
XIX. évfolyam, 2009. március 5.Érdi Újság2 aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (Bajcsy-Zs. u. 
206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Hét végén rendezik a városban az elsõ utazás kiállítást

Egymilliárdos fejlesztés indulhat 

Érd központjában

Érd megnyerte a Pest megyei 
településközpontok fejlesztésé-
re kiírt pályázat első fordulóját: 
nyolcszázmillió forint támogatást 
ítéltek meg városunknak, amihez 
azonban csak akkor juthatunk 
hozzá, ha sikerrel vesszük a 
második fordulót is – hangzott 
el a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatón. 

A pályázat részleteiről Csőzik 
László alpolgármester számolt 
be, hangsúlyozva: az első fordu-
ló jelentette a nagyobb akadályt; 
a következő fél évben az önkor-
mányzat és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség együttesen dolgozik 
azon, hogy az első fordulóra 
benyújtott általános tanulmány-
terv és egyéb dokumentumok 
engedélyes tervekké formálódja-
nak, illetve megvalósulhassanak. 

– Csak akkor veszíthetünk, ha 
mi magunk rontunk el valamit, 
igaz, ily módon a felelősségünk 
is nagyobb. Ha e féléves inten-
zív fejlesztési szakaszon sikerrel 
túl vagyunk, vagyis megnyertük 
a második fordulót is, akkor 
jutunk hozzá az első fordulóban 
megítélt nyolcszázmilliós támo-
gatáshoz – magyarázta Csőzik 
László, megjegyezve: a város 
ugyan 85 százalékos támogatás-
ra pályázott, de végül 78 száza-
lékot ítéltek meg – a szükséges 
önerő elkülönítve rendelkezésre 
áll –, ezért elképzelhető, hogy 
nem minden fejlesztési elképze-
lés valósulhat meg.

Az alpolgármester elmondta 
azt is: több mint negyven tele-
pülés érdeklődött e projekt iránt, 
végül harmincegynéhányan 
maradtak a mezőnyben, és min-
dössze másfél tucat település kap 
lehetőséget arra, hogy a tervezett 
fejlesztéseket valóra váltsa. 

– Érd tipikus agglomerációs 
problémával küzd: a faluból 
várossá válásig igencsak girbe-

gurba volt az út, a városfejlesztés 
akadályokba ütközött, küzdeni 
kellett az állandó forráshiánnyal, 
a minőségi változtatások helyett 
inkább a mennyiségen volt a 
hangsúly. Most új funkciók, új 
megoldások kerülhetnek be a 
városközpontba. Kibővítjük és 
rekonstruáljuk a Magyar Földrajzi 
Múzeumot: a pincét raktárrá, a 
tetőteret kiállítótérré alakítjuk, 
felújítjuk a középső épületet és a 
kocsiszínt is. Terveink közt sze-
repel a Gesztelyi-ház beépítése 
és rekonstrukciója, így egyrészt 
létrejönne a földszinten egy galé-
ria és egy kávézó, az emeleten 
pedig egy konferenciaközpont. A 
múzeum és a Városháza közötti 
szakaszon sétateret alakítanánk 
ki. A pályázat része volt a Kálvin 
tér átalakítása, ám technikai aka-
dályok miatt a templom rekonst-
rukciójának befejezésére nem 
kerülhet sor, a parkot viszont 
kicsinosítjuk. Kiépítjük az úgy-
nevezett Pelikán sétányt is – ez 
lehet Érd első igazi sétálóutcája, 
ahol üzletek, kávézók nyithatják 
meg kapuikat. A város ezen része 
megtelik élettel, ha a pályázaton 
elnyert nyolcszázmillió forintot, 
illetve a kétszázmilliós önerőt 
jól használjuk fel. Ez a fejlesztés 
a helyi gazdaságot is fellendít-
heti; a bírálók ezt is értékelték 
az anyagban – mondta Csőzik 
László, hozzátéve: a pályázat 
kiírói nagyon feszes ütemet dik-
tálnak, ugyanis elvileg 2010 dere-
káig be kell fejezni az építkezést. 

– Fegyelmezett és intenzív 
munka vár a városházi dolgo-
zókra, a szakértőkre, illetve a 
közbeszerzési eljárások leendő 
győzteseire is – zárta szavait az 
alpolgármester.

Első ízben tartanak váro-
sunkban utazás kiállítást, az 
önkormányzat támogatásával. A 
kétnapos, március 7-én és 8-án 

megrendezendő börzét a Domi 
Tours szervezi, több neves utazá-
si iroda bevonásával, a Thermal 
Hotel Ligetben. Domokos Gyula 
cégvezető a sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: azok a neves, 
megbízható irodák kínálják majd 
szolgáltatásaikat, amelyeket az 
érdiek leginkább igénybe vesz-
nek. Domokos Gyula arra is 
kitért, miért is olyan népszerűek, 
elterjedtek ezek a börzék. 

– Az utazni szándékozók már 
most biztosíthatják nyárra az 
üdülési lehetőséget, ráadásul 
különféle akciók, kedvezmények 
igénybevételével. 

Az utazás kiállítás szombaton 
és vasárnap tíz és tizennyolc óra 
között látogatható, a belépés – 
ellentétben sok hasonló rendez-
vénnyel – ingyenes. A szervezők 
nemcsak akciós utakkal, hanem 
harapnivalóval is várják az érdek-
lődőket a Thermal Hotelben.

A sajtótájékoztatón Balogh 
Csaba, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke számolt 
be a február utolsó vasárnap-
ján tartott fórum tapasztalatai-
ról. Az elnök úgy fogalmazott: a 
tanácskozáson erősen kritizálta 
a médiát, a parlamenti pártokat, 
a rendőrséget, mivel szerinte ők 
felelősek a romákkal kapcsolat-
ban kialakult helyzetért. 

– A szélsőjobb kampányt foly-
tat a romák ellen, ami a cigány-
ellenes bűncselekményekben  
csapódik le. A parlamenti pártok 
nem foglalkoznak a romakérdés-
sel, a rendőrség pedig politizálni 
kezdett – sorolta Balogh Csaba. 

– A romák csak úgy lábalhat-
nak ki a válságból, ha a par-
lamenti pártok, a kormány 
összefog, hiszen a cigányoknak 
munkára és oktatásra van szük-
ségük. Egyetértek a polgármester 
úrral abban, hogy a feszültséget 
nem kell tovább szítani, társa-
dalmi békére van szükség; ehhez 
azonban mindenkinek hozzá 
kell járulnia, cigánynak, nem 
cigánynak egyaránt – húzta alá 
az elnök.

T. Mészáros András, aki részt 
vett a tanácskozáson, elmondta: 
nem értenek egyet azzal, hogy a 
magyar társadalom kirekesztő és 
rasszista volna.

– Nem lehet elfelejteni az ok 
és okozati összefüggéseket, és 
azokat is meg kell vizsgálni. Az 
Út a munkához program nem 
tökéletes, nagyon sok kritika is 
érheti, de ez legalább egy léte-
ző kezdeményezés, amit most 
készítünk elő városunkban is. A 
program segítségével ötvennégy 
hátrányos helyzetű embernek 
tudunk munkát biztosítani. Ha 
apránként is, de el kell indítani 
azt a folyamatot, hogy a legjob-
ban leszakadó rétegek a munka 
segítségével elkezdhessék a fel-
zárkózást. A munka és a tanu-
lás fontosságát nem tudjuk elég-
gé hangsúlyozni – tette hozzá  
T. Mészáros András.

Az M7-es környékén a napok-
ban feltűnt egy graffiti: „Halál a 
cigányokra!” – hirdette a felirat. 
Az önkormányzat azonnal intéz-
kedett, és az uszító szöveget rög-
tön lefestették. Ádám Katalin

Nyolcszázmillió forintot nyert Érd városközpont-fejlesz-
tésre egy kétlépcsõs pályázat elsõ fordulóján; a támo-
gatást akkor kaphatjuk meg, ha a második fordulót is 
sikerrel vesszük – hangzott el a polgármesteri tájékoz-
tatón, amelynek témája volt a hét végén megrendezés-
re kerülõ elsõ érdi utazás-kiállítás, illetve egy február 
végi, a romák helyzetével kapcsolatos tanácskozás is.

Ezt a területet érinti majd a városközpont fejlesztése

Az igazság fáj. Különösen 
akkor, ha gyakran ismételgetett 
hazugsággal szegezik szembe, 
olyannal, amelyre a hazudozó 
sok mindent feltett, s amelynek 
megdőlése alapvetően kérdője-
lezi meg az illető (ez esetben 
a városvezetés) szavahihetősé-
gét.  Ez a fájdalom tükröződik 
abban a – kissé összefüggéstelen 
– „közleményben” mellyel Arató 
Zsolt, a polgármester főállású 
sajtófőnöke tisztelt meg az újság 
legutóbbi számában.

A közlemény azzal az állítás-
sal szegül szembe, mely szerint 
a város kasszájában nem 3,8 
milliárdnyi „mínusz”, (ahogy a 
hazugság szól) hanem kereken 
1 milliárd jó magyar forint volt 
a ciklus váltás idején. Nos, azt 
hiszem, hogy ennek a kérdésnek 
a tisztázása nem igényel nagy 
erőfeszítést. Csak ki kell nyitni 
(papíron a városi könyvtárban, 
illetve a hivatalban, interneten 
pedig a Város honlapján) az 
Önkormányzat 2006. évi gaz-

dálkodásának zárszámadásáról 
szóló 19/2007 (IV.21.) rendele-
tet. (aláírta: T. Mészáros András 
polgármester) 

A rendelet fehéren feketén 
(tehát jól olvashatóan) rögzíti: 
„A Közgyűlés az önkormány-
zat 2006. évi költségvetése tel-
jesítésének bevételi főösszegét 
12.038.243 E Ft-ban, kiadási 
főösszegét 10.931.969 E Ft-ban 
állapítja meg”.

Világos beszéd, a különbözet, 
a többlet 1.106.274.000 Ft, vagyis 
egymilliárd százhat millió kettő-
százhetvennégyezer forint.

S hogy mindezt megerősítse, a 
rendelet 5.§-a megállapítja: „Az 
önkormányzat a 2006.évi gaz-
dálkodás során keletkezett, jog-
szabályok szerint felülvizsgált 
költségvetési pénzmaradványa 
999.996 E Ft-ban kerül meghatá-
rozásra….”

Ez is világos beszéd.
Ezzel szemben a város hite-

lekben megnyilvánuló adósság-
állománya ma 5.300.000 E Ft, 

vagyis ötmilliárd háromszáz mil-
lió forint. 

Ez is világos beszéd.
S ha a városvezetés végigviszi az 

első fordulós költségvetési tervezet-
ben leírt lázálmot további 2,2 mil-
liárd forint hitel (leánykori nevén, 
szemérmesen: kötvénykibocsájtás) 
felvételéről, akkor a város adós-
sága 7,5 milliárd forintra nő. Ez 
túl azon, hogy 20 évre minden 
szabad pénzünket felemészti, még 
törvénytelen is, amint azt a város 
könyvvizsgálója meg is állapította.

Ez a helyzet, és nem segít rajta 
sem az, hogy a kormányzat segít-
ségével európai uniós pénzekből 
megvalósul néhány örvendetes 
fejlesztés, sem pedig az, hogy ezt a 
gyászos városvezetői teljesítményt 
kabinettagok és sajtó munkások 
egész (ugyancsak jól fizetett) hada 
próbálja felhabosítani, kifényezni 
és szalonképessé tenni. 

S ha már itt tartunk. 
A városvezetés és kabinetje 

azt hiszi, hogy a nyilvánosság 
uralása elegendő garancia a poli-

tikai túlélésre, amely úgy látszik 
ennek a játszmának az egyetlen 
tétje számukra. Ezért sajátították 
ki a közpénzből fizetett írott és 
elektronikus sajtót és ezért váltott 
ki meghökkentően dühös reak-
ciókat (közlemények és helyre-
igazítási kérelmek formájában) 
az ellenzék első próbálkozása az 
igazság terjesztésére. De téved, 
aki azt hiszi, hogy a támadások 
hatására önként visszavonulót 
fújunk, s innen kezdve patika-
mérlegre tesszük a szavainkat. 
Nem. Szerény újságunk a „Helyi 
járat” ez után is meg fog jelenni 
és az igazságot a továbbiakban is 
ki fogjuk mondani, legyen az bár-
milyen kellemetlen egyeseknek.

Élni kívánunk a közpénzből 
fizetett (közszolgálati) helyi médi-
umok lehetőségeivel is, melyek-
hez – a helyi közélet szereplői-
ként – éppen annyi jogunk van, 
mint annak, aki hűségesküt tett az 
átmenetileg hivatalban lévő pol-
gármesternek.

 Döcsakovszky Béla

Közlemény

Válaszul Arató Zsolt sajtófõnök minapi közleményére


