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Az ÉrdTV új stúdiójában tartotta 
múlt heti sajtótájékoztatóját T. 
Mészáros András polgármester, 
aki először egy pályázati sikerről 
számolt be: hét régió egy‑egy 
városa másfél‑másfél milliárd 
forintot nyert az úgynevezett 
ASP‑pályázaton az e‑önkormány‑
zati szolgáltatások széles körben 
történő bevezetésére és tovább‑
fejlesztésére. A közép‑magyaror‑
szági régióban Érd városa kapott 
lehetőséget erre.

– Reméljük, hogy olyan tudás‑
központot hozhatunk létre, 
amely felhasználja majd a helyi 

szellemi kapacitást is, illetve e 
lehetőség kihasználásával továb‑
bi fejlesztéseket indíthatunk el 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a város tízszázalékos 
önerőt, azaz százötvenmillió 
forintot biztosít a projekthez. 

A polgármester a csatorna‑
beruházás jelenlegi állásáról is 
beszámolt. Mint mondta, a tisz‑
tázó kérdésekre elküldték a vála‑
szokat, így remélhetőleg a közel‑
jövőben megérkezik a támogató 
válasz a brüsszeli irodától. 

– Fel vagyunk rá készülve, 
hogy azonnal kiírjuk a közbe‑

szerzést mind a kivitelezésre, 
mind a szennyvíztisztító elké‑
szítésére, valamint arra is készen 
állunk, hogy a munkálatokat a 
lehető leggyorsabban el tudjuk 
indítani – fûzte hozzá.

Segesdi János alpolgármester 
az Aradi utcai bölcsőde átalakí‑
tásával kapcsolatban elmondta: 
az előző heti sajtótájékoztatón 
elhangzottaktól eltérően a gyere‑
kek nem a felújított régi szárnyba 
költöztek át a napokban, hanem 
az új részbe – a régi épület átala‑
kítása most zajlik. 

– Természetesen az udvar is 
megújul – fûzte hozzá Segesdi 
János, megjegyezve: az új szár‑
nyat két héttel előbb adták át 
a tervezettnél, így várhatóan a 
második ütem – amelynek május 
végi a határideje – is hamarabb 
befejeződik. 

T. Mészáros András a sajtó‑
tájékoztatón azt is elmondta: 
újabb cég csatlakozott A kultúra 
gazdagít programhoz, így a váro‑
si, illetve a mûvelődési központ 
által szervezett rendezvényekre 
váltott jegyeket a Budai úti és a 
martonvásári CBA, illetve a Bíró 
András Könyváruház mellett még 
egy üzletben, a Big Mix Plusz 
Kft. víz‑, gáz‑, fûtéstechnikai 
boltjában is le lehet vásárolni, 
a Zámori út 22. szám alatt. Így 
egy‑egy belépőjegy árát triplán 
kapja vissza az érdi közönség 
– ráadásul a kuponokat nem kell 
egyszerre levásárolni, hanem 
részletekben is beválthatók min‑
den, a programban részt vevő 
üzletben.

A megállapodást a Big Mix 
Plusz Kft. tulajdonosai – Fekete 
Kornélia és Csengeri Attila 
–, illetve Szedlacsek Emília, a 
mûvelődési központ igazga‑
tója és Bozsogi János, az Érdi 
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Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője írta 
alá a sajtó jelenlétében. Fekete 
Kornélia elmondta: nemcsak 
üzletükben, hanem a hamaro‑
san elkészülő internetes áruhá‑
zukban is beválthatók lesznek a 
kuponok. Csengeri Attila hozzá‑
tette: honlapjukon meg szeretnék 
jeleníteni a városi programokat, 
illetve plakátokat is szeretnének 
kihelyezni, így tárnoki, sóskúti, 
pusztazámori vásárlóik is első 
kézből értesülhetnek az érdi kul‑
turális rendezvényekről. 

Szedlacsek Emília arról beszélt: 
A kultúra gazdagít program iránt 
nagy az érdeklődés, nemcsak az 
érdiek, hanem önkormányzatok, 
mûvelődési intézményei részé‑
ről is. 

– Érd ezzel a kezdeményezés‑
sel olyan programot indított el, 
amely más települések érdeklő‑
dését is felkeltette, illetve elnyer‑
te elismerésüket, amellett, hogy 
a rendezvényeinkre egyre többen 
látogatnak el – hangsúlyozta.

A megállapodás aláírását köve‑
tően Bozsogi János körbevezette 
a sajtó és az önkormányzat kép‑
viselőit az ÉrdTV új épületében. 
A stúdió és a szerkesztőség 
abban a Budai úti házban kapott 
helyet, ahol annak idején egy 
patika mûködött, ám az elmúlt 
években üresen állt. Az önkor‑
mányzat ötmillió forintot fordí‑
tott az átalakításra, hogy a város 
televíziója méltó körülmények 
közt mûködhessen. Az utcai 
fronton egy kávéház is helyet 
kap, amelyet egy vállalkozó üze‑
meltet majd – az ebből származó 
bevétel várhatóan csökkenteni 
fogja a televízió mûködtetésének 
költségeit.

Bozsogi János köszönetet 
mondott a közgyûlésnek és a 
város vezetésének, hogy lehetővé 
tették az új stúdió kialakítását. 

– Ez az épület minden igényt 
kielégít. Megpróbáltunk élni a 
lehetőséggel, és reméljük, az új 
hely, az új arculat segítségével 
minél jobban ki tudjuk szolgálni 
a nézők igényeit – tette hozzá.

T. Mészáros András meg‑
jegyezte: a városvezetés 2006‑
ban azt tûzte ki célul, hogy az 
ÉrdTV nézhető legyen – vagyis 
mûsorokat szolgáltasson, ne csu‑
pán képújságot. 

– Ennek meg kellett teremteni 
a feltételeit, ami természetesen 
pénzbe került. A közgyûlés ezért 
három éve úgy döntött: támo‑
gatja ezt a törekvést, és létre‑
hoztuk az új stúdiót. Az építke‑
zés még folyik, de reményeink 
szerint nyárra az egész épület 
megújul majd. Így nem egy üres, 
lerobbant ház áll majd a város 
szívében, hanem egy minden‑
ki számára nyitott létesítmény 
– hangsúlyozta a polgármester.
 Ádám Katalin

Ünnepélyes aláírás helyszíne volt az ÉrdTV új stúdiója. Képünkön: Szedla
csek Emília (Szepes MK), Fekete Kornélia és Csengeri Attila (Big Mix Plusz 
Kft.) és Bozsogi János (Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft.)
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