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Beszélgetés Simó Károly alpolgármesterrel

Tervek, szándékok, elképzelések – és hosszútávfutás

A szerző felvétele

Van, aki a csatornázás kapcsán, mások mint hosszútávfutót ismerik. Sokan azt hiszik, mérnök, pedig közgazdász; többen úgy gondolják, született érdi, pedig tizenöt
esztendeje él városunkban. Simó Károly, városunk új alpolgármestere, aki ezúttal
terveirõl, a szívéhez közel álló területekrõl beszélt lapunknak – no és egy kicsit
persze a futásról és a csatornázásról is.

Simó Károly neve nemcsak azért
csenghet ismerősen az olvasók
előtt, mert nemrég alpolgármesterré választották. Gyakran találkozhattunk vele az érdi utcákon, amikor a csatornázást végző cégek munkáját ellenőrizte,
illetve a lakossági bejelentések
alapján vizsgálódott. Lapunk
számtalan interjút közölt vele,
mint a csatornatársulat elnökhelyettesével, ott volt a lakossági fórumokon, és elektronikus
hírleveleiben is rendszeresen
foglalkozott a lakosságot leginkább érdeklő csatornázási
kérdésekkel, fejleményekkel.
Ezúttal azonban – mondhatni,
rendhagyó módon – nem a csatornázással kapcsolatban kérdeztük őt, hanem mint a város
új alpolgármesterét.
– Nevét sokan kapcsolják a
csatornázáshoz; többen azt
hiszik, mérnök, pedig közgazdász… Ön hogyan definiálná
saját magát?
– Érdi hosszútávfutó vagyok,
többféle értelemben. Egyrészt
szó szerint, másrészt a városfejlesztést illetően is. A nagyobb
távokat futók tudják, hogy ehhez higgadtság, alázat, türelem,
kitartás és fókuszálás kell. Azt
gondolom, igaz ez a közéleti
tevékenységre is. Míg a hosszútávfutásban megtett kilométerekben gondolkodik az ember,
a városfejlesztésben évtizedekben: legalább 20-30 évben előre
kell gondolkodni. Ezért minden
mai cselekedetet úgy kell megterveznünk, megtennünk, hogy

közben nemcsak a jövő év vagy
a következő választás lebeg a
szemünk előtt. Erre jó példa a
csatornázási projekt, ami 2006ban indult, de csak jövőre fejeződik majd be, hatása pedig
évtizedekre szól.
– Született érdi?
– 1999 óta élek itt a családommal. Korábban saját vállalkozásaimmal foglalkoztam, több ezer
ember munkáltatója voltam. Öt
éve éltem a városban, amikor
elkezdtem jobban odafigyelni a
problémákra, megismerkedni a
képviselőkkel, azaz bekapcsolódtam a helyi közéletbe. 2006ban a polgármester úr felkérésére kezdtem foglalkozni olyan
nagyobb projektekkel, mint például a Batthyány-terv kialakítása, különböző fejlesztési tervek,
források bevonása. Úgy érzem,
korábbi – a versenyszférában
szerzett – tapasztalatom segítségemre volt munkámban és abban, hogy Érden is egy másfajta
szemléletet tudtunk behozni a
közéletbe.
– Azzal, hogy alpolgármesterré választották, mi változott,
változik a feladatkörét illetően?
– A csatornázást mindenképp be kell fejezni, a projekttel
kapcsolatos feladatokat tehát
továbbra is ellátom. Örömmel
látom, hogy ma már egy fiatal,
nagy tapasztalattal és tudással
rendelkező szakembergárda
dolgozik az érdi hivatalban,
akik képesek összetett és nagy
értékű projekteket végigvinni.
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Őket szeretném segíteni azzal,
hogy elhárítom az akadályokat
a sikeres munkájuk elől, és közvetítem a helyi társadalom elvárásait feléjük.
– Fontosnak tartja a civil kezdeményezéseket és a civil szervezetek helyzetének erősítését?
– Talán furcsán hangzik annak a szájából, aki eddig csatornázással, vízelvezetéssel, aszfaltozással foglalkozott, de úgy
gondolom: egy város nemcsak
betonból és kőből áll. Az a cél,
hogy az emberek otthonuknak
érezzék a várost. Jól érezzék
magukat itt, és ehhez kisebbnagyobb közösségekre van
szükség. Lehet ez egy kismama
klub, sportkör vagy nyugdíjas
klub. Ezeket a csoportokat támogatni kell, akár személyes
részvétellel, akár anyagiakkal
vagy odafigyeléssel. Egy város
attól lesz működőképes, hogy
vannak olyan kis közösségei,
ahol az emberek jól érzik magukat.
– Van még olyan terület, ami
közel áll a szívéhez?
– Szeretnék kiemelten foglalkozni a választókerületem problémáival. Van olyan lakos, aki
mint alpolgármestert aggódva
keresett meg. Megnyugtattam,
hogy elsősorban önkormányzati képviselő vagyok, így a kerület gondjaira odafigyelek, és
örömmel veszem, ha megkeresnek problémáikkal az ott élők.
Megbeszéltük, hogy ha azonnal nem veszem fel a telefont,
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Simó Károly: Érdi hosszútávfutó vagyok, többféle értelemben
a város hosszú távú érdeke.
Remélem, ebben számíthatunk
az ellenzékre is. Javaslom, próbáljunk úgy közelíteni egymáshoz, hogy ebben ne ellenségek
legyünk, hanem partnerek.
– Hosszútávfutóként a városvezetés sporttal kapcsolatos terveibe mennyire kíván beleszólni? Sokan szorgalmazzák például egy futópálya létrehozását…
– Fennáll a dilemma: amíg
ilyen magas arányban vannak
földutak Érden, addig előbb
azok pormentesítésére kell‑e
koncentrálni, vagy inkább kielégíteni a kerékpárosok és futók
jogos és igen jelentős mértékben megjelenő igényeit? Tavaly

télen, amikor az érdi futókkal
szinte a teljes várost megkerültük egy nemzetközi futónap
alkalmával, örömmel láttam,
hogy az utóbbi években megépült 40 kilométernyi új úton
milyen sokan bringáznak, kocognak. Azt hiszem, ezen az
úton kell elindulnunk: legyen
biztonságos a közlekedés mind
autóval, mind gyalogosan vagy
más módon. Az is igaz viszont,
hogy Érdnek jelenleg nincs
klasszikus futópályája, jelenleg
a gáton lehet hosszabbat futni.
Ha olyan pályázati lehetőség
merül fel, ahol pont ezt a célt
támogatják, biztosan oda fogok
figyelni…

Ádám Katalin

Ismét jönnek a mikulások!

December 5-én és 6-án újra jönnek a mikulások Érd fõterére!
Délelõtt 9 órától déli 1 óráig várnak mindenkit, szeretettel.
Lesz csoki, meg cukorka is, sõt, még krampusz is!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december
1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási
rendje, a következők szerint:
Hétfő:
7.00 – 17.00
Kedd:
8.00 – 18.00
Szerda:
8.00 – 20.00
Csütörtök:
8.00 – 18.00
Péntek:
8.00 – 16.00
Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról
honlapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

NOVEMBERI Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
KIÁRUSÍTÁS! Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet
~300x400 cm
kézi csomózású
300.000 Ft

129.000 Ft

250x350 cm
gépi perzsa (többféle)
160.000 Ft

79.000 Ft
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Budapest XII., Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)
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az lehet, hogy azért van, mert
éppen a város érdekében alpolgármesterként tárgyalok, vagy
éppen megbeszélésen vagyok
egy közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyben. Később mindenképpen tudunk beszélni, de
a legjobb, ha írásban, e-mailben
keresnek meg. Ami a kerület
problémáit illeti: vegyük például a Batthyány iskolát, amely
átépítésre szorul. Mindent megteszek azért – nemcsak mint
képviselő, hanem mint alpolgármester is –, hogy ez az intézmény megújulhasson. Ez városi
érdek, hisz sportiskolaként az
egész város a beiskolázási körzete. Ezért kiemelt projektként
kell kezelni, hiszen nemcsak
egy új iskolaépületre van szükség, hanem ugyanitt középiskolai osztályokra is, illetve arra,
hogy az egész környék (a mellette lévő óvodával együtt) megújuljon. Rendbe kellene tenni a
Fácán közi lakóteleppel kapcsolatos jogi kérdéseket is. Érdemes
megemlíteni: a MÁV előkészíti a Nagyállomás átépítésének
terveit, és el kell mondanunk,
hogy mi az, amit a város részéről elvárunk tőlük. Azt már
közöltük, hogy a korábbi rossz
tapasztalatokból kiindulva az
aluljáróban nem szeretnénk lifteket látni… Közel áll hozzám a
vállalkozásfejlesztés is. Ezt egyrészt a munkahelyteremtés miatt tartom fontosnak, másrészt
úgy gondolom, jó lenne a saját
magukat foglalkozató, „garázsvállalkozásokat” működtető fiatalokat megismertetni egymással, hogy fejlődjön a vállalkozói
kultúra. Úgy érezem, a humán
tőke ehhez megvan Érden. Jó
lenne, ha a fiatalok is látnák:
nem biztos, hogy Angliában
vagy Németországban kell keresniük a boldogulást, hiszen
akár itt, Érden is vállalkozhatnak az internet segítségével.
Oda kell figyelnünk az itt élő
egyetemistákra is, akik gyakran
keresnek fel bennünket azzal,
hogy helyi témákban írnák a
szakdolgozatukat. Érdemes lenne élő kapcsolatokat kiépíteni
köztük és a vállalkozók között.
Ezt gyakornoki, illetve mentori
programokkal lehetne elérni.
Szeretnék még egy dolgot említeni, amit a várospolitika szempontjából nagyon fontosnak
tartok: a választási kampányok
véget értek. Most már mindenkinek dolgoznia kell. Politikai
kérdésekben természetesen
másképp gondolkozhatunk,
mint az ellenzéki képviselők,
de meg kell győznünk egymást
arról, hogy a helyi – időnként
nem könnyű – döntéseket alapos mérlegelés után, felelősen
mégiscsak itt kell meghozni. Itt
nem számít a pártpolitika, csak

kézi kelim
lábpihentetők
több méret, több minta

5.000 Ft-tól

~40x40cm
kézi kelim párnák

1-et fizet, 2-őt kap

4.500 Ft
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Kínálatunkból:
- glutén-, laktóz-, adalékanyag-mentes és bio élelmiszerek
- paleo termékek, alapanyagok - diabetikus édességek,
nyers vegán sütemények.
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