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fejlesztések, de a magunk 
részérõl véghez fogjuk vinni 
a tervezett összes programot. 
Néha úgy érzem, hogy egyes 
képviselõk teljesen más önkor-
mányzati rendszerben gondol-
kodnak. Szerintük ki kell szol-
gáltatni a várost a nagytõkének 
vagy a kormánynak, és ha a 
kormány szíveskedik pénzt 
adni, akkor van pénz, máskü-
lönben elég csak a sült galamb-
ra várni. Mi nem ezt tesszük, 
mert szerintünk ez járhatatlan 
út. Szeretnénk kihasználni Érd 
földrajzi helyzetét, hiszen két 
autópálya mellett élünk, közel 
van az ország fõvárosa, két vas-
útvonal megy át a településen, 
és számolni kell a Duna által 
biztosított lehetõségekkel is.

– Számos nehézséget jelent 
az orvosi rendelõ felújítása, az 
emberek panaszkodnak a par-
kolási nehézségekre.

– Amikor kiderült, hogy az 
építkezési munkálatok miatt 
tragikussá vált a parkolás az 
orvosi rendelõnél, akkor ideig-
lenes megoldásként mart asz-
falttal öntöttük le a területet. Az 
Alsó-utca széles, a közvilágítási 
lámpák a járda fölött vannak 
elhelyezve, ezért a parkolóban 
sötétség van a koraesti óráktól. 
Hamarosan közvilágítási lám-
pákat helyezünk ki a parkolók 
mentén. Tökéletes megoldásra 
most nincs lehetõség, csak az 
építkezés befejezése után épül 
meg a parkoló. Türelmet kérünk 
betegtõl és orvostól egyaránt.

– Sok panasz hangzott el az 
Érd-Kom Kft. munkájával kap-
csolatosan, Ön is rendszeresen 
kifogásolta a hulladékszállí-

tás anomáliáit. Jövõre miben 
reménykedhetnek az érdi csa-
ládok?

– Új pályázat kiírásán dol-
gozunk, mert szeretnénk meg-
találni a legjobb szolgáltatást 
vállaló gazdasági társaságot, 
ugyanakkor el kell mondanom, 
úgy tûnik, a jelenlegi szolgál-
tató, az Érd-Kom Kft. kezd 
változtatni magatartásán, és 
figyelembe veszi a panaszokat. 
Sokat javult például a zöldhul-
ladék elszállítása. A legnagyobb 
gondot jelenleg nem a hulla-
déknak a házaktól való elszál-
lítása jelenti, hanem a szelektív 
hulladékgyûjtõk környékének a 
takarítása és tisztán tartása.

– Jövõre új pályázatot írunk 
ki, amelyben számunkra, az 
érdiek számára jobb feltétel-
rendszert fogalmazunk meg. 
Sajnálatosnak tartom, hogy 
2006-ban az elõzõ önkormány-
zat eladta az Érd-Kom 90 száza-
lékát, de ezt visszacsinálni már 
nem lehet. Azt viszont megígér-
hetem, minden követ megmoz-
gatok annak érdekében, hogy a 
pályázaton nyertes szolgáltató 
tökéletesen teljesítsen. Jóval 
részletesebb, körültekintõbb 
szerzõdési feltételeket fogalma-
zunk meg, hogy ez ne okozzon 
további problémákat az érdi-
eknek. A jelenlegi szolgáltatás 
drága, mert a tulajdonos gyor-
san pénzéhez szeretne jutni. 
Nem mindegy, hogy valaki 
három év alatt akarja visszaven-
ni befektetett pénzét, vagy 10-15 
év alatt.

Az elõzõ önkormányzat saj-
nálatos módon eladta az Érd és 
Térsége Víziközmû Kft. megha-

tározó részét is, de eladta ingat-
lanjainkat is, és ránk hagyott 
mintegy 3,8 milliárd forint 
hiányt.

– Közbeszéd tárgya az érdi 
sportcsarnok és uszoda ügye. 
Várható-e elõrelépés?

– Folyamatosan tárgyalunk 
a bank képviselõjével, és a 
magunk részérõl mindent fel-
ajánlottunk azért, hogy végre 
megoldódjon ez a kényes 
ügy. Vételárként felajánlot-
tunk 1,2 milliárd forintot, de 
azt is mondtuk, ha megnyitják 
és mûködtetik a létesítményt, 
akkor bruttó 150 millió forintért 
hosszú távra kapacitást kötünk 
le, és felajánlottuk a bank 
képviselõjének a sportcsarnok 
melletti 5,8 hektáros területet 
olyan fejlesztésre, amelynek a 
piaci bevételei lehetõvé tennék 
magának a sportcsarnoknak a 
megnyitását és mûködtetését, 
de – sajnos – falakba ütközünk, 
a bank kitart a 2,6 milliárd forint 
vételi ár mellett. Véleményem 
szerint nem kell megvenni az 
építményt, illetve ha lenne is 
ennyi pénzünk, akkor sem ven-
nénk meg, mert annyi pénzért 
sokkal jobb és komfortosabb 
sportcsarnokot és uszodát lehet-
ne építeni.

– Közeleg a Karácsony és az 
Újév… Számít-e arra, hogy sike-
resebb, boldogabb év vár az 
érdiekre?

– Arra bizton számítok, hogy 
reménytelibb év következik. 
A magunk részérõl mindent 
megteszünk azért, hogy a fej-
lesztések ugyanolyan sikere-
sek legyenek, mint az elmúlt 
években. Jó alapot teremtet-
tünk ahhoz, hogy Érd a 21. szá-
zad elvárásainak megfelelõen 
élhetõ, virágzó kertváros lehes-
sen. Ehhez összefogásra van 
szükség, de az elmúlt évek 
megmutatták, hogy ez a város 
képes erre. Ebben a reményben 
kívánok valamennyi érdi pol-
gárnak felhõtlenül szép, boldog 
ünnepeket!

 Papp JánosIntézkedések történtek a közbiztonság javítására

Gimnázium is lesz a Gárdonyiban

A Vörösmarty Mihály Gim-
názium december 11-12-ig 
tartotta szalagavató bálját. 
Tanárok, diáktársak, hozzá-
tartozók gyûltek össze, hogy 
tanúi legyenek ennek a kivé-
teles ünnepségnek. Az iskola 
– mindkét napon – zsúfolásig 
megtelt.

Elérkezett az elsõ félév vége, 
megkezdõdtek a szalagavató 
ünnepségek. Fontos mérföldkõ 
ez egy diák életében. Ettõl kezd-
ve megkezdõdik az érettségire 
való felkészülés, a számvetés 
az iskolában töltött 4, illetve 
8 évrõl. Komoly döntések vár-
nak a végzõsökre. Életük egyik 
kulcskérdése – hova menjenek 
továbbtanulni? – elõttük áll. 
A hét végén azonban még két 
napig önfeledten élvezhették a 
bál adta örömöket.

A szalagavató az élet egyik 
talán legszebb napja. A Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium 
tizenkettedikesei szeptember 
eleje óta izgatottan készültek a 
nagy alkalomra. Tudták, ez az 
utolsó alkalom, amin közösen 
részt vehetnek.

Négy osztály, összesen 131 
tanuló végez idén az érdi gim-
náziumban. Pénteken a 12.b és 
12.e, szombaton a 12.a, illetve 
a 12.c osztályos tanulók kap-
ták meg szalagjaikat a zsúfo-
lásig megtelt elõadóteremben, 
lépcsõn, pótszéken helyet fog-
laló közönség elõtt.

A végzõs diákok 17 órakor 
sorakoztak fel a szalagtûzéshez. 
Ki mosolytól ragyogó arccal, 
ki könnyeivel küszködve állt 
színpadra. Az osztályfõnökök; 
Nédermann Anna (12.
a), Pásztory Ildikó (12.b), 
Vörösné Balogh Janka (12.c) 
és Károlyiné Bódi Gabriella(12.
e) remegõ kézzel tûzték fel a 
szalagokat, mely a 4 (2006-
2010), illetve 8 (2002-2010) 
éves gimnáziumi tagságot jel-
képezi. „Viseljétek büszkén!” 
– hangzottak el a szavak.

A szalagtûzés után – ahogy 
már tavaly is – az osztályok 

Iskolaévek emlékezetes pillanatai kisfilmeken

Hangulatos szalagavató  
a Vörösmartyban

egy-egy kisfilmet vetítettek az 
egybegyûlteknek. A pár perces 
videók az együtt töltött évekbõl 
a legemlékezetesebb kirándu-
lások, közös programok képeit 
mutatták be. Ezt követõen a 
12. évfolyam képviselõi átvet-
ték a selyemszalagokat, ame-
lyet majd a ballagási ünnepé-
lyen minden diák aláírásával 
ékesítve kötnek fel az iskola 
zászlajára.

Az ünnepi rész befejezé-
seként a tizenegyedikesek 
– Paulo Coelho idézetekkel, 
valamint a Képzelt riport címû 
musical dalbetéteivel – ked-
veskedtek a tizenkettedikesek-
nek. Az életrõl, önismeretrõl, 
szeretetrõl, szerelemrõl szõtt 
gondolatokkal búcsúztatták a 
végzõs diákokat, akik megkö-
szönték a tanárok és a diáktár-
sak jókívánságait. T. Mészáros 
András polgármester és 
Aradszki András alpolgármes-
ter az ünnepély végén egy-egy 
csokor virágot nyújtott át az 
osztályfõnököknek.

A végzõsök páros, illetve cso-
portos produkciókkal, klasz-
szikus és modern táncokkal 
készültek a bálra. Rock and roll-
ra, discotáncra, valamint bécsi 
és angol keringõre egyaránt 
sor került. A mûsor egészen 19 

óráig zajlott. A produkciók nem 
hagyták unatkozni a közön-
séget: minden számot tapsvi-
har követett. Az este folyamán 
azok számára, akik esetleg nem 
tudtak részt venni az ünnep-
ségen, vagy nem jutottak be 
az elõadóterembe, és csak a 
kivetítõn tudták végigkísérni, 
még egyszer megismételték a 
táncokat.

Bakos Mária igazgató asszony 
számára külön öröm, hogy idén 
már több produkciót tánctanár 
nélkül, önállóan tanultak be 
a diákok. A szalagavató saját 
maguk ünneplése, elismerése, 
hogy eljutottak idáig – mondta. 
Ezt követi majd a továbbtanu-
lás, az érettségi, a tanév komo-
lyabb része. A szalagavatóra 
való készülés kicsit talán még 
elvonta a figyelmüket, elfeled-
tette velük a közelgõ kihíváso-
kat. Az igazgatónõ nagyon elé-
gedett az idei bállal. Véleménye 
szerint a szülõk is büszkék 
lehetnek, hiszen a diákok rend-
kívül fegyelmezetten viselked-
tek: amit elvártak tõlük, azt 
kiválóan teljesítették. 

Igazi tehetségek – különbözõ 
hazai és nemzetközi versenyek 
résztvevõi – végeznek ebben a 
tanévben.

 Kovács Renáta

A diákokra az osztályfõnökök tûzték fel a szalagot


