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Március 22. hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 3. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:45 Tea két személyre ism.
11:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
1–2. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Burleszk parádé
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

Március 23. kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Tea két személyre ism.
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Számvetés– Perczel Tamás élete és 

halála – 3. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Ballagó idő 

magyar film 92’ ism. 
rend.: Fejér Tamás 
fsz.: Káldy Nóra, Juhász Jácint, Tolnay 
Klári, Páger Antal

22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-kép ism.

Március 24. szerda
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:45 Már szlovákok voltunk? 

magyar dok.film 75’ ism. 
rend.: Gulyás János 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, beszélgetések a XXI. század 

kérdéseiről
20:45 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
21:00 Egy deklasszált pert akartak összehoz-

ni… (Dr. Pákh Tibor portré I.) 
magyar dok.film 80’ 
rend.: Gulyás János 

22:20 Híradó ism.
22:35 Négyszemközt ism.
23:00 Etika Klub ism.
23:30 Mozgás ism.

Március 25. csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Halvízió ism.
16:30 Hit és Élet ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Egészséges erotika 

magyar film 94’ ism. 
rend.: Tímár Péter 
fsz.: Rajhona Ádám, Kristóf Kata, 
Koltai Róbert

22:20 Közgyűlés összefoglaló ism.
22:35 Négyszemközt ism.
22:55 Földközelben ism.

Március 26. péntek
8:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Etika Klub ism.
11:00 Vitalitás ism.
11:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
11:45 Egy deklasszált pert akartak összehoz-

ni… (Dr. Pákh Tibor portré I.) 
magyar dok.film 80’ ism. 
rend.: Gulyás János 

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Etika Klub ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
1–2. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 14. rész
20:45 Burleszk parádé
21:00 Rítus 

svéd filmdráma 73’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, 
Anders Ek 
Csak 16 éven felülieknek! 

22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Mojito ism.

Március 27. szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Spenótkrémleves
9:05 Per helyett ism.
9:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 14. rész ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Etika Klub ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Bikini 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 14. rész ism.
18:30 Ízelítő ism. – Spenótkrémleves
18:35 Burleszk parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszk parádé
20:15 Malom a pokolban 

magyar filmdráma 106’ ism. 
rend.: Maár Gyula 
fsz.: Funtek Frigyes, Ráckevei Anna, 
Garas Dezső

22:00 Házibuli klippműsor

Március 28. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism.- Bikini
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism.- Bikini
15:00 Egészséges erotika 

magyar film 94’ ism. 
rend.: Tímár Péter fsz.: Rajhona Ádám, 
Kristóf Kata, Koltai Róbert

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
3–4. rész 

18:00 187 magazin ism.
18:30 A névtelen vár 

magyar filmdráma 116’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Koncz Gábor, Pap Vera, Tordai Teri, 
Szabó Sándor

20:30 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 4. rész 
magyar dok.film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

21:15 Érdi Panoráma ism.
21:45 Hit és Élet ism.
22:15 Mojito ism.
22:45 Mikrofonláz ism.

2010. március 22 –28.

Az

– Polgármester úr, az utóbbi 
idõben mindenki lokálpatrióta 
mivoltát hangsúlyozza, de kam-
pány idején már ezen nem cso-
dálkozik az ember. Éppen ezért 
kérdem, Önt mi köti Érdhez?

– Ezer szállal kötõdöm a tele-
püléshez: szüleim 1965-ben köl-
töztek Érdre, itt kezdtem iskolá-
ba járni ötödik osztályos korom-
tól, az akkori 8. számú Általános 
Iskolába, mai nevén a Teleki 
Sámuel Általános Iskolába. 
Érden jártam gimnáziumba, itt 
voltam fényképésztanuló, itt let-
tem tagja a Mûvészeti Alapnak. 
Jászkisérrõl hatéves korom-
ban került el a család, és egész 
felnõtt életem, a házasságom és 
a családom Érdhez köt.

– Minden településnek létezik 
egy saját hangulata. Érdet miért 
lehet szeretni?

– A város olyanná válik, ami-
lyenné mi, városlakók tesszük. 
Amikor a család Parkvárosba 
költözött, a Selmeci utca még 
nem volt belakva, és ott még az 
volt a csoda, hogy volt villany. 
Akkori életünket kútásással 
kezdte édesapám.

– Ezt nevezték telepes életnek?
– Biztosan volt hasonlóság az 

Érden új életet kezdõ családok 
és az egykori telepesek élete 
között, de azóta nagyon sok víz 
lefolyt a Dunán, és a kis álmos 
település megyei jogú rangot 
kapott.

– Ha abban az idõben a fiatal 
T. Mészáros András azt mond-
ta volna az édesapjának, hogy 
egyszer polgármesterként végig- 
vezényli majd Érd csatornázási 
programját, mit mondott volna 
az édesapja?

– Jót nevetett volna, és azt 
mondta volna, hogy Érden soha 
nem lesz csatorna. 

– Mit örökölt az új város-
vezetés, amikor eldõlt, hogy a 
választópolgárok akaratából a 
Fidesz–KDNP szövetség 2006-ban 
megnyerte a helyhatósági válasz-
tást Érden?

– Elég nehéz helyzet-
ben voltunk, mert a jelenlegi 
országgyûlési választási kam-
pány idõszakában lábra kelt 
hírekkel ellentétben sok szem-
pontból stagnáló várost örököl-
tünk, ahol szinte semmi nem 
történt a korábbi önkormányzat 
kezdeményezésére. Akkoriban 
valaki felvetette az ötletet, hogy 
Érden nagyvárost kell építeni, 
egy 120-130 ezres lélekszámú 
városról álmodoztak. Ennek 
meg is lett a következménye, 

hiszen olyan építési szabályzatot 
fogadtak el, amely lehetõvé tette 
a társasházaknak az ellenõrzés 
nélküli építését, úgy is mondhat-
nám, az otthonteremtést üzle-
ti vállalkozássá silányították. 
Ennek a kárát most is tapasztal-
juk, mert az akkori építkezések 
jogi anomáliája most zúdul a 
nyakunkba. Tudtuk, hogy sok 
utat kellene megépíteni, észlel-
tük a közmûvesítés szinte teljes 
hiányát, csak azt nem értettük, 
hogy ha a korábbi városvezetés 
is tisztában volt a kommunális 
infrastruktúra elmaradásával, 
akkor miért adták el az érdi víz-
hálózatot, a csatornahálózatot, a 
szemétszállítást és az ingatlanok 
döntõ hányadát.

– Önök milyen városról álmo-
doztak?

– Mi ki mertük mondani: virág-
zó kertvárost akarunk építeni. 
Megkérdeztük az embereket, 
milyen városban szeretnének 
élni, és a többség azt válaszolta, 
hogy egy fejlett életminõséget 
biztosító kertvárosban érezné jól 
magát, ahol értelmesen tudnák 
eltölteni szabadidejüket. De ez 
csak akkor következhet be, ha 
az összes urbánus szolgáltatás 
– csatorna, út, járda, felszíni 
vízelvezetés, helyi közlekedés, 
középiskola – megfelelõképpen 
szolgálja ki a város közösségét.

– Ön most a Batthyány Tervrõl 
beszél?

– Tulajdonképpen igen. 
A Fidesz–KDNP által vezetett 
képviselõ-testület Ófalu és Újfalu 
hagyományt ápoló közösségeire 
építkezve, új közösségi célokat 
fogalmazott meg azok számá-
ra is, akik „csak” az eltelt évti-
zedekben telepedtek le Érden. 
Tulajdonképpen így született 
meg a Batthyány Terv. Amikor 
megfogalmaztuk a polgármes-
teri programomat, akkor azt 
mondtuk, minden település pol-
gármestere rendelkezik valami-
lyen gazdasági programmal, de 
Batthyány Terve adott esetben 
csak Érdnek lehet. Batthyány 
Fülöp herceg áldott tevékenysé-
gére gondolunk, aki a XVI–XVII. 
században elindította Érden a 
különbözõ építkezéseket.

– Kiknek a munkájára számí-
tottak, amikor elkezdõdött a terv 
kidolgozása?

– Kikértük a régi érdiek véle-
ményét, noha nehéz megmon-
dani, ki a régi érdi. Tudni kell, 
korábban is voltak szándékok 
és elképzelések, ezekhez tár-
sultak az újonnan beköltözõk 

javaslatai, és akkor világossá 
vált, hogy össze kell kovácsol-
ni a különbözõ igényeket, és 
közös elvek alapján el kell fogad-
ni egy hosszú távú fejlesztési 
tervet. Felhasználtuk a korábbi 
településfejlesztési tanulmányo-
kat, amelyek az érdi közösség 
megszervezését célozták meg, 
együttmûködtünk az Érd-Ófalu 
Szent Mihály Alapítvánnyal, 
az Érdi Tekergõ Kerékpáros 
Egyesülettel, az egyházak-
kal és a különbözõ civil szer-
vezetekkel, és igénybe vettük 
az Érdi Gazdakör segítségét is. 
Létrehoztuk a Civil Alapot, ösz-
töndíjalapot teremtettünk, ami 
lehetõvé teszi azoknak a tehet-
séges gyerekeknek is a tovább-
tanulását, akik nem a legjobb 
anyagi körülmények között 
élnek. Természetesen az érdi 
önkormányzat nem tudja helyet-
tesíteni az államot az oktatási 
intézmények finanszírozásában, 
de olyan programokat próbál-
tunk megvalósítani, amelyek 
révén egyedi segítséget tudunk 
nyújtani a tehetséges gyerme-
keknek. A Bursa Hungarica 
országos állami ösztöndíjprog-
ram mellé felépítettünk egy érdi 
ösztöndíjprogramot, ami nagyon 
fontos az itt élõk számára.

A Batthyány Terv folyama-
tosan változik, gazdagodik, és 
mindenben érezzük a választó-
polgároknak az egyetértését és 
támogatását, akik elfogadtak 
minket a 2006-os választásokon, 
és jelzéseikbõl az is kiderül, 
hogy támogatni fognak minket 
a következõ önkormányzati 
választásokon is. Reméljük, a 
választópolgárok méltányolni 
fogják az elmúlt négy év igyeke-
zetét, és újabb bizalmat szavaz-
nak a jelenlegi városvezetésnek.

– Megválasztása óta egyre 
nehezebb körülmények között 
kellett mûködtetni a város intéz-
ményeit. Ez hogy sikerült?

– Ismeretes mindenki számá-
ra, hogy válság van, a kormány 
évrõl évre megszorító intézke-
déseket hozott, amelyek erõsen 
nehezítették a szociális hely-
zetet, az oktatást, az egészség-
ügyet és magát a városüzemelte-
tést is nehezítették. Mi 2006-ban 
párbeszédet kezdeményeztünk 
a közalkalmazottakkal, megbe-
széltük a teendõket, kikértük 
a tanácsaikat, és megszerzett 
ismereteikre alapozva új kap-
csolatrendszert építettünk ki az 
együttmûködésben. A korábbi 
idõkben a közalkalmazottak véle-
ményére nem voltak kíváncsiak, 
de azt tapasztaltuk, hogy a kol-
légák nagy megértéssel fogadták 
együttmûködési szándékunkat. 
Sikerünk annak is köszönhetõ, 
hogy azok a munkatársak, akik a 
hivatalban vagy az intézménye-
inkben dolgoznak, azok mindig 
tudták, hogy ha gondjaik van-
nak, akkor megkereshetnek, de 
én is tudtam, ha nekem van gon-
dom, akkor én is mehetek hoz-
zájuk. A városvezetésnek nem 
az a dolga, hogy látványos és 
jobbnál jobb terveket találjon ki, 
hanem az a dolga, hogy a polgá-
rokkal közösen együttmûködve 
megvalósítsa a közös terveket. 
Amikor az összefogás fontos-
ságáról beszélünk, akkor meg 
kell említenem, hogy a lakosság 
összefogása nélkül nem tudtunk 
volna elõre lépni 2008-ban a csa-
tornázás ügyében. Amikor 2008-
ban elkezdtük megszervezni a 
csatornamû társulatot, számom-
ra is váratlanul, 2008 júniusára 
több mint 12 ezer ember kijelen-
tette, csatlakozik ehhez a szán-
dékhoz. Érdekes módon a 2002-

2006 közötti idõszakban telje-
sen kihagyva a város lakosságát, 
valahol Budapesten próbáltak 
dönteni az érdi csatornázásról, 
de a dolog ettõl egy jottányit sem 
ment elõre. Olyan konzorciumot 
hoztak létre, amely nem pályáz-
hatott európai uniós pénzekért. 
A szerzõdések huszadrangúnak 
tekintették a tárnoki, az érdi és a 
diósdi érdekeket, és amikor 2007 
végére meg tudtuk oldani, hogy 
önálló csatornázási projektté 
váljon a három település egy-
séges csatornázása, és amikor 
meg tudtuk oldani, hogy a túl-
tervezett szennyvíztisztítóból az 
érdi szennyvíztisztító fejlesztése 
alakuljon ki, attól a pillanattól 
elkezdett minden élni, hiszen 
láttuk, tudtuk, hogy magunkért 
teszünk mindent. Hihetetlen 
gyorsan felállt a csatornamû 
társulat, utána létrejött a csa-
tornatársulás, és ez a számok 
nyelvén azt jelenti, hogy van 
egy 31 milliárd forintos beru-
házás, amibõl 26 milliárdot az 
Európai Unió és 6-7 milliárdot a 
lakosok adnak össze. A neheze 
hátra van, most fizetgetjük be 
a pénzeket, és reményeink sze-
rint Brüsszel hamarosan dönt a 
támogatásról. Nemsokára meg-
érkeznek a nehézgépek, és fel-
túrják az egész várost. Ezt el kell 
tudnunk viselni, hiszen javul az 
itt élõk életminõsége.

– A csatornázás mellett milyen 
más fejlesztésekre került sor, és 
mit terveznek a továbbiakban?

– Bár válság van, Érdet nem 
felejtették el a befektetõk. 
Hosszú lenne felsorolni, mi min-
denre készülünk, csak távirati 
stílusban mondom el: bõvülnek 
az óvodák, bölcsõdék és iskolák, 
megújulnak az utak és a járdák, 
vannak utcanévtábláink, július-
tól új középiskolája lesz a város-
nak, tornacsarnokot és uszodát 
adtunk át, Erzsébetvárosban 
megoldjuk a felszíni vízelvezetés 
problémáját, forrást szereztünk 
a helyi közlekedés problémájá-
nak a megoldására, bõvítjük az 
orvosi szakrendelõt, és hama-
rosan városközpontja is lesz a 
településnek.

– Mi a siker nyitja?
– Pályázatíróinknak és a 

gazdasági szakembereinknek 
köszönhetõen 26 plusz 6 mil-
liárd forint áramlott és áramlik 
a városba európai uniós forrás-
ból. Mindezt szinte a semmibõl 
kezdtük el, most pedig büszkék 
vagyunk teljesítményünkre. El 
kell mondanom, országosan is 
egyedülálló ez a teljesítmény, 
úgy járnak Érdre különbözõ 
átadási eseményekre és pro-
jektindító rendezvényekre 
a miniszterek és az államtit-
károk, mintha másutt nem is 
lenne dolguk.

– Mekkora kihívásnak tekinti 
a csatornázási program megva-
lósítását?

– Olyannyira fontos számomra 
Érd Megyei Jogú Város csatorná-
zási programjának a megvalósí-
tása, hogy tulajdonképpen ez is 
közrejátszott abban, amikor úgy 
döntöttem újból elindulok az 
õszi polgármesteri választáson, 
mert az eddig felgyûlt ismeretek 
garanciát adnak az érdieknek, 
hogy maradéktalanul megvaló-
sítsuk közösen Érd modern kori 
legnagyobb beruházását. Sok 
kiváló szakember munkája van 
fektetve ebbe a projektbe, és a 
város lakói nem engedhetik meg 
a kísérletezést; úgy érzem, azok 
fogják befejezni ezt a csodála-
tos munkát, akik néhány évvel 
ezelõtt elkezdték.

 Papp János

A Batthyány Terv közösséget kovácsol össze a megyei jogú városban

Harminckét milliárd forint érkezik  
európai uniós forrásból 
Érdi kötõdésérõl, a városvezetés által örökölt 
nehézségekrõl, a virágzó kertváros által nyújtott jó 
életminõségrõl, a közösségépítésrõl, az érdi családok 
életét megváltoztató csatornázási programról és a pol-
gármesteri hivatal pályázatíróinak áldozatos munkájá-
ról beszélt az Érdi Újság munkatársának T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere.

T. Mészáros András: Bár válság van, Érdet nem felejtették el a befektetõk
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