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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 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

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 tör-
ténő egyezte-
tés 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.

Várhatóan már õsszel 
bevezeti az önkormány-
zat a háztartásonkénti 
szelektív hulladékgyûjtést 
a város egyes területein, 
egyelõre kísérleti jelleg-
gel – jelentette be sajtó-
tájékoztatóján T. Mészáros 
András, aki beszélt az 
óvodabõvítésekrõl, a szú-
nyogirtásról, illetve az 
ÉrdKom többségi tulajdo-
nosának képviselõjével 
folytatott tárgyalásokról is.

Július közepéig háromszor 
annyi pénzt költött a város szú-
nyogirtásra, mint tavaly vagy 
tavalyelőtt egész évben. Ezzel 
együtt sok a panasz – és sok a 
szúnyog is. T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
elmondta: Ófaluban folyama-
tosan gyérítik a szúnyogokat, 
csakúgy, mint a Tisztviselőtelep 
mélyebben fekvő részein, és a 
Nagytétény felőli területeken. 

– A tavalyi háromszázról 
nyolcszáz hektárra emeltük 
az érintett területek nagysá-
gát. Próbálunk küzdeni a szú-
nyogok ellen, de az időjárás, a 
Duna magas vízállása kedvez 
a populáció elszaporodásának. 
Ezzel együtt reméljük, enyhí-
teni tudjuk a jogos panaszokat 
– fűzte hozzá a polgármester. 
Idén először május 8-án került 
sor légi kémiai imágógyérítésre, 
ezt követte a földi kémiai, majd 
biológiai imágó-, illetve lárva-
gyérítés május 11-én. Ófaluban 
a Szőlővirág Ünnepre való tekin-
tettel május 22-én is gyérítettek, 
ezt követően június 19-én, majd 
július 16-án és 22-én került sor 
földi és/vagy légi gyérítésre, 
mintegy 800-800 hektáron. 

– Van még egy probléma, 
ami nagyon sokakat érint: a 
július 23-i szélvihar következ-
tében a közvilágítási hálózat 

sok helyen megrongálódott. 
A karbantartással megbízott cég 
munkatársai folyamatosan dol-
goznak a hibák elhárításán, de 
ez időbe telik, mivel a vihar 
komoly károkat okozott – mond-
ta T. Mészáros András, aki kérte 
a lakosságot: aki a közvilágítás 
meghibásodásával kapcsolatban 
szeretne bejelentést tenni, hívja 
Nagy Jánost a 06-20/779-7414-es 
telefonszámon.

A polgármester beszámolt 
arról is: a csatornaprojekttel 
kapcsolatban lezárult a hálózati 
kivitelezési tervek közbeszerzé-
se; a nyertes a Hinterland Zrt., 
illetve a Főmterv Zrt. konzorciu-
ma lett. A munka kezdési idő-
pontja augusztus elseje, így a 
kiviteli tervek várhatóan időre 
elkészülnek majd.

Az óvodai helyek bővítésével 
kapcsolatban – amivel múlt heti 
lapszámunkban bővebben fog-
lalkoztunk – T. Mészáros András 
elmondta: a Tárnoki úti óvoda 
csoportszobájának átépítése 
befejeződött, így szeptembertől 
oda már nyolc gyermekkel több 
járhat. A Béke téri óvoda bőví-
tésére elindult a közbeszerzés, 
a Bem téri intézmény átépítése 
pedig már tart. 

– Mindent megteszünk azért, 
hogy szeptembertől 130 gyer-
mekkel több járhasson óvodá-
inkba. Nagyon remélem, hogy a 
jövő évben is az ideihez hasonló 
mértékű óvodafejlesztést tudunk 
végrehajtani, és akkor több mint 
kétezer óvodai hely lesz a város-
ban – tette hozzá a polgármester, 
megjegyezve: sajnos még ez is 
kevés, ám húsz év mulasztását 
egyszerre nem tudják pótolni. 

– A közgyűlésben sokszor hal-
lottuk a szocialista képviselők-
től azt a megjegyzést, miszerint 
Érden megállt a fejlődés. Ezzel 

kapcsolatban szeretném felhív-
ni arra a figyelmet: a Drogerie 
Markt logisztikai parkját a 
napokban kezdik építeni, amint 
elkezd működni, ötszáz új mun-
kahely jön létre. Az Aldi áru-
házat a közeljövőben adják át, 
a Tesco bővítése is hamarosan 
befejeződik. Úgy érzem tehát: 
azok a vádak, hogy megállt Érd 
fejlődése, megalapozatlanok. 
Ami valóban megállt Érden, az 
a logikátlan, a városba be nem 
illeszkedő módon zajló társas-
házépítés. Az alközpontok főbb 
helyein intenzívebb beépítés a 
későbbiekben is lehetséges, de 
az a szándékunk, hogy az elkö-
vetkezőkben a lakosok többsé-
gének igénye szerint virágzó 
kertvárost hozzunk létre. Ennek 
érdekében a Helyi Építési 
Szabályzat módosításától kezd-
ve mindent megteszünk – fogal-
mazott T. Mészáros András, aki 
beszámolt arról is: tárgyaláso-
kat folytatott az ÉrdKom Kft. 
többségi tulajdonosának kép-
viselőjével a szolgáltatás javí-
tása érdekében. Köztudomású: 
a szemétszállítással kapcsolat-
ban változatlanul egyre több a 
panasz – és nemcsak a késedel-
mes teljesítés miatt, hanem pél-
dául azért is, mert a gyűjtőko-
csik megrongálják a kerítéseket, 
leszakítják a faágakat. 

– A Széchenyi téri utcanévtáb-
lát is egy szemeteskocsi döntöt-
te fel, mint az a térfigyelő kame-
ra felvételéből kiderült – fűzte 
hozzá T. Mészáros András. – Az 
A.S.A. Magyarország Kft. képvi-
selőjétől ígéretet kaptam: még 
a nyáron írásban nyújtják be 
azokat a javaslatokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a jövő-
ben kielégítően szolgáltasson 
az ÉrdKom Kft. Amennyiben 
a helyzet nem normalizálódik, 

ősszel szerződésbontást javaso-
lok a közgyűlésen – jelentette be 
a polgármester, kérve: a lakos-
ság jelezze az önkormányzat-
nak, ha bármilyen közszolgálta-
tással kapcsolatban gond merül 
fel, hogy mielőbb intézkedni 
tudjanak. 

A szelektív hulladékgyűjtés-
sel sincs minden rendben: gya-
kori, hogy nem csupán a külön 
gyűjthető szemetet, hanem a 
lomokat, használt autógumikat 
is a gyűjtőszigetekre viszik a 
lakók. 

– Jelenleg 48 szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget van a város-
ban, és tíz-tizenöttel kapcso-
latban folyamatosan érkeznek 
panaszok – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki elmondta: 
az ÉrdKom többségi tulajdono-
sától a szelektív hulladékgyűjtés 
átalakítására is javaslatot kért. 
– Remélhetőleg szeptembertől 
be tudjuk vezetni – egyelőre 
kísérleti jelleggel – a háztartá-
sonkénti szelektív hulladék-
gyűjtést a város egyes területein. 
A szortírozott, zsákokba helye-
zett szemét szállítási díját a zsák 
ára tartalmazná – tette hozzá a 
polgármester, aki bízik abban: 
a házaktól történő elszállítással 
fel lehet számolni a lokális sze-
méttelepeket.

Kérdés, a lakosság hogyan 
fogadja majd, hogy a szelektív 
hulladék elszállításáért ezentúl 
fizetnie kell – hiszen a gyűjtőszi-
geteket bárki ingyenesen hasz-
nálhatja. T. Mészáros András 
ezzel kapcsolatban megjegyez-
te: utóbbiakat a város az állam-
polgárok adójából tartja fenn, 
tehát mégsem ingyenesek; ráa-
dásul, ha érvényesíteni lehet-
ne a „szennyező fizet” elvet, 
részint több maradna az adóbe-
vételekből, másrészt pedig való-
ban az fizetne a szelektív hul-
ladék elszállításáért, aki igény-
be is veszi ezt a lehetőséget. 
A nehezebb helyzetben élők 
ugyanis nem használják a gyűj-
tőszigeteket, mivel nem vásárol-
nak ásványvizet, nem járatnak 
újságot – mégis, az ő adójuk-
ból is finanszírozzák a szigetek 
fenntartását. T. Mészáros András 
megjegyezte: a 65 ezres lélek-
számú Hódmezővásárhelyen 
már bevezették az új szelektív 
hulladékgyűjtési rendszert, és 
sikeresen működik. 

– Meg vagyok győződve arról: 
megfelelő előkészítéssel ez 
Érden sem történne másként 
– zárta szavait a polgármester.

 Ádám Katalin

Jön a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtés

Szúnyogirtás, tripla pénzbõl

Lomtalanítás és utcabál
Az ÉrdKom menetrendje szerint szept-
ember 5-én, azaz az utcabál napján 
kerülne sor a lomtalanításra a Balatoni 
úton. T. Mészáros András elmondta: a 
Balatoni út azon részén, ahol a mulatság 
zajlik, egy héttel később, azaz 12-én lesz 
lomtalanítás. A hulladékkezelő, illetve az 
önkormányzat időben tájékoztatja majd 
a változásról az érintett lakókat.

Jelenleg 48 szelektív hulladékgyûjtõ sziget van a városban, és tíz-tizenöttel 
kapcsolatban folyamatosan érkeznek panaszok

Rákérdeztünk

Jeszenszky Tibor 
elektrotechnikus: 
– Fontosnak tartom a XXI. században a 
csatornázást, ami nem olcsó mulatság a 
városnak és nekünk sem. Szívesen áldozok 
rá, de azt azért nem értem, hogy miért csak 
addig vagyunk a csatorna társulat tagjai, 
amíg a beugrót befizetjük, illetve amíg a 
beruházás megvalósul, utána már nem? Így 
a haszonból sem részesülhetünk… 

Szõke Ferenc 
gépkocsivezetõ: 
– Várom már a csatornázást, mert nagyon 
unom az emésztő rendszeres ürítését, ami 
igen macerás és költséges, de attól félek, 
hogy utána a vízdíjam megduplázódik. 
Persze remélem, hogy nem így lesz. Erről 
időben kellene tájékoztatást kapnunk, 
hogy ne érjen meglepetésként.

Mit szól a csatornázáshoz?
Szóka Júlia 
énekmûvész: 
– Már sokkal korábban kellett volna ezzel 
foglalkozni, bár tudom ennek eddig nem 
voltak meg a feltételei. Azért is nagyon 
várom már a csatornázást, mert iszonyatos 
pénzeket emészt fel az emésztő üríté-
se, amit nálam kéthavonta kell ismételni. 
Talán ezután olcsóbban jövök majd ki éves 
szinten.

Gyebnár János 
nyugdíjas: 
– Végre egy álmom válik valóra! Átéltem 
a huszadik századot, éppen ideje, hogy 
élvezzem a beruházás jótékony hatásait. 
Remélem, megérem a csatornázás befejezé-
sét. Tudom, hogy óriási munkálatokról van 
szó, de ez a város már régóta megérdemelte 
volna a teljes közművesítést.


