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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden 
hónap minden keddjén a polgár
mesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522313as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/5720467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/4626714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522
313as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
email címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/4622696 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/3638498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/5149773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/6276151 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/5781180 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/5720467 
Alpolgármes
teri és képvi

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/9144037 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/4626714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/5132976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/4621987 
Minden hónap 
utolsó csütör
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/5711063; 
372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/8528412; 
377710 
Telefonon tör

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/4679267 
Minden 
hónap harma

dik szerdáján 17–18 óra, 
Parkvárosi Közösségi 
Ház (BajcsyZs. u. 206–
208.)

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/4762931. 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/9464924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (BajcsyZs. u. 
206208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Nyolcszázmillió forintot 
fordít idén városunk a fel-
színi vízelvezetés fejlesz-
tésére – jelentette be T. 
Mészáros András januári 
elsõ sajtótájékoztatóján. 

Ebbõl az összegbõl a parkvárosi 
területek és Erzsébetváros gond
jait oldanák meg. Érd pályázatot 
nyújt be egy kísérleti projektre: 
pozitív döntés esetén az önkor
mányzat városi tulajdonú köz
lekedési társaságot hozhat létre, 
és a lakosság igényeire építve 
alakíthatja ki a buszhálózatot és 
a menetrendet.  

Mintegy nyolcszázmillió 
forintot fordít idén városunk a 
felszíni vízelvezetés problémái
nak megoldására; a munkálato
kat zömmel pályázati forrásból, 
részben pedig önerőből finan
szírozza a város – jelentette be 
januári első sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgármes
ter, aki vázolta azt is: 130 millió 
forintba kerül majd – a park
városi Intersparberuházáshoz 
kapcsolódóan – az M7es mel
letti területek bekötése a Lőcsei 
úti befogadóba. Mindezeken 
túl mintegy 700 millió forintba 
kerül majd az Ófalu, Nagytétény 
és Diósd közti terület vízelveze
tése. 

– Az alsó fekvésű erzsébetvá
rosi területeken az M0s elkerü
lő szakaszának építésekor vált 
sürgető problémává a felszíni 
vízelvezetés gondja. Az elmúlt 
két évben 4050 millió forintot 
költöttünk „tűzoltó munkála
tokra”; a pályázaton elnyert 600 
millió, illetve az önerőből előte
remtett 65 millió forintból végre 
véglegesen meg tudjuk oldani 
e terület vízelvezetési gondja
it – tette hozzá T. Mészáros 
András. 

Erzsébetváros vízelvezetési 
projektjének megvalósíthatósá
gi tanulmányát tavaly készítette 
el a Corex Projektfejlesztési Kft., 
majd erre építve nyújtották be a 
nyertesnek bizonyuló pályáza
tot. A cég ügyvezető igazga
tója, Jaksa Gábor elmondta: a 
döntéshozók jelentős késéssel, 
decemberben tették közzé a 
nyertesek listáját, ami azzal jár, 
hogy a beruházást át kell üte
mezni, viszont – uniós előírás 
szerint – 2010. augusztus végéig 
be kell fejezni, ezért nagyon sok 
múlik azon, hogy a közbeszer
zési eljárás gyorsan és sikerrel 
lebonyolódike. 

– A projekt az Erzsébetváros, 

Budai utca–Barapatak–Teréz 
utca–Alsó utca, továbbá a 
Tepecsárok területét érinti a 
Bethlen Gábor utca felső végéig 
– tette hozzá az ügyvezető. 

T. Mészáros András hozzáfűz
te: a csatornázással kapcsolatos 
munkákat össze kell hangolni a 
felszíni vízelvezetési munkála
tokkal; a kivitelező kiválasztásá
nál erre odafigyelnek majd. 

– A legjobb az lenne, ha mind
két projektnek egy kivitelezője 
lenne. De még a legideálisabb 
esetben is meg lehet jósolni, 
hogy a kivitelezés során a várost 
„feltúrják”. A végeredmény – a 
felszíni vízelvezetés és a csa
tornázás megoldása – azonban 
megéri, főleg, hogy e feladatok 
elvégzésével már lehet komo
lyan is foglalkozni az utak, jár
dák kiépítésével is – tette hozzá 
a városvezető. 

A sajtótájékoztatón szó esett 
az évekkel ezelőtt folyamatosan 
murvával szórt utakról is – a 
murva mára elporlott, és nem
csak a környezetet szennyezi, 
hanem az egészséget is veszé
lyezteti. T. Mészáros András 
újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta: még ellenzékként til
takoztak a murvázás ellen, az 
akkori városvezetés azonban ezt 
megfelelő megoldásnak tartotta. 

– Arra nincs pénz, hogy 
elszállítsuk a kőport, hiszen 
nagyon nagy területről van szó. 
Több lehetőségen is gondol
koztunk, de sajnos nincs olyan 
anyag, ami a kőport megkötné. 
Az igazi megoldást az aszfalto
zás jelentené. Jelenleg egy lehe
tőség van: a zúzott bazalttal 
történő javítás, ugyanis ez nem 
porzik, és útalapnak is megfele
lő. Tavaly nem sikerült elegen

dő mennyiséget szereznünk, 
de ha idén megoldható, akkor 
ezzel javítjuk majd a murvás 
utakat – mondta T. Mészáros 
András, megjegyezve: a szálló 
por mennyisége akkor is csök
kenthető, ha az autósok min
dössze 1520 kmrel hajtanak az 
érintett szakaszokon.

Segesdi János alpolgármes
ter a helyi tömegközlekedés 
átszervezésével kapcsolatos 
elképzelésekről számolt be: 
a városvezetés szeretné, ha a 
helyi tömegközlekedés a város 
felügyelete alá kerülne, és csak 
a helyközi maradna a Volán irá
nyítása alatt (ismert, hogy a 
múltban több vitás kérdés is fel
merült a szolgáltató és a város 
között). 

– Találtunk egy kísérleti 
pályázati lehetőséget, amit ha 
elnyernénk, egy mintaprojektet 
tudnánk megvalósítani Érden. 
A pályázat kétütemű, az elő
készítő anyagot – az úthálózat 
koncepciójáról és a tervezésről 
– január 15ével lehet benyújta
ni, és mintegy 250 millió forintot 
nyerhetünk vele. Ha a döntésho
zók támogatásra méltónak ítélik 
az anyagunkat, indulhatunk a 
második fordulóban is, ahol 
750 millió forint odaítéléséről 
határoznak – mondta Segesdi 
János, hozzáfűzve: az elképze
lések szerint az eddigi hossz
irányú fő közlekedési irányokat 
harántoldalúval bővítenék, és 
olyan útvonalakat alakítana ki a 
városvezetés, amelyek a lakos
ság igényeinek megfelelnek. 

– A tömegközlekedés átala
kításával és az elővárosi vasút 
fejlesztésével megoldható volna 
mintegy tízezer utas folyama
tos szállítása – mondta Segesdi 

János, aki kérdésre válaszolva 
elmondta: a városi tulajdonú 
közlekedési társaság működ
tetésére pályázatot írna ki az 
önkormányzat – akár a Volán is 
pályázhatna, ám a feltételeket 
akkor már a város szabná. 

– Elképzeléseink szerint a 
helyi járatok maximális köve
tési távolsága nem lenne több 
harminc percnél, de – uniós 
minta szerint – ha többen áll
nak egy megállóban, telefonos 
jelzésre is indíthatunk járatokat 
– mondta még Segesdi János.

Tekauer Norbert szakosztály
vezető a sajtótájékoztatón a női 
kézilabdacsapat eredményeiről 
számolt be. Mint elmondta, két 
éve csak a legvérmesebb remé
nyeik közt szerepeltek azok az 
eredmények, amiket a csapat 
mára elért – és ami mögött ren
geteg szakmai munka, anyagi 
támogatás is áll. 

– Nem az a cél, hogy itt meg
álljunk. Szeretnénk erősíteni a 
csapat szerkezetén, a gyengébb 
posztokon. Ki merem jelenteni: 
az a célunk, hogy a csapat meg
nyerje a bajnokságot, és ezzel 
első osztályú tagságot szerez
zen – tette hozzá a szakosztály
vezető. 

A csapat a sajtótájékozta
tót követően a legjobb nyolc 
közé jutásért játszott a női 
kézilabda Magyar Kupában 
a Hódmezővásárhely ellen. 
Tekauer Norbert előzetesen úgy 
fogalmazott: a negyedik legjobb 
csapatról lévén szó, már a szo
ros eredmény is szép teljesít
mény lehet. 

– A lányok mindent megtesz
nek majd, hogy megizzasszák 
az ellenfelet – mondta.   

  Ádám Katalin

Tekauer Norbert, a kézilabda-szakosztály vezetõje, Segesdi János alpolgármester, T. Mészáros András polgár-
mester és Jaksa Gábor, a Corex ügyvezetõ igazgatója
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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
minden évben egyszer – a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, március 
15e alkalmával – adományozza Érd 
megyei jogú város legrangosabb díjait, 
amelyek a következõk: 

Érd Város Díszpolgára kitüntető cím: 
a város legnagyobb elismerése annak ado
mányozható, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, tevékenységével vagy 
egész életművével mind a városban, mind 
országosan, vagy nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, hozzájárulva 
ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért kitüntetés: adományoz
ható azoknak, akik a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális és gazda
sági élet bármely területén kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén 
a város értékeit növelő, maradandó ered
ményeket értek el.

Érd Város Életműdíja: annak adomá
nyozható, akinek több évtizeden át vég
zett kimagasló közösségi, tudományos, 
művészeti, kulturális életműve, valamint 
egyéb területen végzett tevékenysége pél
daként állítható a város közössége elé.

Érdi Tudományos Díj: mindazoknak 
a személyeknek adományozható, akik a 

tudományágak valamelyikében kimagas
ló teljesítményt nyújtottak, hozzájárultak 
Érd város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd város önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
16/1999. (VII. 19.) ÖK. számú rendelet értel
mében a díjak odaítélését indítványozhatják 
a városban élő, dolgozó magánszemélyek, 
intézmények, civil szervezetek is. 

Kérjük a város lakosságát, civil szerve
zeteit, hogy tegyenek javaslatot a kitün
tetendő személyekre, és javaslataikat 
2009. január 29ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek címezve a polgár
mesteri hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).

FELHÍVÁS

a város díjainak adományozására

Csaknem egymilliárd jut idén felszíni vízelvezetésre

Saját tömegközlekedésért 

pályázik a város


