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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

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

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

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

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

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

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

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

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

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

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (Bajcsy-Zs. u. 
206-208.)

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.

Kerékpároskoncepciót 
dolgoztak ki az érdi „teker
gõk” városunk kerékpáros
baráttá tételére; a doku
mentumról februárban tár
gyal a közgyûlés; az anyag 
bárki számára elérhetõ az 
interneten – jelentette be 
a múlt szerdai sajtótá
jékoztatón Csõzik László 
alpolgármester. 

T. Mészáros András polgármester 
arról beszélt, hogy az MSZP-s 
képviselõk a közgyûlésben tarhá-
lásnak nevezték az uniós pályá-
zatokon való részvételt. Mint 
mondta, a szocialistáknak sava-
nyú a szõlõ. A sajtótájékoztatón 
bemutatta céljait, érdi program-
jait a Buda Környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete is.

A domborzati és útviszonyok, 
valamint a kerékpártárolók hiá-
nya miatt városunkban jóval 
kevesebben járnak biciklivel, 
mint azt a kertvárosi jelleg indo-
kolná. Hogy Érd valóban kerék-
párosbaráttá váljon, a Magyar 
Kerékpárosklub és a Tekergő 
Kerékpáros Egyesület koncep-
ciót dolgozott ki. A több mint 
nyolcvanoldalas dokumentum 

– amely még februárban a köz-
gyűlés elé kerül – javaslatokat 
tesz a kerékpáros közlekedés 
kedvezőbb feltételeinek megte-
remtésére. Az érdi kerékpáros-
koncepciót Csőzik László alpol-
gármester, illetve – a Tekergő 
Kerékpáros Egyesület képvise-
letében – Csengeri Attila ismer-
tette a múlt heti polgármesteri 
sajtótájékoztatón, rendhagyó 
helyszínen, az önkormányzat 
épülete előtt elhelyezett bicikli-
tároló mellett. 

– A kerékpározás ma már jóval 
több, mint sport, rekreáció vagy 
turisztika; életstílussá nőtte ki 
magát – hangsúlyozta Csőzik 
László, hozzátéve: az elmúlt 
években Magyarországon már 
több kerékpárt értékesítettek, 
mint autót. 

– Nem kerékpárutakat szeret-
nénk drága és hiányzó pénzből 
építeni – jó volna persze, ha 
lehetne –, hanem egy szemlé-
letet szeretnénk átadni, egyút-
tal megnyerni Érd közösségét, 
legyen ebben partner, váljon 
a kerékpározás a mindennap-
jaink, a közlekedés részévé. A 
stratégia lépésről lépésre halad 
a fejlesztésekkel, és két fon-
tos célt jelöl meg: a következő 
évtized első harmadára-köze-
pére a kerékpáros közlekedés 
alacsony mértéke érje el a tíz-
százalékos részarányt, illetve 
legyen ez a város kerékpáros-
barát település. Országos szin-
ten is kezdeményezzük, hogy 

fordítsanak nagyobb gondot a 
biztonságra, legyenek egysze-
rűbbek az engedélyezési eljá-
rások, alakuljanak munkahelyi 
környezetet átalakító beruházá-
sok, hogy az emberek tudjanak 
kerékpárral munkába járni. A 
kerékpárosokat nem elválasz-
tani szeretnénk a közlekedés-
től, hanem integrálni, vagyis 
nem különálló bicikliutak 
tervezése a lényeg, hanem a 
meglévő közlekedési struktúrá-
ba integrálni a kerékpárosokat 
– hangsúlyozta Csőzik László, 
hozzátéve: a kerékpáros közle-
kedést összhangba lehet hozni 
a közösségivel, a buszvonalak, 

vasútállomások mellett elhelye-
zett tárolók segítségével. 

– Az érdi kerékpároskoncep-
ció mindenki számára elérhető, 
elolvasható, ugyanis felkerült 
a városi portálra, a www.erd.
hu-ra is. Akinek van hasznos 
ötlete, javaslata az anyaggal 
kapcsolatban, jelezheti a készí-
tőknek – fűzte hozzá. Csengeri 
Attila azt emelte ki: a straté-
gia elkészítése során figyelem-
be vették azt is, hogy a város 
anyagi lehetőségei szűkösek. 
Mint mondta, az idén tízéves 
Tekergő programjaival, rendez-
vényeivel maga is tovább nép-
szerűsíti a kerékpározást, és 
természetesen idén is megtart-
ják az „Érd körbe” városkerülő 
kerékpáros túrát.  

A sajtótájékoztató ezt köve-

tően a Polgárok Házában folyta-
tódott, ahol T. Mészáros András 
vendége, a Buda Környéki 
Látássérültek Közhasznú 
Egyesületének (Buláke) elnöke 
számolt be szervezetük mun-
kájáról, céljairól. Nyikes Fatime 
elmondta: az egyesület meglé-
vő és potenciális tagjai közt is 
a legnagyobb számban vannak 
az érdiek. Klubot is létrehoztak 
számukra, amelyet most kíván 
megújítani a szervezet. 

– Meg kell találnunk azokat 
az embereket, akik segítségre 
szorulnak, majd egyénre szab-
va kidolgozni a segítségnyújtás 
módját, hogy az önálló életve-
zetéshez a lehető legközelebb 
tudjuk vinni őket – fogalmazott. 
– Ennek nagyon fontos része, 
hogy sorstársi közösségben tud-
janak tanulni egymástól. Ebben 
kap kiemelt szerepet a műve-
lődési házban működő klub is. 
Sajnos, a látássérültek nehezen 
mozdulnak ki a lakásukból, 
részben azért, mert a társada-
lom nyitottsága még nem elég 
nagy. Ezért egyesületünk azt 
is célozza, hogy az ép látású 
emberek számára olyan infor-
mációkat közvetítsünk, ame-
lyek fontosak a jó kommuniká-
ció kialakulásához. Első körben 
a gyerekek számára dolgoztunk 
ki egy úgynevezett érzékenyítő 
programot – januárban minden 
érdi általános iskola bevonásá-
val, csaknem hétszáz diák vett 
részt háromnapos rendezvé-
nyünkön. A következő progra-
munk kifejezetten felnőttek szá-
mára szól: egy színházi előadást 
mutatnunk be a Vakrepülés 
Színiegyesület közreműködé-
sével: a játék sötétben zajlik, 
és interaktív. Ami a színpadon 
történik, azok a mozzanatok a 
közönséggel is megtörténnek. 
Természetesen nem kell színész-
ként részt venniük a darabban, 
de ezek a történések hozzásegí-
tik a résztvevőket ahhoz, hogy 
átéljék, milyen vizualitás nél-
kül élni, eligazodni a világban 
– mondta Nyikes Fatime. – Az 
előadás február 27-én, délután 
hat órakor kezdődik a Szepes 
Gyula Művelődési Központban, 

és összesen nyolcvan érdeklő-
dő kapcsolódhat be – mondta 
még az elnök, aki köszönetet 
mondott az önkormányzatnak 
programjaik támogatásáért, 
illetve az egyesületnek nyújtott 
segítségért. 

– Aki szeretné felvenni egye-
sületünkkel a kapcsolatot, meg-
találhat minket az interneten 
(www.bulake.hu), de felhív-
hat engem is személyesen – a 
telefonom mindig, mindenki-
nek be van kapcsolva, száma: 
06/70/773-4054 – tette hozzá 
Nyikes Fatime.

T. Mészáros András arról 
beszélt, hogy az előző közgyű-
lésen a városvezetés beszámolt 
két nagy nyertes uniós pályá-
zatról, a Rávna-projektről és a 
szakorvosi rendelőintézet átépí-
téséről. 

– Sajnálatos módon az MSZP 
szószólója lényegében tarhálás-
nak minősítette azt a fajta euró-
pai uniós gyakorlatot és eljárást, 
miszerint a polgárok életminő-
ségének javításához az uniós 
kasszából különböző pénze-
ket lehet elnyerni. A magunk 
részéről azt gondoljuk: nekünk 
az a dolgunk, hogy minél több 
fejlesztéshez, beruházáshoz 
pénzt tudjunk szerezni, illetve 
forrásokat tudjunk teremteni. 
Ha ezt valaki – azért, mert sava-
nyú a szőlő – úgy fogalmazza 
meg, hogy ez tarhálás, legyen 
e tekintetben igaza. Szerintem 
ezek a pályázatok igenis figye-
lemre méltóak, és az ezekbe 
fektetett munkát becsüli le, aki 
ilyen dehonesztáló kifejezést 
alkalmaz – vélte T. Mészáros 
András.

Segesdi János alpolgármester 
hozzátette: nemcsak az a fon-
tos, hogy a lehető legtöbb pénzt 
sikerüljön Érd számára megsze-
rezni, hanem az is, hogy ez 
törvényes úton, a közbeszerzé-
si eljárásokat nem megkerülve 
történjen. 

– Egy december 10-i bírósági 
döntés kapcsán kiderült: ez a 
gyakorlat az előző ciklus idején 
nem volt honos Érden; bizo-
nyos politikusok szabálytalan-
ságok elkövetésével próbáltak 
pénzhez jutni. Mi ezt a gya-
korlatot nem kívánjuk követni, 
inkább azt a gyakorlatot sze-
retnénk meghonosítani, hogy 
minden törvényes eszközt 
felhasználva olyan feladatokra 
és szándékokra hozzunk ide 
pénzt, amelyek minden egyes 
érdi lakoshoz eljutnak – hang-
súlyozta. – Kötelességünk, 
hogy azt az adóssághalmazt, 
ami az elmúlt időszakban fel-
gyülemlett, a legnagyobb erő-
vel próbáljuk meg felszámolni, 
illetve elősegítsük, hogy ez a 
város a 2008. évi lemaradását 
megpróbálja ledolgozni – zárta 
szavait Segesdi János.

 Ádám Katalin
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Az MSZP szerint „tarhál”, aki uniós pénzekre pályázik

Kerékpárosbarát javaslatok
a közgyûlés napirendjén

Segesdi János alpolgármester, T. Mészáros András polgármester és Nyikes Fatime (Buláke) a sajtótájékoztatón

Csengeri Attila (Tekergõ Kerékpáros Egyesület), Csõzik László alpolgár-
mester és Sólyom Lajos (Sólyom Team)

Minél több kerékpártárolóra lenne szükség városszerte


