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Elérkezett az idõ a szociális
ellátórendszer átalakítására

T. Mészáros András, Érd polgármestere köszöntőbeszédé
ben ismertette Érd történelmi
múltját, beszélt a tervezett óvodai és iskolai fejlesztésekről, a
felszíni vízelvezetési projektről,
a kistérség perspektíváiról, és
elmondta, hogy nagy változást
jelent az érdi polgárok életében
a csatornázási program megvalósítása. A tanácskozás első
napján került sor Horváth Csilla
és Kósa Beatrix, a Nemzeti Fej
lesztési Ügynökség témavezetőinek Integrált városfejlesztési
stratégia kapcsán megalakítandó városfejlesztő társaságok és
a polgármesteri hivatal kapcso-

ként értékelte, hogy az uniós
normákat el lehet érni magyarul is az interneten keresztül.
Nagy érdeklődés előzte meg
Mészáros Miklósnak, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium
koordinációs szakállamtitkárának a szociális támogatórendszer átalakításáról szóló Út a
munkához című előadását. Az
előzményekhez tartozik, hogy a
Megyei Jogú Városok Szövetsége
már korábban kezdeményezte
a kormánynál a szociális törvény – és ehhez kapcsolódóan a
szociális ellátórendszer – átalakítását. Álláspontjuk szerint a
jelenlegi szociális és gyermek-

latának szabályozása címmel
megtartott előadására, amelyben egyebek mellett közölték,
hogy a megalakuló városfejlesztő társaságok tervezett tevékenysége összhangban van az
európai uniós szabályozással.
Azért is szükség van ezek létrehozására, mert 2014-től csak
ezeken keresztül lehet majd
kezelni a különböző városfejlesztési alapokat. Több jegyző
elmondása szerint a kidolgozott
modell érvényes lehet a főváros egyes kerületeinek a rehabilitációjára, de a többi nagyváros számára ez járhatatlan út.
Papp Imre, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium közjogi szakállamtitkára A jogalkotás anomáliái, az önkormányzati rendeletalkotás problémái
címmel tartott előadásában új
jogalkotási törvény kidolgozását szorgalmazta, és pozitívum-

jóléti, valamint a gyermekvédelmi ellátórendszer átfogó
szabályozásbeli változást igényel, hogy a források legyenek
racionálisabban felhasználva,
és kellő ösztönző hatással rendelkezzenek. A Megyei Jogú
Városok Szövetsége fontosnak
tartja, hogy a rendszeres szociá
lis segélyre vonatkozó szabályozás országos szinten legyen
egységes, és kizárólag törvény
és kormányrendelet határozza meg a segélyre vonatkozó
előírásokat, mert akkor valamennyi településen azonos
feltételű lehetne a jogosultság.
Mészáros Miklós koordinációs
szakállamtitkár hangsúlyozta:
nagy a társadalmi elvárás az
új segélyezési rendszer iránt.
Emlékeztetett arra, hogy 1990
óta felnőtt egy olyan generáció,
amelynek tagjai azt látták, hogy
szüleik soha nem dolgoztak,

A szerzõ felvétele(i)

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzõi Kollé
giumának Érden megtartott októberi kétnapos tanács
kozásán a megyei jogú városok jegyzõi megvitatták
a nagyvárosokat alapvetõen érintõ idõszerû kérdé
seket. Az ágazati tárcák szakállamtitkáraival folyta
tott eszmecsere során kiderült, hogy a gondok meg
oldása érdekében konstruktív, partnerségen alapuló
együttmûködésre van szükség az állam és az önkor
mányzatok között.

Mészáros Miklós, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium koordinációs
szakállamtitkára: Aki munkaképes, az legálisan találjon és vállaljon munkát
és most ők is úgy gondolják,
hogy kizárólag segélyekből is
meg lehet élni. A nemrég végzett mélyinterjúk során például
azt tapasztalták, hogy néhány
szociális segélyen élő ember a
legmodernebb maroktelefonokat használja. – Vannak jogosultak, és vannak jogosulatlanok
– fogalmazott az államtitkár,
aki jelezte, hogy jelenleg mintegy 200 ezer szociális segélyezett van Magyarországon, de
a kormány arra számít, hogy a
program nyomán az érintettek
közül 50-50 százalékban oszlik majd meg a dolgozók és a
segélyezettek aránya, ami jelenleg 20-80 százalék. Mészáros
Miklós véleménye szerint rendet kell teremteni a segélyezésben, mert a szociális támogatások ügye megmételyezi a
lakosság közérzetét. Elmondta,
hogy sok helyen enyhén szólva
kifogásolható az anyagi javak
kezelése, és jogosan merülnek fel kétségek, hogy néhány
esetben igencsak jól megélnek
a segélyezésből az ezzel foglalkozó alapítványok emberei.
Mészáros Miklós ismertetése
szerint három hónap van arra,
hogy megállapítsák, ki munkaképes, és ki nem munkaképes.
Elmondása szerint a program
célja, hogy aki munkaképes, de
mégis rendszeres szociális segélyen él, az legálisan találjon és
vállaljon munkát, de továbbra
is jogosultak lesznek a segélyre azok, akik életkoruk vagy
egészségügyi állapotuk miatt
nem tudnak munkát vállalni.
A 35 év alatti, általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezők
számára a segély folyósításának a feltétele lesz az általános
iskola kötelező elvégzése, illetve a szakképzési programokon
való megjelenés. Az államtitkár
jelezte: a dolgozni képes embereknek az önkormányzatok és
a kistérségi társulások biztosítanának munkát, és példaként
említette meg a létrehozan-

Pályázat gárdonyis diákoknak: „A jövõ iskolája”
Érd megyei jogú város és a Gárdonyi Géza Általános
Iskola, együttmûködésben a Jövõ iskolája projektkoordinációs irodával, irodalmi és képzõmûvészeti pályázatot hirdet A jövõ iskolája címmel. A pályázat kiírását
sajtótájékoztatón jelentette be T. Mészáros András
polgármester és Marosánné dr. Gáti Gabriella, az iskola
igazgatója. A pályázatra a Gárdonyi iskola diákjai jelentkezhetnek egyéni és csoportos kategóriában. A pályázat
célja: megismerni diákjaink elképzeléseit arról, hogy õk
milyennek képzelik el a XXI. század iskoláját. A díjakat
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Érdi
Újság, valamint az Érdi Városi Televízió ajánlotta fel.
A pályamunkákat 2008. december 1-jéig lehet leadni
a Gárdonyi Géza Általános Iskola titkárságán. Az eredményhirdetésre december 18-án kerül sor.
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a KMOP4.6.1-2007-0132 azonosítószámú pályázata alap-

ján történõ teljes rekonstrukciója az ünnepélyes
alapkõletétellel vette kezdetét. A pályázat azt is bizonyítja, hogy az iskola felújításának idején – a körülményekhez képest – zavartalanul folyik a munka. Az
építkezés az elõírt ütemterv szerint halad.
Az Európai Unió által biztosított 250 millió forintos támogatás Érd anyagi szerepvállalásával kiegészülve a 21.
század követelményeihez méltón megújuló iskola átfogó
bõvítéses rekonstrukcióját szolgálja. Az újjáépülõ Gárdonyi
Géza Általános Iskola minden szempontból megfelel majd
a minõségi oktatás 21. századi követelményeinek.
A mûszaki átadás tervezett idõpontja 2009 novembere. A munkálatokat az Excluzív-Bau Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a mûszaki ellenõri
feladatokat pedig a Volmer Kft. végzi. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség képviseletében közremûködõ
szervezetként a Váti Kht. jár el.

dó építőbrigádokat, amelyek
elvégeznék a közintézmények
karbantartási
munkálatait.
Gönczöl Katalin, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
büntetőpolitikai államtitkára
Új elképzelések a büntetőpolitikában és a bűnmegelőzésben, különös tekintettel az
erkölcsi veszélyzónában lévő
gyermek- és fiatalkorúakra és
a településbiztonságra címmel
tartott előadást. Az államtitkár
véleménye szerint kívánatos
lenne, hogy minden településen
legyen rendőr és polgárőrség, és
ugyancsak jó lenne életre kelteni a Szomszédok egymásért
elnevezésű mozgalmat, amely
minden bizonnyal hozzájárulna
a közbiztonság erősítéséhez. A
tanácskozás résztvevői megvitatták a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
tervezett módosítását és az
önkormányzati rendeletalkotás
időszerű kérdéseit, és a jegyzők
tájékoztatást kaptak az informatikai támogatással megvalósuló helyben központosított
közbeszerzések tapasztalatairól is. 
Papp János
Sokan lehetnek, akik a fenti
címet most olvassák először.
Gyanítom, hogy nyelvünk
logikus felépítését alapul véve
én írom le ezt először. De hát
– ízlelgetve ezt a meghatározó
szót – miről is van szó? Nem
véletlen, hogy az érdi utcák járdáiról. Még közelebbről: Érd
megyei jogú város utcáin az
utóbbi néhány évben egyre több
a szilárd burkolatú járda. Mint
mondani szokták, „a puding
próbája az evés” – a szilárd burkolatú járdák próbája pedig az,
ha a tulajdon lábunk a rajtuk
járkálással, sétálással győződik
meg ennek igazáról. Többször
próbáltam utánaszámolni, hány
kilométer lehet az érdi járdák
hossza. Az utcák hosszát ismerjük. Hozzávetőlegesen 400 kilométer. Miután egy utca jobb
és bal oldalán is feltételezhető
a járda, könnyű rávágni, hogy
városunkban 800 kilométer járdahosszról beszélhetnénk. Igen
ám, de vannak utcák, ahol –
ilyen-olyan műszaki okok miatt
– most is csak az utca egyik
oldalán épülhetett ki szilárd
burkolatú vagy ideiglenes járda.
Vannak aztán szép számmal
olyan utcák is, amelyek – szójárásom szerint – a honfoglalás
idejéből valók, tehát a járda és
az út esős időben pocsolyás és
sáros.
Mindezeket
összefoglalva, Érd használható járdáinak
jelenlegi hosszáról csak hozzávetőleges, tehát nem valós
adatokat tudnék a papírra vetni,
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Hitelek és csomagok
Hogy mi a hitel, azt magyar
ember tudja. Ráadásul nálunk
nemcsak a később visszafizetendő pénzt jelenti a kifejezés:
hitele van a szónak, elveknek,
nézeteknek – és hitele van az
egyes embernek is. Vagy legalábbis lehet. A hiteles embert
pedig nem az jellemzi, hogy
fűnek-fának tartozik, hanem
az, hogy bízni lehet benne,
hogy amit mond, az úgy is
van. Hogy mindennek mi köze
van a csomaghoz? Egyszerű a
kapcsolat: újabban ugyanis a
csomag szó még így év vége
felé sem valamiféle díszes
papírba burkolt, átkötött ajándékot jelent, amit a Jézuska
nevében szeretteink odacsempésznek a karácsonyfa alá,
egészen másról van itt szó.
Különböző rendeletekről, változásokról, intézkedésekről,
amelyeket valamely ok, időpont, esetleg szándék egymáshoz kapcsol. Mondhatnánk
persze készletet, vagy akár
csokrot is helyette – de azért
az mégiscsak furcsa lenne,
ha „megszorításcsokorról”
beszélnénk…
Nos, mindezt összegezve:
mint hallhatjuk úton-útfélen,
hitelválság van, és csomag
meg jön. Még nem tudjuk
pontosan, hogy mi van benne,
de valószínű, hogy nem sok
jó. Suhannak a kifejezések a
fülünk mellett, ilyenek, hogy
globalizációs válság, meg
tőzsdepánik, amiket persze
értünk, de közvetlenül nem
nagyon érint minket. Nem
találkoztam még senkivel az
érdi utcán, akit kétségbe ejtett
volna a tokiói Nikkei index
kedvezőtlen alakulása, vagy
akár az ukrán államadósság
mértéke – másfajta fenyegetésekkel kell itt szembenézni.
A nagy, az országos „csomag”
lebontása ugyanis erősen és
közvetlenül érinti például az
önkormányzatokat. Az olyan
testületeket is, mint például
az érdi, ahol a közgyűléseken
órák telnek el a fejlesztési
tervek és elképzelések meg-

Járdásodás
aminek nem sok értelme lenne.
A járdaépítés, valamint a szilárd
burkolatú utak végleges kiépítése, a küszöbönálló csatornázási
munkálatokkal párhuzamosan
megy majd végbe. Csak természetes, hogy ahol ez műszaki kívánalom, mégpedig sok
helyen az, ott a szilárd burkolatú járda is elkészül.
De térjünk vissza írásom kiin
dulópontjához. Mint érdligeti lakos, két éve nem vezetek
kocsit. Többnyire gyalogosan
indulok útnak. A gépkocsival
közlekedők igen kevés ismerettel rendelkeznek afelől, hogy
a városban milyen állapotúak
a járdák. Ezt igazából csakis
a gyalogosok tudják, amikor
a vasúti vagy a buszmegállóba, esetleg a boltba mennek.
Érdligetnek több pontján olykor
életveszélyes helyzetekbe került
a járókelő, amikor a Duna vagy
társutcáiból érkezve túljutott a
vasúti sorompón, és a Balatoni
út fele tartva gyalogutat keresett.
A „járda” helyén sáros pocsolyás
árok zárta útját, ezért kénytelen
volt a forgalmas út szélén – óvakodva az elüttetéstől – eljutni a
Porcsinrózsa utcáig. Tavasszal
ért a kellemes meglepetés: betemették a pocsolyás árkot. A járdaszintet így felemelve hullámos szélű dísztéglákkal rakták
ki a gyalogút hosszát.
Szinte ezzel párthuzamosan
építették ki a Balatoni úton álló

vitatásával, sokoldalú formálásával. Mi lesz, ha minderre kevesebb forrás jut? Mert
csökken az önkormányzatok
pénze, az már most világosan látszik, de nem mindegy,
hogy ezt egy város, vagy akár
egy testület hogyan dolgozza
fel. Ha valamikor, akkor most
van szükség ötletességre,
pályázatok és egyéb lehetőségek okos végiggondolására – és még valamire, amit
talán egy „kis csomag”, egy
családi szintű „megszorítás”
bemutatásával lehet érzékeltetni. Megugró gázár, növekvő fűtési költségek, gyengülő
forinttól felduzzadó devizahitel-részletek, esetleg a családfő munkahelye is veszélybe
kerül – szóval: otthoni szinten
is összegyűlhetnek a bajok.
Ilyenkor azonban soha nem
a durva, esetleg házi veszekedésekkel tarkított „mindent lefaragunk” módszer
vezet megoldáshoz. Lehet,
hogy anya nem kap új kabátot idén, pedig már kellene
neki, apa kalapja, táskája is
bár kopott, biztosan még bírja
egy darabig – de ne hagyják
ki a fogorvost, a nagyfiú járjon csak tovább nyelvórára,
a húga meg szolfézsra, és ha
lehet, sportoljanak is. Síelés
talán idén nem lesz, de meleg
étel igen, mindennap.
Hasonlóan működnek ezek
a dolgok „nagyban”, városi
szinten is. Hosszú távon jelentős károkat okozna például az
oktatási lehetőségek megkurtítása, mondjuk a szakképzés
megszüntetése. Ugyanígy a
sport, a kultúra, a művelődés,
a gyermek- és egészségügyi
intézmények fejlesztésének
befagyasztása. Meglehet, több
ötlet, nagyobb találékonyság
szükségeltetik – viszont akkor
túléljük a csomagokat, sőt
hitelünk is lesz.

Kaszinó Üzletház és Orvosi
Rendelő előtti, körüli járdarendszert. Eltűntek a sáros, gödrös
járdafelületek, ezentúl nem
kell kerülgetni a pocsolyákat.
Meglehetősen hosszú az út a
buszmegállótól a Hivatalnok
utcai Csuka Zoltán könyvtárig,
ahol „ahány ház”, annyi rossz
minőségű járda akadályozta az
embert a biztonságos gyaloglásban. A „csoda” itt is megtörtént.
Dísztéglákkal kirakott, sima járdán közlekedhet itt a gyalogos.
A Diósdi úton, a Széchenyi
iskola felé haladva már nem
gödrös a járdafelület. Sima, biztonságos gyalogút épült itt is,
végestelen-végig. Nyilvánvaló,
hogy főként az iskolába járó
gyermekek örülnek ennek,
hiszen biztonságosabb lett az
útjuk. A minap aztán újabb
meglepetés ért. A Duna utcáról befordulva a Temes utcába,
újdonatúj járda fogadott, amely
egészen a 48-as emlékműig
fut. Ez kétszeres öröm, mert
itt járda azelőtt nem létezett,
például a gyerekkocsit toló kismamák a kerítés mellé tapadva
közlekedtek.
Távolról sem soroltam fel
minden utcát, ahol új járda létesült. Igaz, ezeken két ember
nehezen fér el egymás mellett,
de örüljünk, hogy az új járdákon nem kell kerülgetni a
pocsolyákat, hanem biztonságosan gyalogolhatunk célunk
felé. És az is biztató, hogy a
járdásodás folytatódik.

Bíró András

