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Fülemen Róza az érdi Termál 
Hotel Liget ügyvezető igazga-
tója és Magyar Róbert opera-
énekes a vörösiszap-károsultak 
megsegítésére rendezett októ-
ber 23-i segélykoncert részlete-
iről számoltak be. Tóth Tamás 
alpolgármester a városi ünne-
pi megemlékezésekre hívta fel 
a figyelmet, míg T. Mészáros 
András polgármester először 
az Érdi Városi Sport Egyesület 
adománygyûjtő akcióiról, a 
továbbiakban pedig az újon-
nan megalakult közgyûlésről 
beszélt.

– Létrejött az új közgyûlés. 
Tíz fővel kisebb létszámmal 
– a törvénymódosításoknak az 
eredményeként –, hiszen nem 
28-an vagyunk már, hanem csak 
18-an. Létrehoztuk a bizottsá-
gainkat. A bizottságokban is a 
héten már elkezdődött a munka, 
hiszen csütörtökön már az első 
úgynevezett munkaközgyûlést 
is meg fogjuk tartani. És ter-
mészetesen készülünk a költ-
ségvetési koncepcióra, illetve 
készülünk a megfelelő jövő évi 
munkára. Úgy érzem, ez min-
denféleképpen egy olyan válto-
zás, amiről az itt élőknek és itt 
lakóknak tudniuk kell, hiszen 
nagyon erőteljes létszámcsök-
kenés van. Ez meglátszik majd 

– reményeink szerint – a bizott-
ságok munkáján, mert jóval 
teljesebb, komplexebb feladat-
köröket kaptak a bizottságok. 
Nem 11 bizottságot, hanem 
csak 7 bizottságot hoztunk létre 
– ebből látszik, hogy a kevesebb 
képviselőnek lényegében több 
feladata keletkezett, hiszen az 
összes feladatot ugyanúgy el 
kell látni, mint amikor még 28-
an voltunk. Reményeink szerint 
egy összefogottabb – főképp a 
problémákra, főképp a felada-
tokra koncentráló és a politikai 
purparlét elhagyó – közgyûlési 
munka lesz ennek a létszám-
csökkentésnek az eredménye 
és bízunk abban, hogy hasonló 
sikeres négy esztendőt fogunk 
tudni elindítani rövidesen, mint 
a mögöttünk lévő négy év is 
volt.

A polgármester – a sikerekhez 
kapcsolódóan – a szennyvíztisz-
tító felújítására beérkezett pályá-
zatok feldolgozásának jelenlegi 
helyzetéről is beszámolt.

– A hét közepén felbontot-
tuk a szennyvíztisztítóra beér-
kező kivitelezői ajánlatokat. 
Nagyon biztatóak, lényegében 
úgy tûnik, hogy jó minőségû 
kivitelezői pályázatok érkez-
tek be. Így minden bizonnyal 
lehetőség lesz és lehetőségünk 

lesz rövidesen eldönteni azt, 
hogy a tisztítómûvet ki és – 
minél hamarabb természetesen 
– mikor kezdhesse el. Az ered-
ményhirdetésre a jövő héten 
kerül sor. Ezek után már a mun-
katerület-átadás, a szerződések 
megkötése és az effektív csa-
tornázáshoz kapcsolódó munka 
fog elkezdődni rövidesen – a 
régi tisztító felújításával, illet-
ve a kapacitásának a duplájára 
emelésével. Úgy érzem, hogy 
ebben a munkában nemcsak a 
pályázatírók – természetesen ők 
is nagyon sokat tettek – nem-
csak a költségvetési szervnek a 
vezetője és annak a szervezet-
nek a munkatársai dolgoztak, 
hanem én úgy érzem, hogy ez 
nagyon nagy részben az Érd 
város lakosságának is köszön-
hető – mondta T. Mészáros 
András, majd a közgyûlés prog-
ramját ismertette. 

– Továbbra is azt szeretnénk, 
hogy a munkára koncentrál-
junk. Nem szeretnénk politikai 
purparlét, nem szeretnénk párt-
harcokat, nem szeretnénk „kis 
parlamentet” a közgyûlésben. 
A közgyûlésben feladatok 
vannak: az oktatásügyet, az 
egészségügyet, az infrastruktú-
rafejlesztéseket és különböző 
közmûvelődési, adott esetben 
kulturális problémákat kell 
megoldanunk. Ezek az érdi 
ügyek. Azt szeretném, hogy a 
közgyûlésünk az érdi ügyek 
közgyûlése legyen és erre kon-
centráljon, ne pedig különböző 
pártpolitikai és egyéb történetek-
re. Ehhez kapcsolódóan ugyan 
az elmúlt időszakban láttunk 
nyilatkozatokat: láttunk a tévé-
ben, sajtóban megjelenő véle-

ményeket – akár azoktól is, akik 
bejutottak az érdi közgyûlésbe, 
de úgy érzik, hogy nem meg-
felelő számban… Aki viszont 
bejutott a közgyûlésbe, annak 
az a kötelessége, hogy minden 
igyekezetével Érd Megyei Jogú 
Város javát szolgálja. 

T. Mészáros András az iszap-
károsultak megsegítésére indí-
tott városi akciókról is beszélt.

– Érden is nagyon sokan meg-
mozdultak. Az elmúlt vasár-
nap nyilvános gyûjtés volt a 
Városházán: volt kihelyezve 
egy urna reggel kilenc órától 
este húsz óráig bárki odajöhe-
tett és ebbe az urnába x forin-
tot – vagy éppen a zsebéhez, 
szándékához mérten adományt 
– elhelyezhetett. Több mint 
400 ezer forint gyûlt össze 
azon az egy napon. Az elmúlt 
közgyûlésünkön – éppen az 
ünnepi közgyûlésünkön – mi 
magunk is tettünk egy felaján-
lást: egymillió forint értékben a 
közgyûlés azt vállalta, hogy két 
lakásnak – amikor majd megépül 
az új lakás – a bebútorozását 
vállalja. Már folyik az az igye-
kezet, hogy megkeressük azt a 
két leendő tulajdonost, akinek 
ilyen módon segíteni tudunk. 
Ebben ugye a közgyûlésnek az 
volt éppen az indítéka és az volt 
a szándéka, hogy személyesebb 
legyen az ajándékozás, illetve a 
segítség, ne pedig a nagy 700, 
800, egymilliárdos pénzösszeg-
be, mintegy elfolyjon ez az egy-
millió forint, hanem személyes 
kapcsolat is alakulhasson ki, a 
között aki segít, illetve a között, 
akit éppen aktuálisan megsegí-
tenek ebben a katasztrófahely-
zetben. Többféle módja is lehe-

A város vezetése bízik benne, hogy 
a következõ négy év is sikeres lesz   
Az újonnan megalakult közgyûlésrõl, a vörösiszap-
károsultak javára tett városi intézkedésekrõl nyilatko-
zott október 20-án T. Mészáros András. A polgármes-
teri sajtótájékoztatón a városvezetõ és Tóth Tamás 
alpolgármester mellett Fülemen Róza, az érdi Termál 
Hotel Liget ügyvezetõ igazgatója és Magyar Róbert 
operaénekes is részt vett.

tősége van a segítségnek – zárta 
gondolatait a városvezető.

Fülemen Róza a több mint 
egy hónapja nem mûködő ófa-
lui artézi kútról nyilatkozott.

– Szeretném megnyugtatni 
különösen az Érd ófalui kedélye-
ket: egy nagyon nagy karbantar-
tási munkának álltunk neki. Egy 
részét már sikerült elvégezni, 
ezen kívül kútkarbantartást csi-
náltunk. Vannak meghatározott 
előírások – ÁNTSZ, egyéb elvá-
rásoknak meg kell felelnünk. 
Kérnénk még a vendégek, a víz-
fogyasztó közönség szíves türel-
mét. Amikor minden megfelelő 
intézménytől megkapjuk azokat 
az engedélyeket, amik szüksé-
gesek ahhoz, hogy újból emberi 
fogyasztásra alkalmas legyen a 
víz, azonnal meg fogjuk nyitni 
a kutat. Mindenféle mellékzön-
gét szeretnék helyretenni: nem 
elzártuk a lakosság elől a vizet, 
hanem ez csak átmeneti jellegû. 
Ha minden szükséges engedé-
lyünk megvan, újból lehet a 
gyógyvizet fogyasztani.

Róza asszony azt is elmond-
ta: távlati tervei között szerepel 
Érd Ófalu rehabilitációja.

– Nem kizárólag a kút külső 
megújítása lesz a cél, hanem 
pályázaton kívánunk indulni és 
egy városrész-rehabilitációban 

gondolkodunk, aminek ez csak 
egy apró, pici része. Az egész 
Érd ófalui részről – a II. Lajos 
szobortól a minaretig és a Duna 
felé haladva – most folynak a 
tárgyalások. Remélem, hogy 
viszonylag rövid időn belül egé-

szen jó híreket tudunk majd 
közölni Érd város lakosságával. 
Az eddigi intézkedéseink is arra 
irányultak, hogy minél kelle-
mesebb, civilizáltabb környeze-
tet tudjunk nyújtani a hozzánk 
érkező, pihenni, gyógyulni, 
kikapcsolódni vágyó emberek-
nek – zárta szavait Fülemen 
Róza. Kovács Renáta

Tóth Tamás, Fülemen Róza, T. Mészáros András és Magyar Róbert
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Az ófalui artézi kút több mint egy 
hónapja nem ad vizet


