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Rizikó szûrés a Termálban
inden várakozást felülmúló ér- Csaba Károly elmondta, hogy haM
deklõdés mellett rendezték az zánkban minden második ember keelsõ ingyenes rizikófaktor szûrést
Érden, a Termál Liget Hotelben. Az
ÁNTSZ munkatársai vérnyomást,

ringési betegségben (szívinfarktus
stb.) hal meg, és minden negyedik
daganatos betegségben. Tudni kell,

A bizalom ára
Károly Róbert
Rendben folyik a csatorna
közmûtársulat szervezése. Az
eddig megtartott lakossági
fórumokon és az azokat követõ hétvégéken a tulajdonosok személyes megkeresése
nyomán az érintettek több,
mint fele már minden érintett
területen aláírta a csatlakozást. Remélhetõleg ez így fog
történni az elkövetkezõ idõszakban is.

M

koleszterin- és vércukorszintet mértek, megállapították a testzsír mértékét és akinél a normálistól való eltérést tapasztaltak, ajánlották a háziorvos felkeresését.
Sajtótájékoztatón T. Mészáros
András polgármester – aki maga is
részt vett a szûrésen –, dr. Csaba
Károly, az ÁNTSZ Középmagyarországi Regionális Intézetének vezetõje és dr. Katonai Ildikó, az érdi
ÁNTSZ vezetõje arról beszéltek,
hogy milyen fontos a szûrés. Dr.

hogy nagyon fontos kockázati tényezõk az életmódból erednek: elhízás,
cukorbetegség, dohányzás, és ezek
mérhetõk. A megfelelõ idõközönként elvégzett szûrõvizsgálattal meg
lehet ezeket tudni, és életmódváltással, gyógykezeléssel a kialakuló betegséget vissza lehet fordítani.
Fülemen Róza, a Termál Hotel
tulajdonosa, aki a szûrõvizsgálatot
kezdeményezte elmondta, hogy a
nagy sikert látva a késõbbiekben is
tervez hasonló akciót.

Fizetõs ingyenesség

A

Magyar Posta Rt. érdi, Szajkó utcai fiókja kitett magáért. Hétfõn, 20-án
volt a személyi jövedelemadó-bevallás feladásának utolsó napja. Mint
tudjuk, az APEH által adott borítékban ingyenesen lehet ezeket postára adni. Nem úgy a Szajkó utcában. A felháborodott ügyfelekkel közölték, hogy
mivel elfogyott a „ragszám”, így csak pénzért veszik fel a leveleket. Nem
nagy összegrõl volt szó, de az eljárás felháborító és jellemzõ. A postának
meg kellett volna valahogy oldani, hogy ne az ügyfelek fizessenek az ingyenes levelekért.
Szépen beleillik ez a sorba: fizetõs ingyenes egészségügy, nincs
ingyenebéd, az autópályát Önöknek, az Önök pénzébõl építjük stb. A magyar állam tényleg kiszáll lassan mindenbõl, amit az adófizetõk befizetéseibõl neki kellene finanszírozni. Kivéve természetesen a belõle élõk hatalmas
fizetéseit. Tessék mondani: minek fizetünk akkor adót?
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iért rendkívül fontos az egész
folyamat során a bizalom kérdése? Olvasom T. Mészáros András
polgármester blogjában www.t-meszaros.hu) a következõket: „Fukuyama könyvet is írt ezzel a címmel, ami
egyben szerintem bizonyítéka is annak, hogy a társadalmak életében
nélkülözhetetlen. Ha van akkor akkor és ott anyagi erõvé tud válni, ha
pedig nincs, a hiánya rombol és aláássa az egész társadalmat. Az érdi
lakosoknak, az Érden élõknek most
talán a legfontosabb, hogy bizalmuk
legyen. Bizalmuk abban, hogy érdemes csatornázni, hogy érdemes utat,
óvodát, iskolát, keresztezõdésben
lámpát, építeni. Érd Pest megye legnagyobb városa azt hiszem meg
ÉRDemel egy adag bizalmat. Ha
minden jól megy élni tudunk a lehetõséggel és akkor elindulhat végre
Érden a csatornázás.„
Mit jelent ez konkrétan Érd legnagyobb beruházásának elõkészítése
során?
Érdemes röviden visszatekinteni
az érdi csatornázási program történetére. 2001-ben kezdték el elõkészíteni, akkor Érd és a szomszédos települések egy közös pályázatot kívántak benyújtani –az akkor még ISPA
néven futó- környezetvédelmi alapra. A hasonló elõkészítettségû projektek akkoriban 10%-os önerõt igényeltek és sokkal kedvezõbb feltételeket kaptak, mint a késõbb benyújtott pályázatok.
2002 õszén új polgármestert választottak Érden, akinek elsõ dolga
az volt, hogy az érdi pályázatot
–saját bevallása szerint „felsõbb sugallatra”- a fõváros gesztorságába
átjutassa. A koncepcióváltásnak volt
azonban egy sokkal fajsúlyosabb
eleme is. Azt tervezték, hogy a rendszerbõl kiiktatják az érdi szennyvíztisztítót, amely lebontára kerül, a
tisztító helyén megépítenek egy átemelõt. Ide tervezték összegyûjteni
Érd és a környezõ települések
szennyvízét, majd egy vezetéken a
pár km-re, Budapest közigazgatási
területén megépülõ regionális tisztítóba átnyomni.

A megépülõ regionális tisztító
költségeihez az érdieknek is hozzá
kellett volna járulniuk több milliárd
forinttal, a késõbb aláírt megállapodások szerint azonban a mûtárgy fõvárosi tulajdonba került volna és a
vízdíjban megfizetendõ tisztítási díjakat is a fõvárosi közgyûlés joga lett
volna megállapítani. A fõváros
szempontjából mindezen törekvések
teljesen érthetõek voltak, hisz az ottani vezetés pontosan tudta, mi az ott
élõk érdeke.
A párhuzamosan zajló csepeli
központi tisztító beruházás mellett
így a dél-budai program kevesebb figyelmet kapott, így teltek el az évek
annélkül, hogy érdemi elõrelépés
történt volna. 2004-ben lezárult az
ISPA lehetõség, Magyarország EU-s
csatlakozásával lehetõség lett volna
2006 végéig a Kohéziós Alap forrásaira pályázatot benyújtani, még
mindig 10%-os önerõ felmutatásával
és kedvezõbb feltételekkel.
Sajnos tény az, hogy 2006 októberéig sem Brüsszelbe, sem a kormányhoz az érdi önkormányzat semmilyen pályázatot nem nyújtott be
csatornázás ügyében.
Érden a 2001-ig több ütemben
zajló csatornahálózatépítések megálltak és egyetlen méter csatorna
sem épült 2006-ig. Az önkormányzati választások kampányidõszakában az ingatlantulajdonosokat egy
brossúrán tájékoztatták, hogy 2007
elején indul a csatornázás. Ez már
akkor sem volt igaz, hisz tudni lehetett, hogy a 2007 január 1-én induló
EU-s tervezési idõszakra más feltételek fognak vonatkozni és meg kell
kötni a megfelelõ megállapodásokat
az EU-val is a pályázatok indítására.
Ez így is történt: a pályázati kiírás
végül 2007 õszén jelent meg. Ebben
a korábbi idõszakhoz képest jelentõs
változások voltak.
Egyrészt a korábbi 10%-os önerõ
helyett várhatóan 20-25% önrészt
kell a pályázóknak felmutatniuk. Ez
azt jelenti, hogy ha korábban 100
ezer forinttal lakásonként meg lehetett volna oldani, akkor ez most 2,5szeresére, azaz 250.000 forintra
emelkedett.
A másik fontos változás az volt,
hogy már a pályázat beadása elõtt
létre kell hozni azt a viziközmûtársulatot, amely az ingatlantulajdonosok
hozzájárulását gyûjti össze és képviseli az érdekeiket (ez korábban csak
a nyertes pályázatot követõen volt
kötelezõ).
Az EU elõminõsítõ szervezetének javaslatára és az új érdi önkormányzat képviselõi -Tóth Tamás tanácsnok úr és T. Mészáros András
polgármester- által folytatott kitartó
tárgyalások eredményeképpen a re-

gionális szennyvíztisztítási programot úgy alakították át, hogy abban a
régiós cél megvalósuljon, de a költségek jelentõsen csökkenjenek. Így a
korábban tervezett dél-budai tisztító
helyett Érden bõvítik a meglévõ tisztítót. A program átalakítása jelentõs,
kb. 5 milliárd forint megtakarítást
jelent. Ha az érdi és környékbeli ingatlantulajdonosokra elosztjuk, ez
ingatlanonként 250.000 Ft megtakarítást is jelenthet!
A pályázat megjelenését követõen azonnal megkezdõdött az új feltételeknek megfelelõ pályázati anyag
elõkészítése. Ezért lehet biztosra állítani, hogy 2008 õszéig el is fog készülni és be is lesz adva az új feltételeknek mindenben megfelelõ pályázati anyag.
Miért fontos mindezeket rögzíteni? A társulat szervezése során lakossági fórumokat szerveztek, ahol
az érintett ingatlantulajdonosok felvilágosítást kaphatnak a csatornázásról és a társulat szervezésrõl. Amint
az a fentiekbõl is kiderül, a csatornázásnak feltétele, hogy létrejöjjön a
társulat.
A társulat létrejöttének feltétele,
hogy az érintettek 2/3-a írásban támogassa a társulat megalakítását.
Tehát a csatornázási program Érden akkor tud megvalósulni, ha az
ingatlantulajdonsok 2/3-a aláírja a
belépési szándéknyilatkozatot és támogatja a csatornázást..
Mégis akadnak olyan ellendrukkerek, akik a tények elferdítésével a
lakossági fórumokon megpróbálják
félrevezetni az ott megjelenteket.
Ezzel nem azt segítik, hogy a bizalom erõsödjön, hanem zavarkeltés
árán is megpróbálják saját korábbi
mulasztásaikat palástolni.
Pedig megéri bízni egymásban.
Pénzügyi szakemberek kiszámolták:
csak az az egyetlen tény, hogy a társulatba való belépés során a nagy
mennyiségû szerzõdésre tekintettel
sikerült kialkudni egy rendkívül kedvezõ részletfizetési konstrukciót,
összességében 1 milliárd forint fölötti megtakarítást is jelenthet az
érintett ingatlantulajdonosok részére.
De ez csak akkor mûködik, ha bízunk egymásban. Tudom, hogy ez a
mai, keserû élményekkel tarkított világunkban nem könnyû dolog. De
meg kell értenünk, hogy a közösség
ereje abban rejlik, hogy megbízunk
egymásban, közös akaratot képviselünk és támogatunk.
Remélem, hogy rövidesen bizonyosságot nyer: az érdiek bíznak a
város fejlõdésében, bíznak a város
jövõjében: aláírásukkal aktívan támogatják a csatornázási program beindítását!

