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ÉRDI ÚJSÁG

H E L Y I

Tünetsoroló
Milyen a gyerekbarát város?
Kenderesi Ilona

A Nagycsaládosok Érdi Csoportja
május 16-án, csütörtök délután az
érligeti kempingbe szervezett
tagjainak egy kis találkozót. Az elôzô
napi vihar után az idô szerencsére
kiderült, és az apró lurkók kis csapatokba verôdve szaladgáltak a fák
alatt vagy az apukák irányítása alatt
kergették a labdát.
A hangulat idilli; külön világ ez,
családi piknik egy osztálykirándulás
zsivajával. A fák árnyékában összetalálkozott
néhány
édesanya
mosollyal kísért beszélgetését szinte
sajnálom megszakítani, hogy azokról
a nehézségekrôl kérdezzem ôket,
amelyekkel nap mint nap találkoznak Érden.
– Soroljam? – kérdezi egy agilis,

babakocsit tolni, sok helyen, ha aszfaltos is az út, járda már nincsen
mellette. Így az anyukának, mikor
iskolába viszi gyermekét és miközben a kisebbiket babakocsiban
tolja, bizony mérlegelnie kell, hogy
babakocsiját, már szaladgáló csemetéjét vagy saját magát féltse az
elrobogó autóktól.
Bár abban, hogy a családok Érdet
választják lakóhelyül, nagy szerepet
játszik a zöld környezet, mégis kevés
a játszótér, ahol szülôk és gyerekek
összetalálkozhatnak, és együtt tölthetik a délutánokat. Igény pedig
óriási lenne. Kísérleteket látunk
például az érdligeti hajdani fürdô
területén, ahol az uniós szabványnak
megfelelô famászókákat, hintákat
állítottak fel – a játszótér mellé
telepített mély tó már kevésbé volt
átgondolt lépés. Sajnos pénzhiány
miatt az óvodák sem tudnak az új
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az Ága-Boga puszta létét mégis sikernek könyvelhetjük el. Néhány
család felismerte, hogy nincs
körülöttük élô közösség, így 2006
novemberében összefogott, hogy
egymást segítve, megosszák egymás
között a problémákat. Az Érdi
Csoport ma 42 családot számlál,
átlagosan négy gyermekkel. Gyurkó
Katalin a csoport vezetôje inkább a
pozitívumokra helyezi a hangsúlyt,
mikor azt meséli, meny-nyi programot szerveztek már rövid
mûködésük alatt, s mik a jövôbeni
terveik. Megkapó jelenség a fiatal
édesanya, aki tele van energiával és
még három kisgyermeke mellett is
képes arra, hogy motorja legyen
ennek az alakuló közösségnek.
Történeteket mesél arról, hogyan
kezd mûködôképes közösségé
fejlôdni a csoport, hogyan érkeznek
nem várt támogató adományok,
amelyek nagy segítséget jelentenek a
családoknak.
– Az önkormányzat felôl is érezni
lehet a nyitást – ami talán egyelôre
elsôsorban erkölcsi támogatás. Érd
egyrészrôl igazán ôsi város, ha azt
nézzük, hogy a Fundoklia-völgyben
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Baba Program

Három érdi családnak adta át az elmúlt héten a Batthyány-Program Baba
Program fejezetében elôírt, újszülötteknek járó támogatást T. Mészáros András
polgármester. A csöppségek – Tunkel Hanga, Kenderesi Gábor Bánk és Rostás
Mercédesz – szülei meglepetten és meghatottan nyugtázták a segítséget és a
köszöntést. (Képünkön balról jobbra : Kenderesiné Horváth Anikó és kisfia
Kenderesi Gábor Bánk, Segesdi János alpolgármester és T. Mészáros András polgármester.)
(fotó: Szabó László)

Mi lesz az óvodával?
Bálint Edit

Több mint százan jöttek el az ága-bogás rendezvényre

határozott fellépésû anyuka. A beszélgetés során egyre-másra vetôdnek fel
a gondok. Kevés óvoda van Érden –
mondják – a helyhiány miatt sok
család
kénytelen
gyermekét
Budapestre vinni. Az ember még az
ellenségének sem kívánja a mindennapos tortúrát, amit a reggeli városba
bejutás jelent. Kicsi gyerekkel,
babakocsival utazni a buszokon szinte
reménytelen próbálkozás. A régebbi
típusú buszokra körülményes a felszállás, segítség nélkül szinte
lehetetlen. Bár a Volán új beszerzésû
alacsony
padozatú
buszaira
kényelmes a felszállás, más elônyüket
nehéz találni. Marad tehát az autó, a
reggeli indulás összeszervezése, a
gyakori dugók.
Az Érden belüli tömegközlekedésre
ugyanez jellemzô. A gyalogosközlekedés is vet fel nyitott kérdéseket. Hepehupás földúton nehéz

szabványnak
minden
esetben
megfelelni, így a régi játékokat leszerelik, újak azonban már nem kerülnek a helyükre.
Érden nehéz fellelni azokat a rendezvényeket, amelyek lehetôséget
adnak arra, hogy a kisebb gyerekek
különbözô programokon vegyenek
részt, külön foglalkozásokra vagy
sportolni járjanak. A családok
várakozva figyelik az épülô sportcsarnokot, de a nyitásig kénytelenek
gyermekeiket Budapestre vinni
uszodába. A szabadidôs tevékenységek hiánya nemcsak az
egészen aprókat érinti, hanem a
nagyobbacskákat is, akiket a szüleik
a fôvárosba nem szívesen engednek
el, Érden pedig nincs hová.
Az édesanyák összenéznek.
– Ennyit panaszkodunk! – nevetnek,
és csemetéik után néznek.
Az Érdi Nagycsaládosok Csoportja,

(fotó: Szabó László)

már az ôskorban is éltek emberek.
Másrészrôl pedig igen fiatal, hiszen
a múlt évben több mint 700 csecsemô született. Az átlagéletkor
pedig nem éri el a 40 évet.
Méltán elvárható a következô generációnak kijáró figyelem egy olyan
várostól, amelyben ennyi a fiatal.
Néhány mozzanat arra utal, hogy ha
lassan is, ha apránként is, de kedvezô folyamatok indultak el. Szép
gesztus,
bizakodást
ébresztô
momentum, hogy a Batthyány-program keretében a polgármester úr
minden hónapban ajándékcsomaggal látogat el néhány kismamához.
Ez a támogatás a kismamáknak
jólesô figyelmesség, amely apró
lépés lehet afelé, hogy az itt lakók
megszeressék ezt a várost.

Tisztviselô
és
Újtelep
Részönkormányzatának legutóbbi
ülésén a lakók érdeklôdése elsôsorban saját, közvetlen környezetük
gondjaira irányult, így alig esett szó a
közgyûlés soron következô ülésének
napirendjérôl. Miután Mészáros
Mihály elnök röviden ismertette,
mirôl tárgyal majd a városi közgyûlés, a jelenlévôk azonnal a lényegre tértek: attól tartanak, hogy a
Harkály utcai óvoda helyett nem
kapnak másikat. Az intézményt a
MÁV sínbôvítése miatt le kell bontani, így gyakorlatilag 75 óvodai
férôhely szûnik meg.
A legutóbbi értesülések szerint a
vasúttársaság nem vállalja egy új
létesítmény megépítését, de kártalanítja a várost. Az önkormányzat
már ki is jelölte azt a telket, ahol a
kapott kártérítésbôl új óvodát
építenének, ám – Mészáros Mihály
elmondása szerint – egyelôre az sem
biztos, megéri-e a városnak új létesítményt tervezni, amennyiben megvalósul az a kormányzati szándék,
miszerint 2008-tól csak az ötévesek
óvodai ellátását finanszírozná az
állam. A 3 és 4 évesek viszont csak
önköltségi áron, azaz 30-35 ezer
térítési díj megfizetése ellenében

járhatnának csak óvodába. Felmerül
tehát a kérdés, érdemes-e ilyen
kilátásokkal új óvodát nyitni?
Dombai Tamás képviselô kijelentette, feltétlenül küzdeni kell az
óvoda felépítéséért, hiszen a
környék nem maradhat óvodai
ellátás nélkül!
A MÁV terjeszkedésével kapcsolatban pedig elhangzott, hogy az érintett ingatlantulajdonosok jobban
járnak, ha nem egyenként állapodnak meg a MÁV-val, hanem együtt
lépnek fel a vasúttársasággal szemben, azaz egy megbízott ügyvéd
képviseli mindannyiuk érdekeit.
Továbbá a Móra Ferenc Általános
Iskola tagintézménnyé válása is borzolta a lakók kedélyét. Úgy vélték,
mivel
egyedüli,
a
speciális
intézményre mindenképpen szüksége van a városnak. Nem kis
megelégedéssel fogadták viszont,
hogy hamarosan szilárd útburkolatot kap néhány csatornázott utca,
például a Fácán köz, a Kakukk és az
Ölyv utca. A részönkormányzati
ülésen arra panaszkodtak az
emberek, hogy nem kapják meg az
Érdi Újságot. Mivel a posta megbízhatatlan, azt kérték, hogy
legalább néhány forgalmasabb
helyen tegyék számukra hozzáférhetôvé az önkormányzati lapot.

Horváth Noémi a legjobbak között
A minap egy rendkívül jó hírt közlô elektronikus levél érkezett a Kôrösi
Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójának címezve. A feladó, az
Oktatási És Kulturális Minisztérium Közoktatási És Integrációs Pályázati
Osztálya arról értesítette az intézmény vezetôjét, hogy a 2005/2006
tanévben nyújtott kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének köszönhetôen HORVÁTH NOÉMI elnyerte a Magyar Köztársaság jó tanulója – jó
sportolója
kitüntetô
címet.
A
kimagasló
jutalmat
május
21-én, Budapesten, a Károlyi-Csekonics rezidenciában adták át a díjazottnak. Szívbôl gratulálunk!

