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Hajdú Péter: Nincs köze  a politikának a
plázaépítéshez

A műsorvezető szerint szűkebb lakóközössége, Tükörhegy mindent neki köszönhet.

Hajdú Péter úgy érzi, jogtalanul támadják őt, amiért beszállt Törökbálint fejlesztésébe, mert
saját bevallása szerint szívét lelkét beleteszi abba, hogy lakhelye fejlődjön, és élhetőbbé
váljon. Pénteken bombaként robbant a hír , hogy míg négy évvel ezelőtt feleségével beállt
a törökbálinti tüntetők közé azért, hogy ne építsenek lakóparkot a városba, mert akkor
elveszik otthonuk kertvárosi mivoltja, most mégis támogatja a beruházást, sőt  saját maga
építtet egy plázát is. Hajdú a Borsnak elmondta, miért változott meg a véleménye.  
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– Az előző képviselő-testület egy 1040 lakásos lakópark beruházása mellett döntött. Ez ellen
tüntettünk a környékbeliekkel, mert ez hatalmas lett volna. Kaptunk volna egy lakótelepet.
A mostani testület elérte, hogy a lakópark csupán 350 lakásból álljon, amely véleményem
szerint egy teljesen egészséges szám. A tervben szerepelt egy pláza is, de a nemzetközi
beruházó nem akart ezzel foglalkozni. Egy ismerősöm hívta fel a figyelmemet a lehetőségre,
így kerültem a képbe – kezdte fejtegetni Hajdú a Borsnak.
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A tévés hangsúlyozza, hiába keresnek rajta fogást, nem fognak találni, mert senki sem segíti
a plázaépítésben. 

– Ha a gyerekkel akarsz sétálni egyet, akkor csak az éttermembe lehet menni, egy
szépségszalonba, vagy a háziorvoshoz. Más nincs a közelben, csak több kilométerre.
Teljesen jogos igény, hogy a hamarosan körülbelül négyezerre bővülő kertvárosban legyen
posta, virágbolt, és egyéb üzletek. Én saját erőből építek most például egy orvosi
szolgáltatóházat is, hogy ha valakinek mondjuk bőrgyógyászra van szüksége, ne kelljen
messze mennie! – árulta el Hajdú.

A cégbíróságon vezetett adatok szerint Hajdúék üzlettársa egy olyan hölgy, aki két offshore
cégen keresztül birtokolja a plázát építtető cég felét. A Figyelő című hetilap szerint ezeknek
a külföldi társaságoknak voltak már korábbi magyarországi érdekeltségei. Ezek alapján
pedig a cégek közvetve összeköthetők Dubi Zoltánnal, az Orbán-vej Tiborcz István egykori
üzlettársával.

MEGKÉRDEZIK A LAKÓKAT IS

Hajdú állítja: a project politikamentes, pályázati pénz nélkül, saját erőből építkezik © Vadnai Szabolcs
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Elek Sándor, a település polgármestere szerint még semmi sem dőlt el. 

„A témát a Képviselő-testület a közeljövőben tárgyalni fogja, egyrészt azért,
mert minden Képviselő-testületnek címzett kérelmet megtárgyal, másrészt meg
azért, mert ezen a településrészen egyáltalán nincsenek üzletek, szolgáltatások,
még élelmiszerbolt sincs. (...) A lakosság és az egyéb „partnerek" írásban és
szóban is kifejthetik álláspontjukat. Még nem tárgyalta a Testület a témát, még
el sem indult az egyeztetés folyamata, és fél információk birtokában már
elindult a tiltakozás. A demokrácia szabályait mindenkinek be kell tartania” –
írta többek között.

Hajdú a Borsnak határozottan állítja, semmiféle összefonódásról nincs szó.

– Ez a projekt politikamentes! Pályázati pénz nélkül, saját tőkéből, és hitelből kívánjuk
megfinanszírozni. Annyira az elején vannak a tervek, hogy még azt sem tudnám
megmondani, hogy hány szintes lesz a mélygarázs. Dolgozunk rajta. A telek megvásárlása
már folyamatban van, de építési engedélyünk még nincs. Nem értem, miért kell lázadni, ha
én nem vagyok, sem étterem, sem orvosi rendelő, semmi nem lenne Tükörhegyen. Mindent
nekem köszönhetnek!

CÍMKÉK:  #CELEB  #POLITIKA  #HAJDÚ PÉTER

#ENGEDÉLY  #PLÁZA  #TÖRÖKBÁLINT

#ÉPÍTÉS  #KISALFÖLD  #DÉLMAGYAR
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11 hozzászólás Rendezés: 

Sándor Török · Rózsa Ferenc Szakközépiskola Szeged

"Mindent nekem köszönhetnek!" ----- ez az uccsó mondat itt a lényeg gyerökök.

Tetszik · Válasz · 3 · 6 órája

Istvan Devai

bojler beloled egy keves , ugy hogy szaporodj csinalj magadnak egy kistestvert

Tetszik · Válasz · 1 · 5 órája

Tina Balogh

Na még egy ember, aki Istennek képzeli magát...

Tetszik · Válasz · 2 · 5 órája

Temesi Gábor · Wolfsberg, Austria

koszos biboldó, hol loptad össze a rávalót ? engedélyezte a rabbid ?

Tetszik · Válasz · 1 · 5 órája

Eva Fülöp · Vienna, Austria

Miközben egy jot zsidoztal remelem halaval gondoltal Neumann Janosra, hogy
megadatott ra ilyen modon a lehetöseged!!!Ja, nem esett meg le???Akkor nezz utana
a Wikipediaban!!!

Tetszik · Válasz · 2 órája

Moderal Moderalponthu · Owner, Magánvállalkozó

Kedves Temesi Gábor!

Ön nyilván azt szerette volna kiadni magából, hogy ön szerint Hajdu Péter zsidó, aki
ezért egy rabbi engedélyével lopott pébzből vállalkozik. Érdekes.

Tetszik · Válasz · épp most

Pál Süli

A mostani testület elérte, hogy a lakópark csupán 350 lakásból álljon, amely véleményem
szerint egy teljesen egészséges szám. Hamarosan körülbelül 4000-re bővülő kertvárosban
legyen posta, virágbolt, és egyéb üzletek. Én saját erőből építek most például egy orvosi
szolgáltatóházat is, hogy ha valakinek mondjuk bőrgyógyászra van szüksége, ne kelljen
messze mennie! 
Csak nem terjed a nemibetegség arrafelé? 
Szóval magán rendelő ez nagy pénz manapság, és pláza 4000 emnernek!
Akkor amikor párszáz méterre van a TESCO! 
Nincs ebben semmi politika, csak óriási harácsolási vágy!

Tetszik · Válasz · 2 · 4 órája

LegrégebbiLegrégebbi

Hozzászólás írása...

További 6 hozzászólás betöltése
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