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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.

Telefonos tájékoztató szol
gálatot vezet be az ön
kormányzat, hogy így is 
informálja a lakosságot a 
városi eseményekrõl, jelen
tette be sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András, aki 
elmondta: idén is lesz Elsõ 
Fesztivál, neves fellépõkkel, 
és nagyon kedvezményes 
belépõkkel. 

Segesdi János alpolgármester a 
közelgő EP-választások kapcsán 
azt hangsúlyozta: a részvétel és 
az eredmény városunknak is 
nagyon fontos, hiszen a kiemelt 
érdi fejlesztések mind uniós for-
rásból történnek.

A sajtóanyagok, szórólapok, 
tájékoztató táblák és plakátok 
mellett az önkormányzat a jövő-
ben telefonon keresztül is érte-
síti a lakosságot a városunkban 
zajló eseményekről, munkála-
tokról – jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján. A polgármester 
elmondta: a telefonos tájékoz-
tató szolgáltatás célja nemcsak 
az, hogy a város egészét érintő 
ügyekről informálja az érdieket, 
hanem a lokális eseményekről 
– például útfelújításokról – is 
értesítse közvetlenül az érin-
tetteket. 

– Arra kérem a lakosságot, 
ne vegye zaklatásnak, ha ilyen 
telefont kap, hiszen azért adunk 
tájékoztatást ezen a módon is, 
hogy mindenképp eljusson hoz-
zájuk egy-egy fontos tudnivaló 
például az aktuális útlezárá-
sokról – mondta T. Mészáros 
András, hozzátéve: a tájékozta-
tás gépi úton történik, tehát egy-
irányú; aki további információ-
kat szeretne, az önkormányzat 
illetékes osztályaihoz fordulhat, 
illetve nemsokára naprakész 
híreket találhat az önkormány-
zat megújuló honlapján is, ami 
a tervek szerint május elején 
indul. 

– Sokkal könnyebb keresé-
si lehetőségekkel, gazdagabb 
információkkal és aktuálisabb 
tartalommal nyújt majd segít-
séget a portál az itt élőknek 
– tette hozzá T. Mészáros 
András, aki kérdésre válaszolva 
azt is elmondta: a tervek szerint 
Érden is megnyithatja kapuit 
a Magosz által kezdeménye-
zett szociális bolthálózat egyik 
üzlete. (A szervezet honlapján 
található információk szerint 
Budapesten tizenhárom, míg 
vidéken hét szociális boltot nyi-
tottak eddig.) 

– Szeretnénk létrehozni leg-
alább egy boltot; már felvettük 
a kapcsolatot Budai Gyulával, 
a Magosz szövetségi igazgatójá-
val. Reméljük, rövidesen a sike-
res megnyitásról is be tudunk 
számolni – mondta a polgár-
mester.

Idén is lesz Első Fesztivál 
– csak éppen ez már a „második 
első”. Június 20–21-én két szín-
padon neves előadók és együt-
tesek, és persze a népszerű 
helyi bandák várják a szórakoz-
ni vágyókat. Fellép a Ghymes, a 
Korál, a Quimby, a PASO, illetve 
a Suhancos, a Garázsmenet, az 
EX, a Format C., a Sounds of the 
Past, valamint a 30Y – sorolta 
T. Mészáros András. A jegyeket 
május elsejétől lehet megvá-
sárolni, elővételben egy napra 
1500 forintért, a helyszínen 
1850 forintért. A két napra szóló 

jegy elővételben 2500 forintba 
kerül majd, míg a helyszínen 
3000. A tíz év alatti gyerekeknek 
ingyenes a belépés. A részletes 
programról a helyi médiában, 
plakátokon, szórólapokon, és a 
telefonos szolgálaton keresztül 
is értesítik majd az itt élőket, 
illetve bővebb információ talál-
ható a www.elsofesztival.hu 
honlapon.

Egy korábbi sajtótájékoz-
tató témája az Agárdi Pop 
Stranddal kötött megállapodás 
volt, amelynek köszönhetően 
idén is féláron tekinthetik meg a 
koncerteket azok, akik lakcím-
kártyájukkal az érdi illetőséget 
igazolni tudják. 

– Felröppent a pletyka, hogy 
ez a múltban nem minden eset-
ben volt így. Leellenőriztük: 
csak akkor nem tudták érvénye-
síteni lakosaink az ötven szá-
zalékos kedvezményt, ha nem 
mutatták be lakcímkártyájukat. 
Ezért kérünk mindenkit, ne 
felejtse otthon ezt az okmányát 
– mondta T. Mészáros András.

Segesdi János alpolgármester 
a június 7-i európai parlamenti 
választás fontosságáról beszélt. 

– Olyan időponthoz közele-
dünk, ami sokak számára még 
nem nyerte el jelentőségét, 
pedig tudomásul kell venni: az 
unió nem egy megfoghatatlan 
képződmény, hanem egy olyan 
szervezet, amely az életünkbe 
nap mint nap beleszól – fogal-

mazott az alpolgármester, hoz-
zátéve: azok a pályázatok, ame-
lyeket a város a közelmúltban 
megnyert, jórészt uniós forrá-
sokból táplálkoznak. 

– Az Európai Parlament nem 
Brüsszelt jelenti, hanem egy 
olyan szervezetet, amelynek 
segítségével közvetlen beleszó-
lásunk van a jövőnk alakulásá-
ba. Ha valaki úgy érzi, hogy a 
politika számára nem fontos, 
a politikusok tevékenysége az 
ő életét nem érinti, akkor nem 
méri fel azt, hogy az ő járdáját, 
utcáját, csatornáját csak uniós 
forrásból tudja Érd jelen pilla-
natban fejleszteni. Ha részt vesz 
a választásokon, és meggondol-
tan adja le szavazatát, akkor 
olyan képviselőket tudunk mi, 
érdiek uniós képviselethez jut-
tatni, akik már a közeljövőben 
sokkal hatékonyabban tudják 
képviselni városunk érdeke-
it, mint ahogy eddig bármikor 
– hangsúlyozta Segesdi János, 
példaképp említve a csatornázá-
si programot, ami nyáron kerül 
az uniós szakértők elé. 

– Bízunk benne, hogy a pályá-
zatunkban nem találnak hibát, 
hiszen az eddigi szakvélemé-
nyek szerint jó munkát végez-
tünk – az viszont egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen 
átfutási idővel bírálják el azt 
a brüsszeli szakértők. Ha ők 
megfelelő ütemben értékelik 
pályázatunkat, akár ősszel elin-
dulhatnak a munkálatok, és az 
érdiek a bőrükön érezhetik: 
az unió segítségével saját élet-
körülményeinken tudunk jobbí-
tani – mondta Segesdi János, aki 
szerint mindenkinek komolyan 
kell vennie az EP-választást, és 
a demokrácia adta lehetőségek-
kel élve olyan eredményt kell 
elérni, hogy mind a huszonkét 
képviselő megfelelő aktivitással, 
és az ország, illetve városunk 
érdekében tevékenykedjen.

– Mindenkit arra kérek: tegye 
félre apátiáját, hiszen ez a 
választás nem másról, hanem 
rólunk szól – zárta szavait a 
politikus.  Ádám Katalin

Telefonos tájékoztató szolgálat lesz

Az EPválasztás 
Érd jövõjérõl is szól

A tervek szerint Érden is meg-
nyithatja kapuit a Magosz által 
kezdeményezett szociális bolt-
hálózat egyik üzlete, hangzott 
el egyebek közt a szerdai sajtó-
tájékoztatón, amelyről a fenti-
ekben számolunk be. Jelenleg 
még nem sok ilyen bolt létezik: 
Budapesten, a kilencedik kerü-
letben nyílt egy néhány hónap-
pal ezelőtt, ennek kapcsán néz-
tük meg, mit is jelent egy ilyen 
kereskedelmi egység üzembe 
állítása. 

A szociális bolthálózat üzle-
te a Ferencvárosban a Magosz 
és a IX. kerületi önkormány-
zat összefogásával nyílt meg, 
a kisboltban magyar termelők 
zöldségeit és gyümölcseit árul-
ják kedvező áron. A cél kettős: 
egyrészt a magyar gazdák piac-
hoz juthatnak a hálózat boltjai-
ban, másfelől pedig a kispénzű 
emberek is jól járnak, hiszen a 
jó minőségű árut kedvező áron 
kapják meg, emellett a boltokat 
üzemeltető kisvállalkozások is 

lehetőséget kapnak, hogy for-
galmuk emelkedjen.

A kezdeményezést nem 
fogadta mindenütt osztatlan lel-
kesedés, és a sajtó egy része is 
enyhe gúnnyal kommentálta a 
boltok létrejöttét. „Magyar sze-
génynek magyar zöldséget”, írta 
például mottóként az egyik heti-
lap. Mi maradjunk a tényeknél: 
ebben a ferencvárosi boltban az 
üzlet egyik felében kialakított 
zöldséges pulton most magyar 
gazdák termékeit árulják: almát, 
krumplit, hagymát, mézet, 
tojást, paradicsomot, paprikát 
és savanyúságot kínálnak. Hogy 
mennyiért? A néhány hónappal 
ezelőtti induláskor az addigi ár 
feléért tudták adni például az 
almát és a krumplit, de lénye-
gesen olcsóbb lett a tojás is, 
amelynek darabja korábban 33 
forint volt, ez lett 28. A boltban 
egy kiló alma például 120 forint-
ba, egy kiló vöröshagyma 90 
forintba kerül. 

Nyilatkozott a kialakítandó 

bolthálózatról Hegedűs Zsuzsa 
szociológus is, aki az alulról 
jövő kezdeményezések fon-
tosságáról beszélt; arról, hogy 
helyben kell találni olyan meg-
oldásokat, amelyek helyzetbe 
hozzák a kisvállalkozókat, a 
magyar termelőket, és közben 
a nyugdíjasok, a többgyerekes 
családok is meg tudják vásárol-
ni az olcsóbban árult zöldsé-
geket, gyümölcsöket. Szerinte 
kész csoda, hogy nem volt 

eddig Magyarországon éhség-
lázadás, de mint mondta, ha 
nem erősödik meg az összefo-
gás képessége, akkor nincs kiút 
a válságból. – Nem rinyálni, csi-
nálni. Abba kell hagyni a sopán-
kodást, meg kell fogni egymás 
kezét – fogalmazott erről jelleg-
zetes stílusában a szociológus, 
aki azt reméli, hogy a jövő őszre 
már mindenhol lesznek ilyen 
szociális boltok.

 -b-

Szociális bolt

Kis bolt a Ferencvárosban – nagy lehetõség vásárlónak, vállalkozónak

A második Elsõ Fesztivál egyik legnépszerûbb fellépõje a Ghymes


