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mi lakunk itt
- nem kérünk a veszélyes
üzemekből

tiszta lappal
Érden először:

tetlák
örs

bemutatkozik

az ön országgyűlési 
képviselőjelöltje

miért szükséges, 
hogy az állam zöld 
és szociális legyen?

ÉRDi ÜGY
- a fehér út és ami
mögötte van

helyi
jelölt



Kanász-Nagy Máté: Az LMP-Ma-
gyarország Zöld pártja elkötelezett 
abban, hogy 2022-ben, ellenzéki 
összefogásban leváltsa a kormányt  
és gyerekeinknek fenntartható Ma-
gyarországot hagyjon örökül. Az  
Orbán-kormány az elmúlt 10 évben 
elszegényedő tömeget és a kevés 
gazdagot „teremtett”. A szociális  
gondoskodást szemrebbenés nélkül 

felszámolta, a gazda-
ságot pedig kiszolgál-

tatta a multiknak. Nem 
törődött a hazai kis- és 

középvállalkozásokkal, az 
uniós támogatások jelentős 

része Mészáros Lőrinc típusú  
NER-lovagokhoz került. 

Tetlák Örsöt régóta ismerem, együtt 
dolgozunk az LMP Országos Elnök-
ségében, és már alpolgármesterként 
is bizonyított. Tudom, hogy azzal a 
teherbírással és szorgalommal fog 
egy zöld, szolidáris és megújuló Ma-
gyarországért dolgozni a Parlament-
ben, amivel eddig Érden tette.

Schmuck Erzsébet: A klímavál-
tozás súlyosságát, a környezet- és  
természetvédelem fontosságát to-
vábbra sem érti a kormány. Arra rá-
jöttek, hogy a magyar emberek egyre 
környezettudatosabbak, ezért  a kor-

mány elkezdte magát zöldre festeni. 
A környezetvédelmi hatóságot bólo-
gató Jánossá tették,  ezért a termé-
szeti értékeket és a zöld felületeket 
büntetlenül le lehet tarolni. Nagyon 
súlyos probléma a  légszennye-
zettség növekedése, ami rengeteg 
egészségügyi  problémát, légzőszer-
vi megbetegedést okoz, és minden 
évben egy kisvárosnyi ember idő 
előtti halálához vezet.
Örs civilként, majd alpolgármester-
ként is hitelesen és eredményesen 
képviseli a fenntarthatóság és a kör-
nyezetvédelem ügyét: főszereplője 
volt az Elvira major megmentésé-
nek, elérte, hogy az elkövetők hely-
reállítsák a “fehér utat” és nap mint 
nap egy élhető városért dolgozik. Jó 
szívvel ajánlom azoknak a figyelmé-
be, akik a gazdasági fejlődés mellett 
a tiszta levegőt és a kertvárosi élet 
békéjét is fontosnak tartják.

Tetlák Örs vagyok, Érd alpolgár-
mestere és az LMP - Magyaror-
szág Zöld Pártja elnökségi tagja. 
Politikai hitvallásomat tekintve 
zöld, humanista, európai lokálpat-
riótának tartom magam. Civilben 
nemzetközi kapcsolatok szakértő 
vagyok, amikor időm engedi, ép-
pen PhD dolgozatom írom. Csa-
ládommal Érden élek, egy másfél 
éves kislány édesapjaként.
A NER ádáz ellenfeleként ismer-
hetett meg a város és környéke. 
Szilárdan hiszek az igazságosság-
ban, az önkormányzatiságban és a 
fenntartható, progresszív Magyar 
Köztársaságban.

bemutatkozik

tetlák örs

társelnöki interjú

legyen az állam 
zöld és szociális!
Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté társelnökeinket 
kértük meg, mondják el az LMP világnézetének alapjait.

zöld
politika

helyi
jelölt

 érd alpolgármesteretetlák örs



Egy éve Érd alpolgármestere. 
Hogyan értékeli az elmúlt idő-
szakot?
Úgy gondolom, hogy a COVID elle-
nére is sikeres évet tudunk magunk 
mögött. Talán szimbolikus, hogy 
az első akció, amin már a megvá-
lasztásunk után vettünk részt, a 
Forrás téri faültető akció volt. Ezt a 
zöld vonalat folytattuk azzal, hogy 
kezdeményezésemre kihirdettük a 
klímavészhelyzetet a városban, el-
indítottuk a madár- és rovarbarát 
város programot, számos klímavé-
delmi szervezethez csatlakoztunk, 
valamit a frissen kijelölt LevenDuna 
túraútvonallal is összefüggésben 
parkosítási programot indítottunk. 
Projektgazdaként tudtam átadni a 
Dr. Staud József Egészségházat, 
megnyílt a szabadidőpark a Papi föl-
deken, megnyitottuk az új védőnői 
helyiséget a Mária utcában, és az 
idősek otthona végre átköltözött a 
komplex szociális intézmény Topoly 
utcai új épületébe. Élve a lehetőség-
gel itt is  megköszönném a Szociális 
Gondozó Központ járvány alatt ta-
núsított példamutató helytállását.
 
Miért kezdett politikával  
foglalkozni? 
7 éve élünk családommal Érden. Ko-
rábban nem foglalkoztam politiká-
val, itt ért néhány olyan lökés, amely 
végül arra ösztönzött, hogy részt 
vegyek a közéletben. Talán az Elvi-
ra-major körül kialakult helyzet volt 
rám a legnagyobb hatással. Még 
civilként kezdeményeztem a major 
helyi értéktárba vételét, és minden 
fórumon igyekeztem felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy nem épülhet ipa-
ri park Európa egyik legértékesebb 
csonthéjas génbankjának területén. 
Alpolgármesterként első hivatalos 
találkozóim egyike már az Elvira ma-
jor vezetőivel volt, amelyen hosszú 
távú együttműködésben egyeztünk 
meg. 2019 novemberében pedig az 
Értéktár Bizottság érdikummá nyil-
vánította az Elvirát.

Hogyan hat a városra a kor-
mány és az ellenzéki önkor-
mányzatok közti ellentét?
Városaink kifosztása nem kormány-
zás. A települések és az önkormány-

zatiság térdre kényszerítésének 
nincs köze a járvány elleni küzde-
lemhez. Ha a városoknak nincsenek 
adóbevételeik, akkor nincs aszfal-
tozási program, nincs szociális el-
látás, nem jut pénz az óvodák és 
a bölcsődék fenntartására, nem 
lesz helyi tömegközlekedés.  
De ez a helyzet rámutat egy 
másik problémára is: gyöke-
resen meg kell változtatni 
a jelenlegi finanszírozá-
si rendszert! A jövőben 
tennünk kell azért, hogy 
a helyiek pénze marad-
jon helyben, részesüljön 
a város az itt lakók jöve-
delemadójából! Részben 
ezért szeretném a jövőben 
az Országgyűlésben képvi-
selni a választókerület lakóit. 
 
Ez azt jelenti, hogy meg-
méretteti magát az ellenzéki 
előválasztáson is?
Természetesen igen. Az elmúlt 
időszak, az emberek pozitív visz-
szajelzései és a sikereink olyan 
alapot jelentenek, amelyre maga-
biztosan támaszkodom. Azért van 
szükségünk előválasztásra, mert 
a kormánypárti képviselőjelöltet 
egyetlen, erős demokratikus legiti-
mációval bíró kihívó tudja legyőzni.

Mik lennének az első lépései 
képviselőként?
Az agglomerációs választókerület 
előtt álló egyik legnagyobb kihívás, 
hogy meg kell védenünk természe-
ti értékeinket. Ehhez a helyi közös-
séggel hozzá is láttunk: fellépünk az 
társadalmi egyeztetés nélkül ide-
telepített veszélyes üzemek ellen, 
felszámoljuk az illegális hulladékle-
rakókat, az elkövetőkkel rendbe te-
tetjük az illegális “fehér utat”, meg-
védjük megmaradt zöldfelületeinket 
és teszünk a zajszennyezés ellen is. 
Az első perctől kezdve küzdeni fogok 
az adók igazságosabb elosztásáért, 
mert a helyiek pénzének helyben 
kell hasznosulnia. 12 év központosí-
tás után vissza kell adnunk a lehető-
séget az önkormányzatoknak. 

Miért épp 
tetlák örs?

Tetlák Örsöt úgy ismertem 
meg, mint akinek jó szeme 
van a környezeti és társadal-
mi problémák felismerésére, 
de mégsem üti le azonnal a 
napi bulvárpolitika odamon-
dogatásában, hanem utá-
najár, szakértői segítséget 
keres, s megteszi a szüksé-
ges lépéseket. Tudatában 
van annak, hogy ma a zöld 
nem egyenlő a környezetvé-
delemmel, hanem annál jóval 
több: a társadalmi, szociális 
problémák megoldása, a 
rendszerkritikus gondolko-
dásmód, az egyensúlyra való 
törekvés, az épített környe-
zet komplex szemléletű ren-
dezése is része a munkának.

Varga Illés Levente
építész, Érd

„



Környezetbarát papírra nyomva

viszlát, FeHér út!

Mi lakUnk itt - 
neM kérÜnk a veszélyes ÜzeMekBől!

2019 nyara óta mehetünk végig a 
botrányos „fehér úton” az épülő 
Köznevelési Centrum és a sóskúti 
körforgalom között, de már nem 
sokáig! A napokban az útügyi köz-
lekedési hatóság a Mészáros-féle 
Fejér-B.Á.L. és a Kontimer Kft. egye-
temleges felelősségét állapította meg 
és 90 napon belül az eredeti állapot 
visszaállítására kötelezte őket. Az 
ügyben korábban ismeretlen tettes 
ellen tett feljelentést Tetlák Örs, mert 
az építési törmelékből leszórt illegális 
út nemcsak részben Natura 2000 te-
rületen halad keresztül, tönkretéve az 
Érd-sóskúti fennsík európai szinten 
is védett természeti értéket jelentő 

növény- és állatvilágát, de harminc-
nál több magáningatlant is érint. Az 
építtetők állítása szerint a stiklire T. 
Mészáros András korábbi érdi és Kö-
nig Ferenc jelenlegi sóskúti polgár-
mester jóváhagyásával került sor. Az 
ügy nemcsak a környezetkárosítás 
és a további illegális hulladéklerakás 
megkönnyítése miatt problémás, de 
az is kérdéseket vet fel, hogy a hulla-
déklerakói díj megspórolását és a vál-
lalkozói szerződésben foglalt feladat 
“alternatív” teljesítését a kivitelezők 
nem jelezték az önkormányzat felé. A 
rendőrségi eljárás még folyamatban 
van, az azonban megkönnyebbülés-
re ad okot, hogy a hatósági kötelezés 

alapján 90 nap múlva eredeti állapo-
tában kell viszontlátnunk a fennsíkot. 

Petíció indult a környékre települő 
veszélyes üzemek ellen! 
Sóskút, Diósd, Tárnok és Érd mind 
olyan beruházásokkal küzdenek, 
amelyek a helyiek tudta és beleegye-
zése nélkül kezdtek épülni, és környe-
zetük épségét súlyosan fenyegetik. 
Mind Diósdon, mind Sóskúton civil til-
takozás és aláírásgyűjtés indult a be-
tonüzem és az elektrolit gyár ellen, és 
a helyiek egyöntetűen azt mondták: 
nem kérnek a veszélyes üzemekből! 

Az LMP és Tetlák Örs ezért törvény-
módosító javaslattal kezdeményezi, 
hogy a jövőben a kormánynak köte-
lessége legyen demokratikus társa-
dalmi párbeszédet folytatni a helyiek 
életminőségét jelentősen befolyásoló 
ipari létesítmények telepítése előtt.  
A kezdeményezés több mint ezer tá-
mogatójához a 
www.tetlakors.hu/milakunkitt 
oldalon lehet csatlakozni.

Tavaly közel másfélszeresére nőtt 
a zöldségek és gyümölcsök ára.  
Ma már luxusnak számít egy lecsó, 
nem is beszélve a Müller Cecília által 
szorgalmazott napi 3 almáról. Ma-
gyarországon rekord magas az alap-
vető élelmiszerek áfakulcsa, ezért azt 

5 százalékra kell csökkenteni.
Az LMP azt követeli a kormánytól, 
hogy az alapvető élelmiszerek áfája 
27-ről csökkenjen 5 százalékra, mert 
az ennivaló nem lehet luxus!
A krumplit, hagymát, almát a legma-
gasabb adókulccsal terhelni erkölcs-

telen. A legtöbb európai országban ép-
pen ezért kedvezményesen adóznak.
Törvénymódosítást adtunk be, és alá-
írásgyűjtésbe is kezdtünk. Kérjük, Ön 
is támogassa aláírásával petíciónkat, 
hogy az alapvető élelmiszerek áfája  
5 százalékra csökkenjen. 

igazságos adórendszert és 5 százalékos 
áFát követel az lMp afacsokkentest.hu

helyi
Ügyek

kérdése van? csatlakozna? keressen Meg!
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