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Sajtóközlemény
A Magyar Demokrata Fórum területi alapszervezete tájékoztatja Érd, Diósd és 
Százhalombatta választópolgárait, hogy a párton belül 2010. decembere és 2011. febru-
árja között tagrevízióra és szervezeti racionalizálásra került sor, aminek eredményeképpen 
a települések alapszervezetei összevonásra kerültek. Az új alapszervezet neve: MDF Pest 
Megye 8-as Választókerületi Alapszervezet, elnöke: dr. Tóth István. A párt áprilisban orszá-
gos küldöttgyűlést tartott, ahol az országos vezetőségben jelentős fiatalításra került sor 
és elnökévé Makay Zsoltot (34 éves) választották meg két évre. Ezzel egyidejűleg döntés 
született arról, hogy – az MDF nevet és logót megtartva, továbbá jogilag levédve – a párt 
felveszi a „Jólét és Szabadság Demokrata Közösség” nevet (rövidítve: JESZ).
Az MDF területi alapszervezetének nevében: 
 dr. Tóth István, Turczer György, Rákos Péter

Szemétszüret  
Kedves Érd-Parkvárosiak,  
Szomszédaink!
Az élhetőbb városrész reményében ápri-
lis 16-án a környékünkön szemétszüre-
tet szervezünk! Segítő partnereink: Érd 
Önkormányzata, az Érd-Kom, a Tesco 
Öthét Egyesület és a Gumivadászok 
szervezete.  
Kapunk konténereket, gépeket, kesz-
tyűket és zsákokat, az összeszedett 
szemetet pedig elszállíttatja Érd önkor-
mányzata. A quados Gumivadászok 
ugyanezen a napon szedik össze az 
eldobált autógumikat a környékről.
Program:
8:00   Találkozunk a Visegrádi és a 

Detrekő utca sarkán 
8:30   Kis csoportokat alkotva elindu-

lunk szemetet gyűjteni 
13:00   Szünet
14:00   Akik ebéd után is tudnak segí-

teni, azokat visszavárjuk néhány 
órára délután is.

Praktikus információk:
Javasolt öltözék: zárt cipő, hosszú nad-
rág, hosszú ujjú felső ruházat.
Amennyiben lehetséges, hozzatok 
magatokkal gereblyét/kapát, lapátot, 
kesztyűt és vizet (ivóvíznek, kézmo-
sásra).
Gyerekek csak szülői felügyelettel 
vehetnek részt!
Kérjük, hogy kutyák nélkül jöjjetek!
Arra az esetre, ha az időjárás nem enge-
di az akció megtartását (zuhogó eső, 
rossz idő van aznap), esőnapokat jelöl-
tünk ki: április 17-ét és április 23-át.
Minél többen veszünk részt az akcióban, 
annál több szemetet tudunk
összegyűjteni! Találkozunk április 16-án!
 

Jamniczky Andrea, környékbeli lakos
70/336-9183

M E G H Í V Ó

A Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat 

(4–7. választókerület)

2011. április 18-án (hétfõn) 
18:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola

(2030 Érd,  
Gárdonyi Géza u. 1/b)

M E G H Í V Ó

Az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

 (1–5. választókerület)

2011. április 19-én (kedden) 
18:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) 

ebédlõ

M E G H Í V Ó

Az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat 

(6–8. választókerület)

2011. április 20-án (szerdán) 
18:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Széchenyi István  
Általános Iskola

(2030 Érd,  
Diósdi út 95–101.)

A költészet napján a lakos-
sági költésről volt szó azon a 
demonstráción, amely talán ha 
kétszáz érdi fantáziáját moz-
gatta meg hétfőn este a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ előt-
ti téren. Ennyien fogadták el a 
Tegyük fel a kezünket! címû 
rendezvényre a meghívást. 
A cím azt jelképezte volna, 
hogy a képviselők feltették a 
kezüket az igen gombra, amivel 
megszavazták az új adórendele-
tet, amelyet azóta is sérelmez a 
lakosság egy jelentős része, akik 
építményeikre ezentúl nem az 
értékük, hanem a négyzetmé-
terük után fizetnek. Vannak, 
akik éppen ezzel a rendelettel 
jártak jobban, azaz a tavalyihoz 
képest kevesebbet tesznek be a 
közösbe – ők valószínûleg nem 
voltak jelen. 

Adó- vagy adósságrendezés? 
– tették fel többek között a köl-
tői kérdést a szónokok – első-
ként a képen látható egykori 
polgármester, Harmat Béla, aki 

Adó- vagy adósságrendezés?

Tegyük fel a kezünket!

érdi focizászlóba bújt. A többi 
szónok pártok képviseletében 
tartott beszédet, bár civil kezde-
ményezésről volt szó. Hogy ez 
miért volt, arra nyomban meg 
is adták a választ: ha meg akar-
juk érteni az okot, tegyük fel a 
kezünket! Nos, senki sem tette 
fel a kezét. Ettől még éles hang-
gal bírálták az önkormányzatot 
és a jelen lévő polgármestert, 
aki miután mikrofont kapott, 
éppen arra hívta fel a figyelmet: 
a kézfeltétel megadást is jelent, 

s javasolta, hogy inkább emel-
jük fel a fejünket, hogy az úton 
lévő csapdákat ki tudjuk kerül-
ni… T. Mészáros András azt is 
megígérte a tüntetők előtt, mint 
már annyiszor: a nyáron min-
denképp felülvizsgálják az adó-
rendeletet – amelyről elismerte, 
hogy valóban nem kellően kom-
munikálták –, hogy „elinduljunk 
az arányosság felé”.

A „költés(zet) napja” békésen 
zárult.

 (temesi)

A rendezvény közönsége... ...és Harmat Béla, a szónok
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