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Környezetünk tisztaságáért
Megalakult az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
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012. április 24-én megalakult az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Az alapító okiratot a négy társult
önkormányzat – Érd, Százhalombatta, Diósd,
Tárnok – polgármesterei írták alá.
A hulladéklerakás ma már egyre kevésbé
követhetõ út. Annak érdekében, hogy ez a fajta
gyakorlat térségünkben megszûnjön, fontos volt
létre hozni ezt a társulást. A hulladékkezelõ
üzem segítségével csökken a lerakásra kerülõ
szemét mennyisége, és a háztartásokból kikerülõ hulladék zöme hasznosulhat. Az üzem létrehozásával új munkahelyek is létesülnek, és a régebbi szeméttelepeket fel lehet számolni. Az a
százezer ember, amely a társuláshoz csatlakozó
települések területén él, kényelmesebben, olcsóbban és jobb minõségben élheti életét.
Az alakuló ülésen elsõként Érd polgármestere köszöntötte a társulás létrehozásában résztvevõ munkatársakat, majd a környezetvédelem
fontosságáról beszélt. „Testületünk egyhangúan
megszavazta a társuláshoz történõ csatlakozást.
Nagyon lényeges, hogy ez a terv megvalósulhasson – mindent meg kell tennünk azért, hogy pályázatunk sikeres legyen. Igaz, ez nem harmincmilliárdos projekt, mint a csatornázás, hanem
körülbelül ötmilliárdos, de azt hiszem, hogy példaértékû lehet” – mondta T. Mészáros András,
Érd polgármestere.

Balról jobbra az aláírók: Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere, Spét Géza, Diósd
polgármestere, Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere és T. Mészáros András,
Érd polgármestere
A társulás ugyan négy taggal alakult kedden,
de Sóskút szándéknyilatkozatot tett arról, hogy

szeretne csatlakozniezért a jövõben a társulás
még egy taggal bõvülhet.

Érdi majális maximális hõfokon
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ár csak alig kilenc hónapja adták át Érd új
központi terét, a hivatalosan máig Alsó utcának nevezett, de a köznyelv által már Fõtérnek
hívott új központot, ez alatt a rövid idõ alatt is
számos jól sikerült, népszerû, és ezzel együtt sokak által látogatott rendezvényt tartottak itt.
Lapzártánkkal esett egybe a legutóbbi, az érdi
majális, amely tulajdonképpen nem is egy napon, hanem szinte egész hétvégén, a négynapos
ünnep alatt tartott.
Április 29-én, vasárnap vette kezdetét az ünnepsorozat, amely a „Szavazz a családra! – Generációk szakadék nélkül” jelszó jegyében telt.
Elõször a kerékpárosok vették birtokukba a teret, és az eddig megszokottal ellentétben innen
indították az „Érd Körbe” kerékpáros túrát. Délután a sok egyéb esemény mellett megünnepelték az ötéves Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesületét, majd köszöntötték az idén nagyszerûen
szerepelt érdi nõi kézilabda csapat tagjait.
Ott volt a Best of Rock FM rádió helyszíni
tudósításokkal, valamint a Hudák Pincészet.
Május 1-jén igazi majális kezdõdött, és az
égiek is velünk voltak, néha úgy lehetett érezni,
hogy talán túlzásba is viszik. Szerencsére mûködött a tér közepén a szökõkút, ahol a gyerekek
kedvükre hûsölhettek.
Május 1-je Érden most többrétû ünnep volt,
mert a majális mellett a Tánc világnapját is ünnepeltük. Hagyományosan a Bonton Együttes
vezetõsége szervezte az idén is ezt a látványos
ünnepet, amikor is a Mûvelõdési Központ elõtt
felállított nagyszínpadon a Bonton, az Érdi Torna Club, a Frutti, a Masters, a Pesovár, a Planet
Dance, a Tigers tagjai, valamint Snech Johanna,
Dobi András és Somfai Péter szórakoztatták a
szép számú közönséget.
A táncosok elõtt és közben volt operettmûsor (Szóka Júlia), magyarnóta éneklés (Madarász Katalin), gyerekmûsorok, felvonultak a
poyntoni kadétok, és a kitelepült sörsátraknál
hûsölhettek a látogatók, a gyerekek pedig
körhintázhattak, dodzsemezhettek. Délután
négy órakor szokás szerint T. Mészáros András
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
koncertek következtek, SP, Takács Nikolas és a
Danubius Best közremûködésével.

„Hangolnak” az Érd Körbe résztvevõi

T. Mészáros András polgármester engedte útjukra a résztvevõket

Polisz
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int tudjuk, a politika kifejezés a görög polisz – város – szóból keletkezett. Logikus
is, hiszen a város dolgaival való foglalkozás
nem más, mint a mindennapok politizálása.
Most éppen félidõben vagyunk két választás
között, és legnagyobb örömömre – a nagypolitikától eltérõen – helyben elsõsorban a munkáé a fõszerep. Lehetne ez természetesen másképp is, hiszen – köszönhetõen az euroövezet
jelenlegi válságának és az elõzõ két ciklus
szocialista trehányságának – egyre nehezebb
a mindennapok megélése. Mégis, városunk
polgárainak túlnyomó többsége ma nem azzal
van elfoglalva, hogy teli torokból szidja a városvezetést, és olyan dolgokat kér rajta számon, amirõl vagy nem tehet, vagy nem tud
megtenni, hanem tudomásul veszi az adott körülményeket, és tevõlegesen is részt vesz benne, vagy legalábbis nem akadályozza. Mindenki láthatja, hogy gõzerõvel folyik a csatornázás, sokan szembesülnek ennek pillanatnyilag negatív hatásával, a megnehezült közlekedéssel is, de a vártnál sokkal kevesebb panasz, kifogás érkezik a hatóságokhoz, városvezetéshez, médiához.
A képviselõk és a média munkatársai a
megmondhatói, hogy egyre több elismerõ szó
hangzik el a megújult – és egyáltalán kialakított – városközpontról, a csatornaépítõk udvarias hozzáállásáról, az útfelújításokról és sorolhatnám, hiszen egy város fejlõdése ritkán
következik be olyan látványosan, mint jelen
esetben Érdé. Emlékezhetünk rá, hogy a szocialista vezetés alatt épült vasúti aluljáró évekre
szinte megbénította és kiürítette a belvárost, és
a rossz tervezés, a szocialista vezetés feltett
kézzel való hozzáállása nem csak újabb dugókat, de hatalmas pluszköltségeket és máig
megoldatlan forgalmi helyzeteket eredményezett. Ehhez képest az egész várost lefedõ csatornázás lakodalmi menet.
A közgyûlések is unalmasak mostanában,
nem mintha hiányoznának a gyûlölködõ,
acsargó szocialista vádaskodások. Meg kell
állapítanom, hogy a legjobb, leghasznosabb
közgyûlés az unalmas közgyûlés, mert akkor
egyenes vonalban mehetünk elõre. Valószínûleg minden olvasó tudja, hogy normális esetben az igazi viták nem az utolsó lépcsõfokon, a
közgyûlésben folynak, hanem a döntések elõkészületekor. Elõször a feladat megfogalmazásánál, aztán a szakmai munka keretében, ahol
a megfelelõ jogi és anyagi hátteret kell biztosítani, majd a bizottságokban, ahol a szakmai
érvek mellett már elõjönnek a politikaiak is,
majd a frakcióban, ahol összefésülik az addig
elhangzott érveket és ellenérveket, mérlegre
teszik õket, és kimondják a többségi határozatot, melyet a közgyûlésen szentesítenek. Azok
az ellenzéki hangok, amelyek azt vetik a többség szemére, hogy szó nélkül fogadnak el minden döntést, hamisak és álságosak. Az ott elhangzottak elsõsorban a lakosságnak szólnak,
akik személyesen vagy a televízión keresztül
nézik végig a közgyûlést. A választók akaratából ott ülõ többség nevében az elõterjesztõ azt
mondja el, miért szükséges vagy jó egy-egy határozat, rendelet, míg a néhány ellenzéki képviselõ szinte kivétel nélkül politikai és kampánybeszédet próbál tartani, ami érthetõ is,
hiszen valahogyan fel kell hívni magukra a figyelmet. Az utóbbi idõben sajnos az ellenzék
szinte kizárólag negatív propagandával próbált bekerülni a köztudatba. Üdítõ kivétel a
jobbikos Pulai Edina, aki nem olyan régen
például drogprevenciós elõadást szervezett az
érdi iskolásoknak. A többiek el vannak foglalva sebeik nyalogatásával, így nem érnek rá
tenni is valamit városuk érdekében.
ORLAI SÁNDOR

Következõ számunk
május 17-én jelenik meg!

