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A rendezvényen  részt  vett 
számos  Fidesz-szimpatizáns 
érdi  polgár,  akik  jelenlétükkel 
jelezték:  az  október  3-i  önkor-
mányzati választáson támogatni 
fogják  a  Fidesz  érdi  szervezete 
által indított T. Mészáros András 
polgármesterjelöltet  és  a Fidesz 
színeiben induló képviselőjelöl-
teket – tájékoztatta az Érdi Újság 
munkatársát  Nemes Attila,  a 
rendezvény egyik szervezője.
–  Fontosnak  tartjuk,  hogy 

időnként  összejöjjenek  azok  a 
személyek,  akik  tudatosan  vál-
lalják  a  polgári  értékeket,  és 
azt  sem  tagadjuk,  hogy  a  mai 
esemény  kampánynyitó  ren-
dezvény  is egyben, ahol bemu-
tatjuk  választókerületi  képvise-
lőjelöltjeinket,  akikkel  szeret-
nénk magunkat megméretni az 
október 3-i  választásokon  –  ezt 
már  Segesdi János  alpolgár-
mester,  Érd Megyei  Jogú Város 
Közgyûlése  Fidesz–KDNP  frak-
ciójának vezetője mondta.
T. Mészáros András, a Fidesz 

érdi  szervezete,  valamint  az 
Összefogás  Egyesület  elnö-
ke  beszédében  az  összetartás 
fontosságát  hangsúlyozta,  és 
beszélt  a  megyei  jogú  város 
közösségteremtő  szándékairól 
és lehetőségeiről.
– Az Érden  is erősödő össze-

fogás  minden  valószínûséggel 

hozzájárulhat a számunkra ked-
vezőtlen folyamatok megváltoz-
tatásához. A mai esemény kiváló 
alkalom arra, hogy összegezzük 
az  eltelt  három  és  fél  esztendő 
eredményeit  és  a  megtett  utat. 
Azok  az  emberek,  akik  komo-
lyan gondolják, hogy kötődnek 
Érdhez,  akik  hisznek  Érdliget, 
Érd-Parkváros,  Érd  Ófalu  és  a 
többi  településrész  felvirágzá-
sában,  azok  előbb  vagy  utóbb 
egymásra  találnak,  és  közö-
sen  még  szebb  eredményeket 
tudunk  majd  elérni  –  fogalma-
zott T. Mészáros András.
Az Összefogás Egyesület elnö-

ke  reményét  fejezte  ki,  hogy 

egyre többen érzik otthonuknak 
Érdet.
–  Külön  kell  szólnom  Érd-

Ófaluról,  hiszen  innen  gyöke-
rezik az egész „érdiség”, és ezt 
tudatosítanunk kell az egymást 
követő  nemzedékekkel.  Ha 
az  egykori  kastély  dombjáról 
körülnézünk,  akkor  belátjuk 
egész  Érdet,  a  közeli  Dunát,  a 
barokk templomot, és remélem 
egyre  több  lokálpatrióta ajánlja 
majd Érd szépségeit barátainak, 
ismerőseinek  –  tette  hozzá  az 
egyesület elnöke.
T.  Mészáros  András  beszélt 

az  egyéni  felelősségről  is,  és 
hangsúlyozta,  minden  ember-

nek  tenni  kell  környezetéért,  a 
település arculatának a megvál-
toztatásáért, otthonáért. 
– Azt szeretném, ha a követ-

kező  időszakban az érdi politi-
kai  életben  is  megvalósulna  a 
tolerancia, mert a politikai ver-
sengésben  is  többféle  igazság 
létezhet,  noha  meggyőződés-
sel állítjuk, hogy csak a Fidesz 
képviselőjelöltjeire  leadott  sza-
vazatokkal  lehet  tovább  foly-
tatni  az  elért  városfejlesztési 
sikereket. Reményeim szerint a 
jelöltjeinkre  leadott  szavazatok 
révén folytatni tudjuk elkezdett 
munkánkat, amelynek eredmé-
nyeit  egyre  többen  látják.  Ez 
nemcsak rajtunk múlik, hanem 
azon  a  65  ezer  emberen,  akik 
– reményeink szerint – valóban 
otthonuknak  gondolják  Érdet 
–  fogalmazott  T.  Mészáros 
András.
Az  Összefogás  Egyesület 

elnöke emlékeztetett a csatorná-
zási program összetartó erejére, 
hiszen  napok  alatt  kiderült:  a 
lakók  többsége  azonnal  csatla-
kozott a társuláshoz, és jelentős 
önrésszel támogatja Érd modern 
kori  történelmének  legnagyobb 
beruházását.  Csaknem  18  ezer 
ingatlantulajdonos  250  ezer 
forinttal  támogatja  a  csatorna-
program megvalósulását. 
–  A társuláshoz  csatlakozók 

aláírásukkal  jelezték,  ők  ehhez 
a  közösséghez  szeretnének 
tartozni.  Manapság  már  nem 
igaz  az  a  korábban  hangoz-
tatott  megállapítás,  hogy  Érd 
alvóváros.  Érden  már  történ-
nek  dolgok,  itt  érdemes  élni. 
A statisztikai adatok is azt bizo-
nyítják,  hogy  évről-évre  nő  a 
város lakosságának a száma, és 
1990-hez  viszonyítva  mintegy 
20 ezerrel  többen  laknak  jelen-
leg  a  megyei  jogú  városban. 
Igaz,  a  város  nem  tudta  min-
den esetben biztosítani a gyors 
betelepülés  által  megkövetelt 
szolgáltatásokat, egyik percről a 
másikra nem lehetett kiépíteni a 
megfelelő infrastruktúrát, nehéz 
volt megfelelő számú óvodai és 
bölcsődei helyeket biztosítani a 
gyermekeknek,  nehéz megfele-
lő  iskolát  találni, de  tudomásul 
kellett  venni,  hogy  egyszerre 
nem lehet több évtized elmaradt 
beruházásait  pótolni  –  mondta 
az egyesület elnöke.
T. Mészáros András reményét 

fejezte  ki,  hogy  a  jövőben  a 
jelenleginél  nagyobb  szerepet 
kap majd a Duna, hiszen eddig 
nem  vált  a  település  szerves 
részévé  a  folyam.  Többet  kell 
tenni a helyi értékek megismer-
tetéséért,  egyebek  között  tuda-
tosítani  kell  azt  a  tényt,  hogy 

Az Összefogás Egyesület bízik a Fidesz jelöltjeinek gyõzelmében

T. Mészáros András: folytatni kell  
a sikeres városfejlesztési politikát
Az Érdi Összefogás Egyesület hangulatos polgári pikniket szervezett vasárnap 
délután az Ófalusi Kastélydombon, ahol az egyesület tagjain kívül megjelentek 
az Érdi Spartacus SC, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, az Érdi 
Horgászegyesület, az Érdi Ipartestület, valamint az   Érd-Ófalusi Pincetulajdonosok 
Egyesülete  képviselõi. 

Az érdi Fidesz jelöltjei
Polgármester-jelölt: 	 T.	Mészáros	András

	 1.	sz.	választókerület:		 Antunovits	Antal
	 2.	sz.	választókerület:		 Mészáros	Mihály
	 3.	sz.	választókerület:		 Mórás	Zsolt
	 4.	sz.	választókerület:		 Segesdi	János
	 5.	sz.	választókerület:		 Tekauer	Norbert
	 6.	sz.	választókerület:		 Kopor	Tihamér
	 7.	sz.	választókerület:		 Donkó	Ignác
	 8.	sz.	választókerület:		 Tóth	Tamás
	 9.	sz.	választókerület:		 Fülöp	Sándorné
10.	sz.	választókerület:		 Kéri	Mihály	
11.	sz.	választókerület:		 dr.Veres	Judit
12.	sz.	választókerület:		 Szabó	Béla

Eger és Pécs mellett csak Érden 
van minaret, és ez is hozzájárul-
hat  a  város  idegenforgalmának 
a fellendítéséhez. 
Az Összefogás Egyesület elnö-

ke  méltatta  a  város  iskoláiban 
zajló magas színvonalú oktató-
nevelő munkát, és jelezte, hogy 
a  közeljövőben  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  mellett 
újabb  iskolában,  a  Gárdonyi 
Géza  Általános  Iskolában  is 
megteremtődnek  a  gimnáziu-
mi  oktatás  feltételei.  A Teleki 
Sámuel Általános  Iskola  is  igé-
nyelte  a  gimnáziumi  oktatás 
feltételeinek  a  megteremtését. 
Ennek  nincs  is  akadálya,  de 
meg  kell  fogalmazni  pontosan 
és  időarányosan  a  tennivaló-
kat.
T.  Mészáros  András  beszéd-

ében  emlékeztetett  a  különbö-
ző  pályázatok  által  megnyert 

összegekre,  és  sikernek  nevez-
te,  hogy  mintegy  39  milliárd 
forint  pályázati  összeg  érkezett 
Érdre.
–  Ha  a  választók  akaratából 

képviselőjelöltjeinkből  képvise-
lők lesznek október 3-án, akkor 
minden  garancia  meglesz  arra, 
hogy  aszfaltos  utak  épüljenek, 
és  gyermekeinknek  lesz  majd 
megfelelő számú óvodai és böl-
csődei hely is. Biztosak vagyunk 
abban,  hogy  sikeres  évek  elé 
néz a város, éppen ezért kérem, 
szavazataikkal  támogassák  a 
Fidesz  jelöltjeit  –  közölte  az 
egyesület elnöke.
A rendezvényen  a  továbbiak-

ban Borteleki Gábor Cseh Tamás 
dalokat  adott  elő,  a  sátraknál 
pedig  halászlét,  különféle  pör-
költeket  és  testes  érdi  borokat 
szolgáltak fel.
  Papp János

Erõs polgári közösség sorakozik fel az érdi Fidesz mellett
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Nagy sikere volt a szabadtûzön készült babgulyásnak

Közlemény
Belterületi csapadékvíz‑elvezetés és ‑gyûjtés  
KMOP 3.3.1/B‑2008‑0028

Érd-Erzsébetváros vízrendezése
Erzsébetváros  vízrendezési  munkálatai  augusztusban  is  a  ter-
veknek  megfelelően  haladnak.  Az  esős  időjárás  okozta  lema-
radásokat  sikerült  behoznia  a  kivitelezőnek,  a  munka  85 
százalékban elkészült. Az elmúlt hetekben öt  főbb helyszínen 
végeztek és végeznek munkálatokat: az Alsó utca felső út felső 
részén a hivatal,  a Polgárok Háza és a Mûvelődési Ház előtt a 
zárt  rendszerû  elemek  beépítése  folyik,  illetve  dolgoznak  az 
Elvira  utcában,  a Kornélia  utcában,  az Éva utcában  és  a Bara-
patak  medrének  vonalán  is.  A vízelvezető  árkok  és  csatornák 
lefektetése után következik a helyreállítás, a kapubejárók és az 
utak rendbetétele.
Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti 

Fejlesztési  Ügynökség  által  kiírt  KMOP  3.3.1/B-2008-0028 
számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés címû pályá-
zat keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból való-
sul meg.  A kivitelezési  munkálatokat  a  EG  2009.  Konzorcium 
végzi,  közremûködő  szervezetként  a  Pro  Régió  Nonprofit 
Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  társfinanszírozásával 
valósul meg.


