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JOGI VÁLASZLÉPÉSEK A
VÁROSROMBOLÓK ELLEN

Olyan mértéket öltött a városrombolók hecckampánya és hazugságáradata, hogy jogi
válaszlépéseket fontolgatnak mindazok, akiket megrágalmaztak – jelentette ki T. Mészáros
András polgármester szerdai sajtótájékoztatóján.

ÁLDOZATVÉDELMI IRODA NYÍLIK
PARKVÁROSBAN

250 ÚJ MUNKAHELY JÖHET
LÉTRE ÉRDEN

IVÓVÍZ-VEZETÉKCSERE KELL A
TÁRNOKI ÚTON

Hasonló tartalmaink:

– Egy Tatabányán élő bukott LMP-s képviselőjelölt, Gutai Zsolt; egy érdi, szintén bukott képviselő és
bukott polgármester-jelölt, ingatlanspekuláns, Falusi Ferenc, aki évek óta nem tud elszámolni több millió
forint közpénzzel – amelyen a trianoni emlékmű zászlótartó rúdját kellett volna megmentenie és
helyreállítania –; egy sokadrangú építész, Varga Illés Levente, aki nem kapott állást a Polgármesteri
Hivatalban, árasztják el hazugságokkal Érdet. Pitiáner emberek pitiáner törekvéseiről van szó, egyetlen
motivációjuk van: a sértettség és a bosszú.

Nem fogok velük vitatkozni a továbbiakban. Ezek a sikertelen, sértett és bukott emberek oly mértékben
próbálják a csatornázási programot, városépítési projekteket, közösségépítést lejáratni, hogy úgy
érezzük: jogi útra kell terelnünk ezeket az ügyeket – tette hozzá T. Mészáros András, aki azzal zárta
szavait: agresszív vagy épp humoros válasz helyett ki fogják használni a jog adta lehetőségeket.

CÍMKÉK

Programok
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MUNKÁJÁÉRT DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE
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KÖZNEVELÉSI ÉS MŰVELŐDÉSI
BIZOTTSÁG ÜLÉSE (09.28.)

AZ ÉRDI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Cím: 2030 Érd, Budai út 8.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 

06 (23) 521-970

Kormányvonal: 1818

Fax: 06 (23) 521-979

e-mail: kormanyablak.erd@pest.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

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

Időpontfoglalásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen,

továbbá a 1818 kormányzati ügyfélvonalon keresztül van

lehetőség.

FENNAKADT A KERÍTÉSEN

LAKÁSTŰZ
SZÁZHALOMBATTÁN

Tetszik Megosztás 90 embernek tetszik. Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az
ismerőseidnek.

T. Mészáros András városrombolók

TŰZ A TAKSONY UTCÁBAN
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Gyű lik a víz a tározóban
Épül a záportározó az érdligeti papi földeken: a meder 
körvonalait már kialakították, és a munkálatok során 
elérték a talajvíz szintjét is, így a víz megjelent a tek-
nőben.

A munkálatokról Kopor 
Tihamér önkormányzati 
képviselő (Fidesz–KDNP) 
számolt be a sajtónak.

– Kialakultak a záportá-
rozó körvonalai, és eljutot-
tak addig a mélységig, hogy 
elérték a talajvíz szintjét – 
mondta a képviselő az Érdi 
Televíziónak, hangsúlyoz-
va: a területen keresztülfu-
tó Sulák-patakot eddig nem 
érintették a munkálatok, a 
jelenleg bokáig érő víz a ta-
lajból fakadt fel.

Kopor Tihamér elmondta 
azt is: a záportározóból ki-
termelt jó minőségű termő-
földet a későbbi tereprende-
zés során, a szabadidőpark 
kialakításánál – azaz a 
parkolók, játszóterek, 
sportpályák megépítésénél 
– használják majd fel.

– Ebben az évben elké-
szül a tározó medre, a sza-
badidőpark kivitelezése 
pedig a jövő évben indulhat. 
Jelenleg azok a tervek ké-
szülnek, amelyeket be kell 

nyújtani az Országos Terv-
tanácshoz. Amint az anya-
got jóváhagyják, megkez-
dődhetnek a szabadidőpark 
előkészületei – tette hozzá 
Kopor Tihamér. 

Amint azt T. Mészáros 
András polgármester ko-
rábban elmondta: a papi 
földeken nyáron indult meg 
a munka. Első fázisban a 12 
hektáros területen 5,5–6 
hektár vízfelületű záportá-

rozót hoznak létre. A vízfe-
lületet turisztikai célokra – 
vízi sportok, csónakázás – 
is hasznosítják majd. A víz 
a legtöbb ponton 1,5–2 mé-
ter mély lesz, de kialakíta-
nak olyan részt, ami a bú-
várkodásra is alkalmas 
lesz. A Modern Városok 
program keretében zajló 
beruházás második fázisá-
ban egy szabadidőparkot 
alakítanak ki, játszóterek-
kel, sportpályákkal, kiszol-
gáló létesítményekkel. A 
meder megépítését idén el-
végzik, a magasépítési 
munkálatokra a jövő évben 
kerül majd sor.

T. Mészáros András ki-
emelte: amellett, hogy a zá-
portározó a városi csapa-
dékvíz-elvezető rendszer 
fontos eleme lesz, a körülöt-
te kiépülő szabadidőpark 
hiánypótló szolgáltatáso-
kat nyújt majd: mint egy 
korábbi lakossági fórumon 
elhangzott, integrált és vi-
zes játszótér, kültéri edző-

pálya, kutyafuttató, futópá-
lya és számos szabadidős 
lehetőség várja majd itt az 
érdieket és természetesen 
a fővárosból idelátogatókat 
is, hiszen a park nemcsak 
Érd, hanem a Tétényi út fe-
lől is megközelíthető lesz.

A polgármester hozzátet-
te: várhatóan 2018 végére 
elkészül az 1,8 milliárd fo-
rintos beruházás.

QQ Á. K.

A park nemcsak Érd, hanem a Tétényi út felől is megközelíthe-
tő lesz

Elszámol a csatornatársulás

Újabb utak épülnek
Aláírták a Riminyáki, Béla, Emil utcák csapadékvíz-el-
vezetési és útépítési, -javítási munkálataival kapcsola-
tos szerződést a kivitelezővel, és hamarosan aláírásra 
kerül a Szövő, Alsóerdősor, Csaba, Szent István, Szová-
tai és Sóskúti utcákkal, utakkal kapcsolatos szerződés 
is – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján.

– Megyünk előre, dolgo-
zunk, felhasználjuk azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a 
Modern Városok program 
nyitott meg számunkra 2015 
júniusában – fogalmazott T. 

Mészáros András, aki a fo-
lyamatban lévő építkezések-
kel kapcsolatban elmondta: 
a Tárnoki út építkezése a 
végéhez közeledik, a papi 
földeken, a Kalotaszegi úton, 
Ürmös és Fürdő utcákban 
pedig folyik a munka, és el-

képzelhető, hogy a Csaba 
utca is megújul még az idén.

A polgármester a Modern 
Városok program keretében 
megvalósuló ipari park hely-
színével kapcsolatban el-

mondta: a létesítmény nem a 
gyümölcskutatóhoz tartozó, 
állami tulajdonban lévő te-
rületen fog megépülni, mivel 
a földművelésügyi miniszter 
ezt nem támogatja. Jelenleg 
új helyszínt keresnek erre a 
célra, ám ez nem könnyű, 

mivel nagyon kevés olyan te-
rület van, amely megfelelő 
méretű és a célnak megfelel.

– Megvizsgáltuk az M6-os 
és a vasút közti területet, ám 
mind az M6-os-nak, mind a 
vasútnak túl széles a védőtá-
volsága, csak egy rendkívül 
keskeny sáv volna használ-
ható. Természetesen tovább 
keressük azokat a legalább 
50 hektáros területeket, 
amelyek alkalmasak ipari 
park kialakítására. Mindent 

megteszek azért, hogy az 
ipari parkos fejlesztés minél 
gyorsabban elinduljon – 
mondta a polgármester.

T. Mészáros András be-
számolt arról is, hogy a csa-
tornaprogram lezárása, el-
számolása rendben folyik, és 
várhatóan az utolsó elszá-
molási problémák is megol-
dódnak még az idei évben.

– A társulás meghozta azt 
a döntést, hogy lezárjuk a 
kötvényprogramunkat. Nem 
veszünk fel további hitele-
ket, nem használjuk fel a 
kötvényben rendelkezésre 
álló pénzt, mivel nincs rá 
szükség. Szeptember-októ-
ber folyamán a további testü-
letek – önkormányzati köz-
gyűlés, társulási közgyűlés 
– is meghozzák döntéseiket, 
és ezt követően elkezdődhet 
a személyre szóló elszámo-
lás a több mint 17 ezer társu-
lati taggal – tette hozzá a 
polgármester.

A városvezető tájékozta-
tott arról is, hogy a körzeti 
megbízotti iroda a Bem téri, 
lebontásra ítélt épületből az 
Interspar áruházba költö-
zik. A létesítmény egyben 
áldozatvédelmi irodaként is 
működik majd. Q Á. K.

Elindult a gyűlöletkampány
A választási kampány közeledtével gyűlöletkampány kez-
dődött a városban. Egy négyfős csoport – tagja egy bukott 
tatabányai LMP-s képviselőjelölt, egy bukott érdi köztisztvi-
selő, egy fővárosi kocsmáros, illetve egy ingatlanspekuláns 
– úgy gondolja, hogy hazugságokkal félrevezetheti a város-
ban élőket – hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András, emlékeztetve arra, hogy a gyűlöletkampányt 
megtapasztalhattuk a 2000-es évek elején Ron Werber, az 
MSZP tanácsadója révén, aki most az LMP-nek osztja taná-
csait. 
– Ez a négyfős csoport összefogott azért, hogy a városban 
elkezdődött, lassan tizenegy éve tartó építkezést lejárassa, 
tönkretegye. A városfejlesztés karaktergyilkos koalíciója ala-
kult ki, azt a meggyőződést hirdetve, hogy Érden nem törté-
ni semmi, ami pedig mégis, az mind rossz. A dolgok mögé 
nézve láthatjuk, egyéni gazdasági, pártpolitikai érdek húzó-
dik meg a véleményük mögött – hangsúlyozta a polgár-
mester, példaként hozva fel azt az ötletet, hogy épüljön la-
kópark a Kálvária-hegyen, vagy azt a felvetést, hogy egyirá-
nyúsítsák az érdi utcákat.
– Mi nem egyéni, hanem közérdeket kívánunk szolgálni: 
utakat, iskolákat építünk, felszínivíz-elvezetési problémákat 
oldunk meg, és ezt nem hagyjuk pár hazug, rosszindulatú, 
megkeseredett, sértődött ember által tönkretenni – zárta 
szavait T. Mészáros András.

T. Mészáros András: „mi nem egyéni, hanem közérdeket kívánunk szolgálni”

Varga Illés Levente
Szövegkiemelés


