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Hazugság és félretájékoztatás

Felfokozottként jellemezte a
helyi választási kampány hangulatát T. Mészáros András múlt
szerdai sajtótájékoztatóján.
– Az az igyekezet, hogy mindenki nagyot és nagyobbat
mondjon, bizonyos esetekben
odáig vezet, hogy nem a valóság teljes kibontásával közelítik meg a helyzetet a kampányoló kollégák. Ezért történhetett meg, hogy különbözõ
kampányújságokban, mint a
Civil Hírmondó vagy a Helyi
Járat, olyan tények és adatok jelentek meg, amelyek
nem felelnek meg a valóságnak. Azon valótlan állítások
esetében, amelyek most már
írásban, több ezer példányban
megjelenõ sajtótermékekben
látnak napvilágot, jogi útra
fogjuk terelni az ügyet – mondta a polgármester.
– Annak, hogy egyes emberek – akik egyébként tagjai a
közgyûlésnek – hibás adatokat
szolgáltatnak, két oka lehet:
vagy nincsenek tisztában az
adatokkal (ami nagyon nagy
probléma, hiszen ily módon
alkalmatlanok képviselõi feladatuk ellátására), vagy ismerik
a helyes számokat, ám valót-

A szerzô felvétele

a választási kampányban
A választási kampány
hevében valótlan adatok jelentek meg egyes
sajtótermékekben, rémhírek terjedtek el a városban. T. Mészáros András
e jelenség hátterérõl
beszélt, illetve a valótlanságokat cáfolta múlt szerdai sajtótájékoztatóján,
hangsúlyozva: akik rossz
adatokat szolgáltatnak,
vagy nincsenek tisztában
a valósággal, vagy direkt
hazudnak.

Két vizsgálat indult eddig a Gárdonyi iskola építkezésével kapcsolatban
– mindent rendben találtak
lanságokat közölnek, és akkor
még rosszabb a helyzet, hiszen
hazudnak – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: szeretné
ezeket – a kampányidõszak vadhajtásának tekinthetõ – adatokat megcáfolni.
– Minden ellenkezõ állítással szemben nincs veszélyben
a város költségvetése. Míg
2006-ban durván 12 milliárd
forinttal gazdálkodhatott Érd,
2010-ben mintegy 22 milliárdos
költségvetésrõl van szó, ami
bevételi és kiadási fõösszeg
tekintetében egyensúlyban
van. Éves hitel-, illetve kamatvisszafizetési kötelezettségünk
jelen pillanatban nem éri el
a 400 millió forintot, vagyis
nevetségesen kicsi a bevételi
fõösszeghez képest. Látható:
mindazok, akik katasztrofális
szituációt emlegetnek félretájékoztatják az embereket, vagy
nem értenek ahhoz, amit felvállaltak. Természetesen bizonyos
tekintetben kevesebb a pénzünk, mint arra szükség lenne,
hiszen nominálértékben idén
az állami normatívák 600 millió forinttal érnek kevesebbet,
mint tavaly, vagyis ennyivel
kevesebbet kaptunk a város-

üzemeltetési feladatokra. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy
egy olyan dinamikusan fejlõdõ
város, mint Érd, csõdbe jut,
nehéz helyzetbe kerül – hangsúlyozta T. Mészáros András,
aki példaként hozta fel azt az
esetet is, amikor a pénzügyi
bizottság elnöke, Jakab Béla
egy kétmilliárdos fõösszegen
belül másfél milliárdot tévedett.
A polgármester szerint a
választási kampányt nem így
kellene folytatni.
– Más szervezetek munkájába nem tudok beleszólni, csak
cáfolni tudom a valótlan adatokat, illetve a rémhíreket, mert
ilyenek is elterjedtek. Például,
hogy a víz- és a csatornaágazat
szétválasztása tízmilliárd forintjába kerül majd az önkormányzatnak, holott kevesebb mint
500 millió forintos visszafizetési kötelezettség hárul ránk a
jövõben. Támadják a Gárdonyi
Géza Általános Iskola építkezését is, pedig az intézmény
átalakítását mi sikertörténetnek tekintjük. Felépítettünk
egy új iskolát, megteremtettük
egy új középiskola alapjait, és
az ellenkezõ híresztelésekkel

szemben az itt tanuló gyermekek semmikor – az építkezés
ideje alatt sem – voltak életveszélyben. Az iskolaépítés közbeni, utáni helyzetét eddig két
vizsgálat derítette fel. Egyik sem
állapított meg pénzpocsékolást,
visszaélést, olyan cselekményt,
amelyet szégyellni kellene vagy
problémásnak lehetne tekinteni. Ezzel együtt a közgyûlés
úgy döntött: indít egy harmadik
vizsgálatot. Állunk elébe – tette
hozzá a polgármester, aki reméli, az országgyûlési választások
második fordulója után lecseng
a most jellemzõ kampányhangulat, és az önkormányzati
választásokig lesz két-három
nyugodt, munkával tölthetõ és
csak a tennivalókra koncentráló
hónap.
– Úgy érzem: az elmúlt
csaknem négy évben a sikeres
városfejlesztési politika megfogalmazása, illetve gyakorlatba történõ átültetése zajlott.
A város dinamikus növekedése
a válság dacára nem állt meg.
Mintegy 31 milliárd forint pályázati pénz jött a városba, nõtt
a költségvetésünk. Ezt nagyon
nehéz csõdnek aposztrofálni. A magam részérõl erre az
eredményre büszke vagyok, és
úgy érzem: ezt a munkát lehet
folytatni, és a következõ négy
esztendõben a városvezetés és
a lakók összefogásával további sikereket tudunk elérni. Az
alaphelyzet ugyanaz, mint 2002ben: virágzó kertvárost szeretnénk létrehozni, úgy, hogy az itt
élõk életminõsége fokozatosan
javuljon. A hozzánk látogató
politikusok – legyen szó bármilyen pártról is – azt mondják:
látszik a munka, a fejlõdés, és
az eredmények egyre inkább
érezhetõk is. Mi, városvezetõk
azon leszünk, hogy ezek a
sikerek ne torpanjanak meg a
választások, mások irigysége
miatt.

Á. K.

Már interneten is követhetõ

a szakrendelõ építkezése
A terveknek megfelelõ ütemben
halad az érdi emelt szintû kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
kialakítása. A kivitelezõk jelenleg
az új épületek szerkezetépítési
munkálatain dolgoznak, és folyik
az emeleti födémszerkezetek zsaluzása. Az érdeklõdõk számára
jó hír, hogy az építkezés menete
már interneten is követhetõ.
Márciustól már nem kell személyesen felkeresniük az épülõ
szakrendelõt azoknak, akik a
beruházás menetérõl szeretnének többet megtudni. Elég, ha
bekapcsolják számítógépüket, és
az interneten keresztül is tájékozódhatnak az építkezés aktuális részleteirõl. Az emelt szintû
kistérségi járóbeteg-szakellátó
központ kialakításának folyamatát bemutató új projekt honlap
a www.szakrendeloerd.hu címen
érhetõ el.
Hírek, képek, jó tanácsok
A honlap folyamatosan fris-

sülő tartalommal várja az
érdeklõdõket.
A szerkesztõk
napi kapcsolatban vannak a
kivitelezõvel, és annak tájékoztatása alapján számolnak be az
építkezés aktuális eseményeirõl.
A beruházás menetérõl nem
csak olvashatnak az érdeklõdõk,
hanem a képgaléria rendszeresen
frissülõ fotó-összeállításainak
segítségével is lépésrõl lépésre
követhetik az szakrendelõ megújulását. A honlap információkkal szolgál a sajtó munkatársai
számára is, akik letölthetõ formában megtekinthetik a projekt
sajtóháttéranyagát, illetve egy
helyen megtalálhatják és elolvashatják a beruházással kapcsolatosan született sajtóanyagokat és
legfontosabb információkat is.
A honlapon természetesen nem
csak az építkezésrõl és a beruházásról szerezhetnek információkat az érdeklõdõk. A szakrendelõ
szolgáltatásait igénybevevõ betegeknek is érdemes ellátogatniuk

Érdi Újság

helyi közélet

a weboldalra, ahol elsõ kézbõl
tájékozódhatnak a betegellátást
érintõ aktuális hírekrõl. Az internetes oldal „Jó tanácsok” rovata
pedig a szakrendelõ munkatársai
nak közremûködésével készül,
melyben idõrõl idõre egy‑egy
érdekes egészséggel kapcsolatos
témát járnak körbe.
Információs vonal
Aki a projekt honlap segítségével
nem talált választ a beruházással
kapcsolatos kérdésére, annak a
06-80/200-800 ingyenesen hívható zöldszám is rendelkezésére
áll. Az információs telefonszám
munkanapokon 8.00 és 16.00 óra
között hívható. A vonal munkatársai csak a beruházást érintõ
kérdésekben tudnak felvilágosítást adni, ezért a betegellátással kapcsolatos kérdéseikkel,
kérjük, keressék bizalommal a
szakrendelõ betegfelvételét.
A járóbetegközpont kialakítása
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt KMOP-4.3.2-20080003 számú pályázat keretében
biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból valósul meg.
A 2010 decemberében elkészülõ
beruházás során az intézmény
egynapos sebészettel, egy új
mozgásszervi rehabilitációs nap-

pali kórházzal bõvül, megújul a
kúraszerû ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
képviseletében a projekt során a
Strukturális Alapok Programiroda
jár el közremûködõ szervezetként, a kivitelezési munkákat
pedig a Progress-B ’90 Zrt. végzi.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Fogadóóra

Kérdezzen
a polgármestertõl!
Kéthetente hétfőn
21.15-kor
az Érd TV műsorán.
Kérdéseiket várjuk az
info@erdtv.hu e-mail címre,
postán az Érdi Városi Televízió
2030 Érd, Alsó utca 3.,
Polgárok Háza címére,
telefonon pedig a 23 /523-686 számon.
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Az
2010. március 15 –21.
Március 15. hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.
10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és
halála – 2. rész
magyar dok.film 46’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál
11:00 Élő közvetítés az 1848-as forradalom
és szabadságharc emlékére rendezett
városi ünnepségről
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Szibéria és az Orosz távol-kelet
Bayer Zsolt dokumentumfilmje
13. rész ism.
18:30 Burleszk parádé
19:00 Összefoglaló a városi ünnepségről
19:30 Esti mese
19:40 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől
20:10 Petőfi ‘73
magyar játékfilm 89’
rend.: Kardos Ferenc
fsz.: Kovács Mihály, Kovács Nóra, Can
Togay
21:40 Kézilabda-mérkőzés
23:10 Összefoglaló a városi ünnepségről ism.
23:40 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
Március 16. kedd
8:00 Összefoglaló a városi ünnepségről ism.
8:30 Hit és Élet ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Mozgás ism.
18:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és
halála – 2. rész
magyar dok.film 46’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 Hosszú alkony
magyar filmdráma 67’ ism.
rend.: Janisch Attila
fsz.: Törőcsik Mari, Csuja Imre
22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Fény-Kép ism.
Március 17. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 HáziMozi ism.
Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel
17:45 Szembesítés 4. rész
Ha nem jönnek a tapinások…
magyar dok.film 61’ ism.
rend.: Gulyás Gyula
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi
Beszélgetés Gulyás János rendezővel
20:30 Már szlovákok voltunk?
magyar dok.film 75’
rend.: Gulyás János
21:45 Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből 13. rész
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Mozgás ism.
23:15 HáziMozi ism.
Beszélgetés Gulyás János rendezővel
23:30 Már szlovákok voltunk?
magyar dok.film 75’ ism.
rend.: Gulyás János
Március 18. csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás ism.
9:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism.
Beszélgetés Gulyás János rendezővel
10:15 Már szlovákok voltunk?
magyar dok.film 75’ ism.
rend.: Gulyás János
11:30 Mozgás ism.
12:00 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Fogadóóra,
kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.

17:30
18:00
18:30
19:00
19:20
19:30
19:45
20:15
20:45
21:15
21:30
21:45
22:15
22:45

Fény-Kép ism.
Mozgás ism.
Földközelben ism.
Híradó
Esti mese
Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
Halvízió, horgászmagazin
Földközelben, környezetvédelem,
ökológia
Vitalitás ism.
Hiradó ism.
Négyszemközt ism.
Halvízió ism.
Földközelben ism.
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből 13. rész ism.

Március 19. péntek
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 Szibéria és az Orosz távol-kelet
Bayer Zsolt dokumentumfilmje
13. rész ism.
18:30 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre
érdi érdekes emberekkel
20:15 Ballagás
magyar filmdráma 97’ ism.
rend.: Almási Tamás
fsz.: Takács Katalin, Szulák Andrea
21:55 Hiradó ism.
22:10 Négyszemközt ism.
22:25 Tea két személyre ism.
23:00 A csend
svéd filmdráma 100’ ism.
rend.: Ingmar Bergman
fsz.: Ingrid Thullin, Jörgen Lindstörm
Csak 18 éven felülieknek!
Március 20. szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Rakott mozzarella
9:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:20 Ballagás
magyar filmdráma 97’ ism.
rend.: Almási Tamás
fsz.: Takács Katalin, Szulák Andrea
16:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
16:30 Csillagszem- Billentyűsök éjszakája az
Arénában
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:25 Ízelítő ism. – Rakott mozzarella
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszk parádé
20:00 Ifipark ism.
20:30 A Pál utcai fiúk
amerikai-magyar film 104’ ism.
rend.: Fábri Zoltán
fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari,
Pécsi Sándor
22:15 Házibuli klippműsor
Március 21. vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Billentyűsök éjszakája az Arénában
9:30 187 magazin – Ami a héten történt
Pest megyében
9:55 Ízelítő ism. – Rakott mozzarella
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Billentyűsök éjszakája az Arénában
15:00 Petőfi ‘73
magyar játékfilm 89’ ism.
rend.: Kardos Ferenc
fsz.: Kovács Mihály, Kovács Nóra, Can
Togay
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből 13. rész ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje
1-2. rész
19:30 Ballagó idő
magyar film 92’
rend.: Fejér Tamás
fsz.: Káldy Nóra, Juhász Jácint, Tolnay
Klári, Páger Antal
21:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és
halála – 3. rész
magyar dok.film 45’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál
21:45 Érdi Panoráma ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Vitalitás ism.
23:15 A csend svéd filmdráma 100’ ism.
rend.: Ingmar Bergman fsz.: Ingrid
Thullin, Jörgen Lindstörm Csak 18 éven
felülieknek!

