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A külföldi média megírta – 
onnan tudhattuk meg –, hogy 
nálunk milyen kicsi a média 
mozgástere. Anélkül írták ezt 
persze, hogy a médiatörvényün-
ket, vagy akár a magyar újságo-
kat elolvasták volna. Röviden 
így lehetne összefoglalni a 
sajtótájékoztató első pontjáról 
elhangzottakat, mert egyéb-
ként mi mással magyarázható 
az EU-parlamentben ellenünk 
demonstrálók tévedése, amikor 
üres újságcímlapokat mutattak 
be Népszabadság és Népszava 
mellett Magyar Nemzet és 
Magyar Hírlap fejléccel… 

– Méltatlan és igaztalan 
támadás volt – szögezte le dr. 
Aradszki András –, elsősorban 
szocialisták, liberálisok és zöl-
dek részéről. A médiatörvény 

különben nem a semmiből 
jött, a médiahatóság az előző 
törvény alapelveit alkalmazza 
kellő jogkövetéssel. Továbbra 
is fenntartom, hogy nem kell 
Magyarországon a cenzúrától 
tartani, ami abból is kiderül, 
hogy bárki bármiről elmondhat-
ja a véleményét. 

Magyarország EU-elnöksé-
géről elmondta, hogy ez egy 
rendkívül komoly és felelősség-
teljes feladat, azért is, mert egy 
gazdasági válság közepén kell 
megerősíteni a kontinens gazda-
ságát. Fel kell lépni a hamis ada-
tokat szolgáltató országok ellen, 
hogy egyes államok felelőtlen 
gazdálkodása, költségvetése ne 
borítsa fel az EU költségvetését. 
A pénzügyi felügyeletet szintén 
meg kell erősíteni, hogy foko-

zottabban lehessen monitorozni 
a tagállamokat. Ezért lesz fontos 
feladat a Lisszaboni Szerződés 
mielőbbi módosítása.

Az Új Széchenyi Terv a magyar 
gazdaság megújulásának egyik 
fontos eszköze lesz, vannak benne 
tapasztalataink, hiszen legutóbb 
is gazdasági növekedést hozott – 
hallottuk Aradszki Andrástól, aki 
így folytatta: – Hosszú program 
lesz, bízom benne, hogy megje-
lennek azok a pályázatok, ame-
lyek elősegítik a fejlődést, mert az 
EU-s pénzek is korlátozottabbak. 
Szép főterek helyett inkább mun-
kahelyekre van szükség. Nem 
lehet sok potyautas az ország-
ban, akik elkerülik a munkát… 
Csak akkor leszünk sikeresek, ha 
a romatársadalom is megtalálja a 
boldogulását.

Aradszki András: Nagyobb elõkészítést igényelt volna az építményadó

Igaztalan támadások, januári viharok
Médiatörvény, EU-elnökség, romakérdés, Széchenyi Terv, alkotmányozás, épít-
ményadó – ennyi témát érintett dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ feb-
ruári sajtótájékoztatóján, annak tükrében, hogy rég volt ilyen forró az egyébként 
dermesztõen hideg január. A világ rólunk beszélt, annak ellenére, hogy – szeren-
csére – semmi katasztrófa nem történt nálunk.

 S ezzel át is tért a roma-
kérdésre, ami – szerinte – az 
egész magyarság számára fon-
tos kérdés. Meg kell teremteni 
a számukra, hogy munkát talál-
janak, hogy tanuljanak, zökke-
nőmentesen beilleszkedjenek a 
társadalomba. Az EU nem érti 
ezt a kérdést, „nem értik, hogy 
nem lehet a fejünket a homok-
ba dugni, se nemzeti, se euró-
pai szinten, a véleményt el kell 
mondani.”

 A jövő teendőivel kapcsolat-
ban a következőket mondta az 
országgyûlési képviselő: 

 – A tavasz a jogalkotások idő-
szaka lesz. Például a közpén-
zek kezeléséről fontos törvény 
készül, mert eddig sok esetben 
elfolytak, nem jó a felhaszná-
lásuk, s nehéz feltárni az útját, 
pedig a tisztességes politizálás 
alapja, hogy átlátható legyen a 
közpénzek sorsa. A felsőoktatási 
törvény elfogadása alapos szak-
mai előkészítést igényel. A jövő 
szempontjából pedig fontos kér-
dés az önkormányzatok számá-
ra a hulladékgazdálkodási tör-
vény, amely tisztába teszi a hul-
ladékkezelést, mikor lehet újra 
hasznosítani, ami remélhetőleg 
jótékonyan megjelenik majd 
egyes termékek árában. Ezért 
a szelektív hulladékgyûjtést is 
tovább kell vinni. 

 A főváros és Pest megye 
különválását is szóba hozta, 
szerinte ezzel Érd is jobban 
járna, hiszen sokkal több forrás-
hoz juthatna. A sajtótájékoztató 
végén Aradszki András az 
elmúlt hetek viharos érdi ese-
ményeiről is beszélt.

 – Az építmény- és ingatlan-
adó nagy vihart kavart, sokan 
azzal állítottak meg az utcán, 
hogy ugyan értik, adózni kell, 
nem is akarnak kibújni alóla, 
de sérelmezik, hogy nagyon 
magas a mértéke. A bevezetése 
nagyobb előkészítést igényelt 
volna, több szempontot kellett 
volna figyelembe venni – az 
egyedi elbírálás se ártana –, s 
abban bízom, hogy az önkor-
mányzat ezt az év folyamán 
felülvizsgálja, ahogy ígérte, 
és csökkenteni tudja az adót 
anélkül, hogy ez az intézkedés 
veszélyeztetné a város költség-
vetését. A négyzetméterenkénti 
négyszáz forint megállapítása 
szerintem kicsit valóban magas-
ra sikerült, és ez azoknak az 
embereknek a problémájára 
világított rá, akiknek elnehe-
zült az élete. Az észrevételekről 
levélben értesítettem a polgár-
mestert. Ami a tüntetést illeti, 
nehezményezem, hogy forma-
ilag pártrendezvény lett belőle, 
de nem hiszem, hogy a szo-
cialisták ebből politikai tőkét 
tudnak kovácsolni.

  Temesi László

A parlamenti képviselõ az EU-elnökség tennivalóiról is beszélt

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

A kátyúzás menetéről, ütem-
tervéről beszélt a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoz-
tatón a városüzemeltetési és 
városfejlesztési iroda nemrég 
kinevezett új vezetője. Alapelv, 
hogy legelőször a legrosszabb 
állapotú utakat állítják helyre. 
Bartha Géza felkérte a válasz-
tókerületi képviselőket, segít-
senek a kátyúzási ütemterv 
elkészítésében, amit a lakos-
ság is megtekinthet majd.

A múlt szerdai polgármeste-
ri sajtótájékoztatón bemutat-
kozott az önkormányzat város-
üzemeltetési és városfejlesz-
tési irodájának nemrég kine-
vezett vezetője. Bartha Géza 
érdi lakos; a mûszaki egyete-
men végzett, ahol több évet 
töltött el doktoranduszként. 
Ezt követően tíz évig dolgo-
zott egy cégcsoportnál, közép-
vezetői beosztásban, több 
szakterületen, foglalkozott 

minőségirányítással és -bizto-
sítással, dolgozott építőipari 
laboratóriumban és a kivitele-
zésben is (útépítés, mélyala-
pozás). Irodavezetőként 
közremûködik majd a csator-
naprogrammal kapcsolatos 
önkormányzati szervezési fel-
adatok ellátásában – ez nagy 
volumenû munka lesz, hiszen 
egy időben több helyszínen 
folyik majd az építkezés, és az 
adott területeken fekvő ingat-

lanok megközelítését meg kell 
oldani. 

Az irodavezető beszélt a téli 
időjárás miatt leromlott asz-
falt- és földutak tavasszal ese-
dékes helyreállításáról is.

– A szilárd burkolatú utakat 
kátyúzzuk majd, a legrosz-
szabb állapotúakkal kezdve. 
Az ÉKF-et már felkértük a 
kátyúzási ütemterv elkészíté-
sére, amit az önkormányzat 
honlapján, illetve az utcán 
kihelyezett plakátokon tekint-
hetnek majd meg az itt élők. 
Megkértem a választókerületi 
képviselőket, segítsék a mun-
kánkat azzal, hogy megjelölik 
az általuk legrosszabbnak tar-
tott utakat, hogy ennek figye-
lembe vételével készíthessük 
el az ütemtervet. Ugyanez 
vonatkozik a földutakra is: a 
képviselők segítenek az ütem-
terv összeállításában, és leg-
először a legrosszabb állapo-

tú utakkal kezdjük a munkát. 
Sajnos, nem tudunk minden 
úton egyszerre jelen lenni, 
ezért kérjük a lakosságot, 
legyenek türelemmel – tette 
hozzá Bartha Géza, aki felhívta 
a figyelmet arra is: a földutak 
javítását csak bizonyos hőmér-
séklet fölött tudják elkezdeni. 
A fagyott földutakon legfeljebb 
tûzoltómunkát tudnak végez-
ni, a komolyabb javításokkal 
meg kell várni a tavaszt. Á. K.

Kátyúzás ütemterv szerint

Bartha Géza (jobbról), a városüzemeltetési és városfejlesztési iroda 
vezetõje a kátyúzási ütemtervrõl számolt be a sajtótájékoztatón
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A legrosszabb állapotú utakkal kezdik majd a tavaszi helyreállítást – az 
ütemterv elkészítésében a választókerületek képviselõi is segítenek.
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