legfõbb fehérjeforrásuk
fenyõfáink tobozaiban található.
A tobozok pikkelyeit csõrükkel
ügyesen felhasítva jutnak a tápláló magvakhoz. Másik élelemforrásukat a borostyán magvaiban lelik
meg. Több mint negyed évszázaddal ezelõtt borostyánt futtattunk fel gépkocsink garázsára.
Csak természetes, hogy nyírtuk,
gondoztuk, de a tetõzetéhez nem
nyúltunk. Ez a borostyán bozótszövedék nem csupán fészkelõ
helyet, de a borostyán magvai dús
táplálékot is adnak. Madaraink
táplálékforrásához tartozik a nyírfák gazdag magtermése. Aztán
itt-ott nyüvek, bogarak is akadnak számukra. Az ám, megbúvó kártevõk! – villan agyamba.
Gyümölcsfáink tavaly õsszel is
megkapták a lemosó permetezést. E héten vagy a következõn
– ha majd elmúlnak a kemény
fagyok – a nemrégiben kiélezett
szerszámmal lekapargatom a fák
kérgét.
Jobb meg hasznosabb idõtöltés
ez annál, mintha az ember egy
gyenge krimit nézne a tévében.

Bíró András

