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Soha ennyi jó hírt nem 
közöltek még az érdi médi-
umok, mint az utóbbi négy 
évben – fogalmazott T. 
Mészáros András ciklusérté-
kelő beszédében a Széchenyi 
iskolában megtartott, 
Érdligeti részönkormányza-
ti fórumon. A polgármester 
a múlt héten az Óváros-
Újváros Településrészi Önkor-
mányzat ülését is megláto-
gatta, és beszámolt a város-
vezetés eddig elvégzett mun-
kájáról, valamint érintette a 
további terveket.

T. Mészáros András egye-
bek mellett elmondta, hogy 
elődeiktől több mint 3 és fél 
milliárd forint hiányt örököl-
tek, amit később a számvevő-
szék átfogó vizsgálata is alá-
támasztott. A legszomorúbb 
azonban az volt, hogy ez a 
tetemes hiány számos önkor-
mányzati tulajdon értéke-
sítése ellenére keletkezett. 
Az új vezetésnek arra kel-
lett törekednie, hogy a város 
mûködésének biztosítása 

mellett ennek ellenére is 
megteremtse azokat a forrá-
sokat, amelyek segítségével a 
város fejlesztéséhez pályázati 
pénzhez juthat. Létrehoztak 
egy olyan csoportot, amely 
az uniós pályázatokat céloz-
ta meg, nem kevés sikerrel. 
Ahhoz, hogy a város fej-
lesztési terveit megvalósít-
sák, létrehozták a „cselekvő 
önkormányzatot”, amely a 
pártérdekeken felülemelked-
ve, az egész közösség érde-
keiért dolgozik. Elkészítették 
a Batthyányi-programot, 
amely fontos, az egész lakos-
ság életminőségét javító célo-
kat fogalmazott meg. Többek 
között ennek is köszönhető, 
hogy jelentősen javult a város 
közbiztonsági helyzete. Ezt a 
HVG-ben közölt statisztikai 
adatok is alátámasztották. 
Míg 2006-ban Érd a bûnügyi 
helyzetét tekintve a legutolsó 
volt, 2009-ben már a középső 
szintre került, sőt ebben az 
évben már remélhetőleg eléri 
a felső egyharmadot, ami 

ilyen rövid idő alatt hatal-
mas eredménynek számít. 
Mindez a négy új körzeti 
megbízott iroda megnyitásá-
nak, a szabadidős rendőrök 
bevetésének, a települési jár-
őrszolgálat átszervezésének, 
a száz fővel mûködő Érdi 
Polgárőr Egyesületnek, és 
nem utolsó sorban Kozma 
Károly, az új, fiatal érdi rend-
őrkapitány munkájának is 
köszönhető – mondta a pol-
gármester. Hozzátette: a civil 
támogatás rendszerének lét-
rehozásával csaknem félezer 
pályázatot és több mint ezer 
olyan programot, rendez-
vényt támogattak, amit civi-
lek kezdeményeztek és való-
sítottak meg. Elérték, hogy 
Érden sikerágazat lett a sport 
és a kultúra. A mûvelődési 
ház rendezvényei telt háza-
sak, és nemcsak a kulturális 
programok látogatói fogadták 
jó szívvel a 100 százalékig 
levásárolható belépőjegye-
ket, hanem egyre több érdi 
kiskereskedő és cég szeret-
ne bekapcsolódni a „Kultúra 
gazdagít” programba, így az 
önkormányzat már városkár-
tya létrehozásán gondolko-
dik, és a közszolgáltatásokat 
– vízmûvek, szemétszállítás 
– is szeretné bevonni a kultú-
ra ilyen jellegû támogatásá-
ba. Felépült a korszerû, a mai 
követelményeknek megfelelő 
Gárdonyi iskola, és mellet-
te a tanuszoda. Elkészült a 
Batthány iskola városi sport-
tevékenységekre, nemzetkö-
zi versenyekre is alkalmas 
tornacsarnoka. Sikerült új, 
korszerû épületekbe költöz-
tetni a háziorvosi szolgáltatá-

sokat, de most épül, teljesen 
megújul, a meglévő ellátások 
mellett plusz tizenhét szak-
mával, egynapos sebészettel 
egészül ki az Érdi Szakorvosi 
Rendelőintézet is. 

A polgármester fontosnak 
tartotta az Ügyfélszolgálati 
Iroda megnyitását is, hiszen 
ez szemléletváltást is jelen-
tett a polgármesteri hivatal 
részéről, mert így mindig van 
egy olyan pontja a hivata-
los ügyintézéseknek, amely 
mindennap, reggel 8 órától 
délután fél négyig nyitva áll, 
és befogadja, vagy elvégzi a 
szükséges papírmunkát, hogy 
gördülékenyebben menjen a 
lakosok ügyintézése. 

Nem kis sikernek tart-
ja a polgármester,   hogy 
a Gárdonyi iskolában idén 
elkezdődhet a középfokú 
oktatás. Ennek köszönhető, 
hogy hetvennel nőtt azon 
középiskolás diákoknak a 
száma, akik helyben foly-
tathatják tanulmányaikat. 
A jövőben a Teleki és a 
Széchenyi iskolában is sze-
retnék megteremteni a felté-
teleket ahhoz, hogy középis-
kolát is indítsanak. A neves 
kozmetikai vállalat, a dm 
raktárbázisának Érdre tele-
pülésével pedig várhatóan 
mintegy ötszáz új munka-
hely létesül, de a csatornafej-
lesztés, a központ átépítése 
és a többi beruházás is, mind 
esély arra, hogy az érdiek 
helyben kapjanak állást, és 
ne csak aludni járjanak haza 
Érdre, hanem valóban saját, 
igazi otthonuknak érezzék 
ezt a várost. 

 Bálint Edit

Nyugtalanító hír kelt szárnyra Érdről 
a múlt hét végén. Tíz óvodást vittek a 
mentők kórházba a Tárnoki utcai óvo-
dából mérgezés gyanújával – közölte 
az Országos Mentőszolgálat sajtó-
ügyeletese még pénteken a Magyar 
Távirati Irodával. Igaz, szombaton 
már azt közölhette az MTI-vel a 
Heim Pál Gyermekkórház főigazgató-
ja, Harmat György, hogy valamennyi 
gyerek hazamehetett – mégis utána-
néztünk: mi is történt valójában.

Nagyné Nagy Mária tagóvoda-veze-
tő második éve irányítja a Tárnoki 
utcai Napsugár óvodát:

– Még hasonló eset se volt soha 
nálunk. Az előbújó gombákat is rend-
szeresen kiirtottuk, a farönköket is 
állandóan átvizsgáljuk, hogy abban 
se legyenek gombák, erről a növény-
ről viszont nem tudhattuk, hogy 
ennyire veszélyes. A bokor évek óta 
itt van az udvarunkon, most először 
virágzott és először termett. Sárga 
akác a neve, sárga színû, akácvirág 
szerû a virágja, hüvelyes, zöldbab-
hoz hasonló termése van. A gyerekek 
egymást bíztatva ezt kóstolták meg.

– Ez melyik csoport volt, hány éve-
sek?

– Õk nálunk öregeknek számítanak: 
hat-hét évesek. Az óvónőknek azon-
nal feltûnt, hogy nagy a csoportosu-
lás a bokor körül, egyikük gyorsan 
be is jött hozzám a növénnyel, hogy 
azonosítsuk be. Az internet segítsé-
gével beazonosítottuk, kiderült, hogy 
mérgező, és ettől kezdve megindult 
a mentőakció. Riasztottunk ügyele-
tet, mentőt, végül ez utóbbi volt 
a gyorsabb: nagyon rövid idő alatt 
ideértek.

– Elég volt egy autó?
– Nem, tíz gyereket nem lehetett 

összezsúfolni egy kocsiban, hiszen 
közben megfigyelés alatt is kellett 
tartani őket, több autó érkezett. 
Azután, hogy elmentek, folyamato-

san kapcsolatban voltam a kórház-
zal. Mondták, hogy ellátták őket, és 
azt is el kell mondanom, hogy igen 
gyorsan hozták a formájukat…

– Ez mit jelentett: túlzottan élén-
kek voltak, netán megbolygatták egy 
kicsit a kórházi rendet?

– Fogalmazzunk úgy, hogy nagyon 
hamar túljutottak a dolgon, és szom-
baton délelőtt már enyhén szólva 
nem tartóztatták őket.

– Tanulságok?
– Mindenekelőtt nagyon meg 

kell dicsérnem a kolléganőket, akik 
jelen voltak az esetnél, mert azon-
nal tudták, hogy mi a dolguk. Név 
szerint: Berei Margit, Nagyné Szilva 
Katalin és Szilas Erzsébet óvónők 
voltak azok, akik nagy lélekjelen-
léttel, gyors helyzetfelismeréssel 
megakadályozták, hogy valóban baj 
legyen. Nekik köszönhető, hogy már 
a gyanú alapján a gyerekek gyors és 
szakszerû ellátásban részesülhettek. 
Meg hogy ezután a „futó kaland” 
után mindegyik gyerek zavartalanul 
folytathatja itt óvodai pályafutását.

Hogy a bonyodalmakat okozó 
udvari bokor sorsa mi lesz, azt még 
nem lehet tudni, de hogy a helyén 
nem marad, az biztos. B. N.

Ciklusértékelõ fórumok részönkormányzatokban 

Mérlegen a város négy éve

A polgármester beszámolóját követõen a lakosok feltehették kérdé-
seiket a városvezetõknek
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Érdi óvodások rövid kalandja  

a gyermekkórházban

A telefonhívásra gyorsan kiértek a mentõk
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