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Sajtószemle
Heti Válasz; 2010. július 8., 65.oldal 

Visszhang:  Narancsvidék 
Heti Válasz; július 1., 17–19. oldal 

A Heti  Válasz-cikk  Érdet  érintő  részére  szeret-
nék reagálni. Tény, hogy a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság  –  névtelen  feljelentés  alapján(!) 
–  eljárást  folytat,  de  nem  az  érdi  városvezetés 
ellen,  ahogy az egyes baloldali orgánumokban 
megjelent,  hanem  ismeretlen  tettes  ellen.  És 
nem  érintik  „köreimet”,  ahogy  a  Heti  Válasz 
cikke fogalmazott, ugyanis nincsenek „köreim”. 
Mindazonáltal  örülök  a  vizsgálatnak, mert  így 
eggyel gyarapodik azon vizsgálatok száma (volt 
már néhány, mind hivatalos), amelyek mindent 
törvényesnek  és  szabályszerûnek  találtak  az 
érintett beruházások kapcsán. 
Kollégáimmal az elmúlt években arra tettünk 

kísérletet, hogy a korábbi, pártpolitikától hangos 
és emiatt jobbára eredménytelen testületi mun-
kát a fejlesztésekre összpontosító várospolitika 
váltsa  fel. Ennek  is köszönhető, hogy e ciklus-
ban közel 40 milliárd forint uniós pénz érkezett 
Érdre.  Ez  sikertörténet  azoknak,  akik  az  itt 
élőkért politizálnak, de nyilvánvaló kudarc poli-
tikai ellenfeleinknek. Nem csoda hát, hogy pár 
hónappal  az  önkormányzati  választások  előtt 
baloldali sajtótermékek adtak hírt a névtelenek 
feljelentéseiről.  Fontos  tudni,  hogy  e  cikkek 
szerzői  nem  kívántak  betekinteni  a  dokumen-
tumokba, aminek lehetőségét szóban és írásban 
is felajánlottuk, sőt, az írásban elküldött tételes 
cáfolatot sem jelentették meg. 
Ezért  is  történhetett meg, hogy az egyik bal-

oldali  orgánum  internetes  felületén  többször 
módosították az írást, mint ahány sorból az áll. 
Az ominózus írások a városvezetéshez köthető 
céghálókat  konstruáltak,  azzal  sem  törődve, 
hogy ezekben több olyan cég is szerepel, ame-
lyek nem is léteznek. Az igazán izgalmas kérdés, 
hogy a helyi KDNP-frakció vezetője és nem mel-
lesleg az országgyûlési választáson első körben 
győztes  dr. Aradszki András kampányfőnöke, 
Horváth András miként került a Népszabadság 
hasábjaira. Nos, ő az, aki nemcsak a városveze-
tés, hanem a Fidesz ellen is kampányt folytat a 
KDNP  nevében  azzal,  hogy  az  önkormányzati 
képviselők számának csökkentését támadja egy 
baloldali lap hasábjain… 
Mellette persze mások  is  arcot  adnak a név-

telen  rágalmazásoknak.  Például  az  ingatlan-
szakértő  Jakab Béla,  aki  már  profi  a  feljelen-
tésekben, minden ciklus utolsó fél évét ezzel a 
tevékenységgel  tölti.  Ironikus,  hogy  a  kritizált 
ügyek egy részében az általa vezetett bizottság 
hozta meg a döntéseket. 
A másik szereplő Rumi Imre, a város korábbi 

főépítésze,  a  lakóparképítés  elkötelezett  érdi 
„tervezője”.  Az  érdiek  többségének  álláspont-
jához  igazodva  jelentősen  korlátoztuk  azt  a 
területet,  amelyen  engedélyezhető  társasház 
építése.  Rumi  Imre  épp  társasházakat  tervez 
jelenleg,  a  mintegy  1200  lakásból  álló  Dujmó 
lakóparkon  dolgozik.  Nem  csoda  hát,  hogy 
sértve érzi az érdekeit, amelyek védelmére meg-
találta  a  közgyûlés  megfelelő  tagjait:  Horváth 
András  is  rendre  társasházépítéseket  szorgal-
maz a közgyûlésben, hasonlóan Jakab Bélához 
(szintén közgyûlési tag, „civil” képviselő). 
Nos, ha vannak, hát ők az én „köreim”. Kicsik 

is, savanyúak  is. Ennyit az érdi „narancsvidék-
ről”. 

T. Mészáros András, 
Érd polgármestere, 

a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
érdi polgármesterjelöltje

Ez is sikerült! Érd 2006 –2010.

Az érdiek döntõ többsége virágzó kertvárosban szeretne élni. E koncepció alap-
ját a 2006-ban elfogadott Batthyány Program adja

Élhetõ várost csak összefogással lehet építeni 

A „Kis Parlamentet” felváltotta a fejlesztésekre figyelõ mûködõképes
önkormányzat 

Az elõzõ városvezetés által hagyott súlyos örökség felszámolása után hozzá-
kezdtünk a virágzó kertváros építésének

Az erzsébetvárosi településrész vízrendezési munkálatai hamarosan az Alsó 
utcában folytatódnak. Az Alsó utca Budai út és Karolina utcai szakaszán a 
kivitelezõ a következõ ütemterv alapján dolgozik: 
Július 12-tõl 22-ig a vízrendezési munkálatok az Alsó utca Karolina és Edit 

utca közötti szakaszán, a páratlan oldalon zajlanak, ahol a vízelvezetõ árkok 
mederelemei kerülnek beépítésre. A munkaterület mellett egy  forgalmi sáv 
marad szabadon, a közlekedést szükség szerint forgalomirányító szakembe-
rek segítik. Az épülõ árkokból kitermelt föld teherautóra rakásakor hosszabb-
rövidebb ideig számítani lehet a forgalom leállítására is.
Július 19. és augusztus 20. között szintén a páratlan oldalon az Edit utca 

és a Budai út közötti szakaszon kerül sor a vízelvezetõ rendszer 1000 mil-
liméteres csöveinek lefektetésére az önkormányzat elõtt, illetve a Polgárok 
Háza  elõtti  parkolóban.  Ezen  a  területen  három  ütemben  zajlik majd  az 
építkezés, az Edit utcától indulva felfelé 50 méteres szakaszokban. Az épít-
kezés alatt az egyes szakaszok helyreállítása ideiglenesen homokos kavics-

csal történik, a végleges aszfaltos helyreállításra az utolsó ütem végeztével 
kerül sor. 
Július 23-tól 30-ig az Alsó utca páros oldalán folyik a mederelemek beépí-

tése  a  Karolina  utca  és  a  Katalin  utca  közötti  szakaszon.  A munkaterület 
mellett itt is egy forgalmi sáv marad szabadon, a közlekedést szükség szerint 
forgalomirányító  kolléga  segíti.  A kiszoruló  föld  teherautókra  rakásakor 
idõnként számítani lehet a közlekedés szünetelésére. Az épülõ szakrendelõ 
elõtt a  július 24–25-i hétvégén zajlanak majd a munkálatok. Ez idõ alatt az 
intézetbe gépkocsival történõ behajtás maximum 2 órára fog szünetelni.
Az Alsó utcában a Karolina és a Budai út között épülõ mindkét oldali árkok 

lefedésre kerülnek. Az építés közben az egyes ütemek kivitelezésekor a már 
elkészült részek parkolásra igénybe vehetõk.

Az Alsó utcában zajló 
vízrendezési munkálatok ütemterve

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028. számú, Belterületi csapa-
dékvíz-elvezetés és -gyûjtés címû pályázat keretében biztosított 597 144 000 
forintos támogatásból valósul meg. A kivitelezési munkálatokat a EG 
2009. Konzorcium végzi, közremûködõ szervezetként a Pro Régió Nonprofit 
Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


