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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.

Két év alatt több fejlesztés, mint korábban harminc alatt

EU-s milliárdok Érdnek

A közeljövőben megkezdődhet 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
felújítása, részben saját erőből, 
zömében európai uniós forrás
ból – jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótájé
koztatóján. Mint a polgármester 
elmondta, a szakrendelő felújí
tása, kapacitás és profilbőví
tése 1,5 milliárd forintba kerül 
majd. Mint hozzátette: a ren
delő átalakítása nemcsak Érd, 
hanem a környező települések 
lakosságát is érinti. 

– Ez igen nagy lépés, és 
úgy érzem, a befektetett több 
éves munka megtérült. Boldog 
vagyok, hogy bejelenthetem 
a pályázat sikerességét, csak
úgy, mint a többi esetben. Így 
Erzsébetváros vízrendezé
sére csaknem hatszázmillió 
forintot nyertünk, a Gárdonyi 
iskola átalakítására 250 mil
lió forintot, több tízmilliót 
szilárd útburkolat felújítására, 
húszmilliót a Magyar Földrajzi 
Múzeum állandó kiállításainak 
korszerűsítésére, több milliót 
környezetvédelmi célokra, tíz
milliót bűnmegelőzésre, 45 
milliót pedig a Polgármesteri 
Hivatal szervezetfejlesztésére, 
11 milliót a szakorvosi rendelő 
betegirányítási és előjegyzési 
rendszerének kialakítására. 
Ezen kívül több pályázatunk 
vár elbírálásra, és természete
sen a jövőben is élni fogunk 
a lehetőségekkel. Ezek egyi
ke a közösségi közlekedés
sel kapcsolatos, kétfordulós 
pályázat – ehhez kapcsolódóan 
megjelent egy újabb pályázati 
kiírás, a kistérségi közlekedés 
fejlesztésére, amelynek segít
ségével Érd, Diósd és Tárnok 
közlekedését is egy rendszerbe 

tudnánk vonni – fűzte hozzá 
T. Mészáros András, aki kitért 
arra is: a háziorvosi rendelők 
felújításának égető problémája 
régóta napirenden van. 

– Kritikán aluli körülmények 
közt dolgoznak a háziorvosa
ink. Szeretnénk kapcsolódni az 
úgynevezett Jessicaprojekthez, 
és ennek segítségével hat, maxi
mum nyolc olyan egészségházat 
létrehozni, amely teljesen meg
újítja a háziorvosi szolgáltatást. 
Az orvosok személye és a ren
delők helyszíne természetesen 
nem változna – tette hozzá a 
polgármester, megjegyezve: 
ezek a beruházások bizonyos 
kellemetlenségekkel is járnak, 
hiszen – gondoljunk csak a csa
tornaprojektre – jelentős föld
munka, építkezés zajlik majd a 
városban. 

– Erzsébetvárosban már már
cius–áprilistól megkezdődnek 
a földmunkák, hiszen elkezdő
dik a Rávna felszíni vízelve
zetési problémáinak megoldása 
– mondta példaképp a polgár
mester, hangsúlyozva: itt a csa
tornaépítéssel kapcsolatos teen
dőket is elvégzik, hogy ne kell
jen kétszer feltúrni az utakat.  

T. Mészáros András reményét 
fejezte ki, hogy a város továbbra 
is sikerrel vesz részt a különféle 
pályázatokon. 

– A pályázatírói szakmai cso
port egyre gyakorlottabb, az 
érdekérvényesítő képességünk 
is egyre jobb. Mikor a választási 
programunkat készítettük, azt a 
célt tűztük ki, hogy egy ciklus
ban 34 milliárd forintnyi pályá
zati pénzt szerezzünk meg. Ez 
a szándék  időarányosan eddig 
teljesült – mondta a polgármes

ter, aki kitért azokra a pályáza
tokra is, amelyek nem voltak 
sikeresek, például a Vörösmarty 
Gimnázium felújítása. 

– Reméljük, talán még ebben 
a ciklusban megtaláljuk annak 
a lehetőségét, hogy az intéz
ményt méltó formába hozzuk 
– tette hozzá. 

Csőzik László alpolgármester 
a sajtótájékoztatón azt emel
te ki: Érd az uniós csatlakozás 
abszolút nyertese, hiszen for
ráshiányos önkormányzatként 
saját erőből nem tudna olyan 
mértékű munkákat elvégezni, 
mint amilyen például a szakren
delő átépítése. 

– Fontos számon tartani nem
csak a nyertes, hanem a lehet
séges pályázatokat is, ugyanis 
ebben a ciklusban még adot
tak számunkra a lehetőségek, 
de 2013–2014 után a közép
magyarországi régió kikerül az 
úgynevezett első körös finanszí
rozási halmazból, vagyis ilyen 
nagy összegű pályázatokra nem 
jelentkezhetünk. Ezért nagyon 
fontos, hogy szinte valamennyi 
jelentős kiíráson nyerni tudjunk 
– hangsúlyozta a politikus, hoz
záfűzve: az elővárosi vasútfej
lesztést és a csatornaprojektet 
is beleszámítva uniós alapok
ból több tízmilliárdos fejlesztés 
valósulhat meg Érden. Mivel 
több pályázat esetében e hóna
pokban születik döntés, két év 
alatt több fejlesztés jöhet létre, 
mint az elmúlt harminc évben 
összesen, ráadásul mindezt 
egyszerre kell megvalósítania 
a városnak – így az elkövetkező 
pár esztendő igen mozgalmas 
lesz. 

– Fontos kiemelni: egyetlen 

pályázat sem talált pénz, min
den megnyert projektet komoly 
szakmai munka előz meg. A 
szakrendelő esetében például 
évekig tartott mind a pályázat 
megírása, mind az egyeztetés 
és érdekérvényesítés. Érdnek 
a számítások szerint egy 350 
ágyas kórházra lenne valójában 
szüksége. A szakorvosi rendelő 
megújult formájában nem lesz 
ugyan kórház, de át tud majd 
venni a kórházi kezelésekből 
jó párat – hangsúlyozta Csőzik 
László, aki beszélt egy elbí
rálás alatt álló, mintegy 1,26 
milliárd forintos pályázatról 
is, ami Érd városközpontjának 
fejlesztését célozza; eredmény 
február végén, március elején 
várható.

– Ebből az összegből a 
Magyar Földrajzi Múzeumot 
bővítenénk és újítanánk fel, 
illetve a körülötte található régi 
épületek átalakításával képtá
rat és galériát hoznánk létre, 
majd megépülhetne Érd első 
igazi sétálóutcája, az úgyneve
zett Pelikánsétány, ami a Felső 
utcánál indulna, és az Alsó utcát 
metszve a lakótelepnél érne 
véget – részletezte az alpolgár
mester.

Segesdi János a közgyűlési 
munka kiegyensúlyozott voltá
ról beszélt. Mint mondta, viták 
ugyan vannak, ám a szakmai 
együttműködés is egyre inkább 
megvalósult az elmúlt két 
évben. 

– Uniós pályázatok esetében 
az elbírálók azt is figyelembe 
veszik, hogy közös akarattal 
jöne létre egyegy beadvány. 
Ezért nagyon fontos az, hogy a 
közgyűlésünkben elkezdődött a 
szakmai munka. Időnként bizo
nyos technikákkal az ellenzék 
megpróbálja ugyan ezt a mun
kát akadályozni – utalt Segesdi 
János azokra az esetekre, ami
kor a szocialista képviselők nem 
kapcsolták be szavazógépeiket, 
és nem vettek részt az uniós 
pályázatokkal kapcsolatos dön
téshozatalban. – Szerencsére 
olyan technikát választottak, 
amely nem akadályozza, hogy 
egyöntetű véleményt demonst
rálhassunk az unió felé – fűzte 
hozzá az alpolgármester, aki 
reméli: ez a magatartás oldódni 
fog. T. Mészáros András ehhez 
kapcsolódóan az együttműkö
dés szükségességét hangsú
lyozta. 

– Az együttműködés part
nerséget, korrektséget is jelent, 
ami egyértelműen hiányzik a 
szocialista frakcióból. Be lehet 
viszont szerezni, és amint ez 
megtörténik, nagyon szívesen 
működünk együtt velük – fogal
mazott a polgármester. 

 Ádám Katalin

Érd az uniós csatlako-
zás abszolút nyertese; 
több sikeres pályázatnak 
köszönhetõen uniós for-
rásból olyan fejlesztése-
ket tud megvalósítani a 
város, amire saját erõbõl, 
forráshiányos önkor-
mányzatként nem lenne 
esélye – hangzott el a 
múlt heti polgármesteri 
sajtótájékoztatón, ahol T. 
Mészáros András mellett 
két alpolgármester, Csõzik 
László és Segesdi János 
is beszámolót tartott a 
nyertes és a folyamatban 
lévõ uniós pályázatokról, 
illetve azok hátterérõl. A 
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Csõzik László alpolgármester, T. Mészáros András polgármester és Segesdi János alpolgármester a sajtótájékoztatón

A kerítés mellett a tábla tudatja a tanulókkal, mikor készül el a „jövõ iskolája”


