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– Minden jelölt megfogalmazta 
választási programját, a válasz‑
tópolgárok pedig elkötelezik 
magukat a számukra legszimpa‑
tikusabb program mellett. Milyen 
fontosabb célokat tartalmaz az Ön 
programja?

– Szerethető várost szeretnénk. 
Hogy mitől lesz szerethető egy 
város? A csatornától? A szilárd 
útburkolattól? Az orvosi rendelő-
től? Valószínûleg „igen” a válasz e 
kérdésekre, ám mi azt gondoljuk, 
itt húsz éve ezekkel kampányol 
mindenki, aki él és mozog, mi 
ugyanakkor más fontos célokra is 
fel akarjuk hívni a figyelmet.

– Mi az akkor, ami igazán fon‑
tos?

– Az emberek, az emberi kap-
csolatok. Mi arról beszéltünk 
kampányunk során, hogy legyen 
a város közösség! Ezt igyekez-
tünk megmutatni több rendezvé-
nyünkkel is: megtáncoltattuk a 
városközpontban sétálókat, együtt 
bicikliztünk a városban. Persze 70 
ezer ember nem lesz „barátja” 
egymásnak, de nem is ez a cél. Azt 

viszont határozottan gondoljuk, 
hogy a poros utcákon elég 20 km/
órával haladni az autókkal, hogy 
az ott lakók ne szívják be a port, 
ne kelljen félteniük gyermekeiket, 
és ne riadjanak fel a zajra. Vagy 
például a közösen élt élet egyik 
íratlan szabálya, hogy vasárnap 
délután hagyjuk egymást pihenni. 
Szóval ne akkor nyírjunk füvet, 
ne akkor flexeljünk. Mindenkinek 
jobb lenne így! A 2030 Egyesület 
nem a világot akarja megválta-
ni, „csak” szerethetőbb, kelleme-
sebb hellyé akarja tenni a várost. 
Mindannyiunk városát. Szerintünk 
lehet másképp csinálni ezt, mint 
eddig! Új lehetőséget kínálunk az 
érdieknek. Ezért szálltam ringbe 
barátaimmal együtt.

– Érd legújabb kori történel‑
mének legnagyobb beruházása a 
most ősszel kezdődő csatornázási 
program. Aki ezt közmegelégedés‑
re „le tudja vezényelni”, annak 
sokáig áldani fogják a nevét a 
helyi krónikákban. Érez‑e erőt és 
megfelelő tudást a munkák meg‑
szervezésére és levezénylésére?

– Sokat tettünk annak 
érdekében, hogy a város szenny-
vizeinek kezelését ne egy ellen-
őrizhetetlen költségû budapesti 
szennyvíztisztító telep végezze, 
hanem a már meglévő érdi, amely-
nek felújítása nemcsak a költsége-
ket szorítja le, hanem megtartja, 
sőt bővíti a város munkahelyeit 
és adóbevételeit. Ez egyúttal Érd 
eddigi legérzékenyebb beruházá-
sa is, hiszen minden háztartást 
érinteni fog valamilyen formában, 
még a csatornázott utcákban is. 
EU-s alapelv, hogy a csatornázás-
ra biztosított pénzeket alapvető-

en nem az önkormányzat, nem 
a vállalkozók, hanem a lakosság 
kapja az életkörülményei javítá-
sára. Ezt a hatalmas projektet (1) 
határidőre, (2) szakszerûen, (3) a 
lehető legalacsonyabb költségen, 
és (4) lakosságbarát módon kell 
megvalósítani.

– Hogyan lehetne vonzóbbá 
tenni Érd helyi nevezetességeit? 
Megválasztása esetén milyen 
elemekre építené idegenforgalmi 
programját?

– Mitől lesz egy város vonzó? 
Ha az ott lakók jól érzik magu-
kat! Mitől érzik jól magukat? Ha 
van helyi közösség. Mitől lesz 
helyi közösség? Ha vannak olyan 
programok, események, amelyek 
megmozgatják az embereket. Fel 
kell ráznunk ezt az alvóvárost. 
Feltett szándékunk, hogy Érdnek 
az elkövetkező években olyan új 
hagyományai szülessenek, ame-
lyek nem csupán az itt élőknek 
– jelenleg inkább itt alvóknak 
– mutatja meg a közösségi lét ere-
jét, hanem hírünket, Érd hírét az 
egész országba elviszi. Másrészt 
pedig egyértelmûen a Duna-partra 
és Ófalura kell az erőket összpon-
tosítani. Az összes kínálkozó lehe-
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tőség: a minaret, a kastélypince, a 
Római út stb. közül én formabon-
tó módon most csak egyet szeret-
nék kiemelni. Nézzük meg, hogy 
mit tudnánk kezdeni a jövő egyik 
jelentős turisztikai ágazatával, 
a biciklis turizmussal? A várost 
(papíron) átszelő két kerékpáros 
főútvonal, a Duna, illetve Balaton 
felé vezető forgalmát – holland, 
német mintára – vendéglátó- és 
szállóegységeink fogadhatnák, és 
legalább egy-két vendégéjszakára 
helyben „marasztalhatnák” a kere-
kező túrázókat. A 2030 Egyesület 
egyik legfontosabb célkitûzése, 
hogy Érd igazi kerékpáros város 
legyen, ezért azt gondoljuk, hogy 
turisztikai szempontból is „meg 
kell lovagolnunk” ezt az újszerû, 
trendilehetőséget.

– Lát‑e reális lehetőséget arra, 
hogy Érd a kistérség iskolavárosá‑
vá nője ki magát?

– A szakképzésnek új irányok-
ra van szüksége. Be kell hozni a 
megújuló energiát, a rendészetet 
és a vendéglátást a Kós Károly 
Szakképző Iskola szakmái közé. 
Az ország egyik legjobb középis-
kolája az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium. Ennek megfelelően 
kell viszonyulnunk folyamatos 
továbbfejlesztéséhez. Valójában 
persze szinte minden a tanáro-
kon múlik: az ő szakértelmûkön 
és hivatástudatukon. Emellett 
meg kell ragadni minden egyes 
pályázati lehetőséget, hogy jól 
felszerelt iskoláink legyenek. 
Nem rúg labdába az, akinek 
csak egy kréta van a kezében, 
ahhoz képest, akinek makettjei, 
demonstrációs eszközei, interak-
tív táblái vannak.

– Milyen sors vár az érdi alköz‑
pontokra, amennyiben Önt 
választják meg polgármesternek?

– A központ messze elhúzott a 
távolabbi városrészektől. Akkora 
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Egy kérdés – egy válasz

Aradszki nem támogatja  
a Fidesz érdi jelöltjeit

– Képviselő úr, az a tény, hogy megjelent a Fidesz jelöltjeit 
bemutató sajtótájékoztatón, azt jelenti, hogy támogatja a Fidesz 
érdi képviselő-jelöltjeit és polgármesterjelöltjét?

– A Fidesz–KDNP közös országgyûlési jelöltje vagyok, ezért 
mondhatnám, támogatom a két párt jelöltjeit, de sajnála-
tos módon Érden – döntően a Fidesz miatt – nincs közös 
Fidesz-KDNP jelölt, ezért jó szívvel senkit nem támogatok. 
A sajtótájékoztatón való megjelenésem nem több, minthogy 
megjelentem egy rendezvényen, ahová meghívtak. 

A cél világos: október 3-án kívánatos lenne megismételni a 
tavaszi országgyûlési választáson elért jobboldali győzelmet. 

A fentiekkel kapcsolatban T. Mészáros András polgármestert 
is megkérdeztük:

– Aradszki András országgyûlési képviselővé választását én és 
az érdi Fidesz tagsága, beleértve a most jelöltként induló kép-
viselőket, egyértelmûen támogattuk. Emlékezhetnek rá, hogy 
interjúkban, közleményekben, nyilatkozatokban támogattam, 
segítettem az ő jelöltségét és megválasztását. Ennél többet nem 
kívánok ez ügyben mondani.

 – papp -

területnek, mint Parkváros, vagy 
Érdliget egyértelmûen szüksége 
van egy sétateres kereskedel-
mi-szolgáltató jellegû város-
részközpontra. Ezáltal a város-
központban is csökkenhetne a 
zsúfoltság. A városrészek közül 
egyértelmûen Parkváros van a leg-
rosszabb helyzetben. A Bem tér 
állapota gyalázatos. Az Iparos úti 
benzinkúttól egészen a Közösségi 
Házig az egész környék rehabili-
tációra szorul. Sajnos még min-
dig nem egyértelmûek a Spar 
szándékai a tervezett áruházát 
illetően. Ha jövőre sem látnak 
hozzá az építéséhez, az önkor-
mányzatnak vissza kell vennie a 
területet, és újra kell gondolnia 
a terület jövőjét. Az autópálya-
csomópont átépítése az állam fel-
adata; ezzel már régóta szédíti” 
a várost. Lobbiznunk kell, hogy 
végre meg is valósuljon. Már csak 
azért is, mert a terve magában 

foglalná az Iparos út induló sza-
kaszának teljes felújítását – egy 
új körforgalommal. Érdligeten 
is hiányosak a közösségi szol-
gáltatások. A decentralizációval 
elérhető, hogy a város nyugatibb 
részén lakók is lakóhelyükhöz 
közelebb tudják elintézni dol-
gaikat, kellene nagyon egy igé-
nyesebb kisposta, bankfiókok, 
„kiülős” kávézók. Ahogy a város-
központ szépen ki tudott épülni 
a magántőke bevonásával, úgy 
ezekben az alcentrumokban is 
teret kell adni a különféle iro-
dai, vendéglátó, kereskedelmi és 
szórakozató vállalkozásoknak. 
Legyen hova beülnünk szombat 
esténként sörözni vagy reggelen-
ként kávézni! Ettől lesz valódi 
város Érd, ettől lesz terünk, hogy 
találkozhassunk, együtt szóra-
kozhassunk, közösséggé váljunk, 
ahogy azt mi, Húsz-harmincasok 
szeretnénk!


