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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.

Érdi Napok, útburkolatok, szúnyogirtás 

Újabb negyvennyolcmillió forintot nyert  
a város útburkolat építésére

A polgármester kiemelte: az 
önkormányzatban véget értek a 
nyári szabadságok, elkezdődött 
az őszi idény, így ismét teljes 
erőbedobással működnek, és – 
tette hozzá – nem kis várakozás-
sal készülnek az idén a hagyo-
mányos Érdi Napok programjai-
ra. A születésnapi hangulatban 
zajló rendezvények ugyanis 
– Érd városi rangja elnyerésé-
nek 30. évfordulója tiszteleté-
re – több, a település hírnevét 
öregbítő újdonsággal is bővül-
tek. Mint az utóbbi években 
mindig, ezúttal is a szeptember 
5-i kilométeres utcabállal veszi 
kezdetét az egy hónapig tartó 
rendezvénysorozat, amelyen a 
Balatoni úton lévő Osváth étte-
rem és cukrászda, a Pesaro étte-
rem, pizzéria, valamint a Pataki 
cukrászda várja – a finom éte-
lek és italok kínálata mellett 
– többórás, valamennyi korosz-
tályt megszólító utcai szórakoz-
tatóprogrammal az érdeklődő-
ket. Emellett a Balatoni út és 
Poprád utca sarkánál felállított 
önkormányzati nagyszínpadon 
is egymást váltják majd a jobb-
nál jobb zenei és táncműso-
rok, valamint koncertek. Este 
fél nyolckor pedig olyasmire 

készülnek majd, ami még nem 
volt Érden: Guinness-rekord-
kísérletet tesznek a 4 for Dance-
szel, a montreali táncvilágkupa 
folk-, step- és show-világbajno-
kaival. A cél, hogy minél töb-
ben tanuljanak velük együtt 
táncolni, amivel egy új rekord 
születésére pályáznak. Lesznek 
remek koncertek is, többek 
között fellép a TransylMania és 
Piramis együttes. T. Mészáros 
András kiemelte még a szin-
tén szeptember 5-én, de dél-
előtt megrendezésre kerülő 
Testvérvárosok Találkozóját, 
ami ugyancsak hagyományo-
san az Érdi Napok kiemelkedő 
rendezvényeinek egyike, de 
ebben az évben Szászrégen, 
Lubaczów, Poynton és Léva 
városa mellett Szabadkáról is 
érkezik majd egy küldöttség, 
hogy idén az éghajlatváltozás-
ról és az energia ésszerű fel-
használásáról tanácskozzanak. 

Az Érdi Napok egyik új, 
vélhetően szintén tömegeket 
vonzó, nagyszabásúnak ígér-
kező sportrendezvényéről, az 
Érd utol! futónap programjáról 
Büki Sarolta, a városháza sport-
referense számolt be bővebben 
a sajtótájékoztatón. Egyebek 

mellett elárulta: szeretnék, ha 
ez az új kezdeményezés úgy 
kerülne be az érdi sportéletbe, 
amely minél nagyobb közönsé-
get képes megszólítani. Nem tit-
kolt céljuk ugyanis, hogy az Érd 
Körbe kerékpártúrához hasonló 
mozgalommá nője ki magát az 
érdi futónap. Azért választották 
épp a futást, mert sem eszközt, 
sem előzetes tudást, de még 
túlságosan nagy erőnlétet sem 
követel a résztvevőktől, hiszen 
a legkisebb távon tényleg elin-
dulhat akárki. A lényeg egy kis 
állóképesség, a remek hangulat, 
és hogy közelebb kerüljenek 
egymáshoz az érdi emberek. 

A város egyik legszebb 
helyén, az érdi napközis tábor 
ősfákkal övezett területén tart-
ják meg tehát szeptember 5-én 
délelőtt a futónapot és parkröp-
labdaversenyt. A bemelegítésről 
Kozmann György olimpiai baj-
nok gondoskodik majd. A futó- 
és kocogóverseny reggel 9 óra-
kor kezdődik, és három, öt, 
illetve tíz kilométeres távon 
lehet rajta indulni. A legkisebb 
távot azoknak ajánlotta Büki 
Sarolta, akik először szeretnék 
magukat kipróbálni egy ilyen 
tömegsportban. Ezen a távon 
indulhatnak például a kisgyer-
mekes családok, az idősebbek, 
illetve a mozgás- és látássérül-
tek csoportjai is. Az öt kilométe-
res távot már a jobb erőnlétben 
lévőknek, azoknak ajánlják, 
akik év közben is foglalkoznak 
valamilyen sporttal, míg a tíz 
kilométeresben a vállalkozó 
szellemű sportolók részvételét 
várják. Minden kategóriában 
egyéni és csoportos éremdíja-
zásra, valamint különdíjakra 
is számíthatnak a legjobban 
teljesítők. Az első helyezettek 
velencei-tavi sárkányhajózást, 
valamint 30 napos masszázs- és 
fitneszbérletet nyernek, a máso-
dik díjért is sárkányhajózás meg 
masszázs jár, míg a harmadik 
helyezettek a sárkányhajózást 
élvezhetik majd. 

Természetesen az Érdi Napok 
az említetteknél jóval több kul-
turális, művészeti és tudomá-
nyos rendezvényből áll, ame-
lyekről a megjelent programfü-
zetben, illetve az önkormányzat 
honlapján és a helyi sajtóban 
kaphatnak – és kapnak is folya-
matosan – pontos tájékoztatást 
az érdeklődők.

A továbbiakban a város éle-
tének egyéb területeit érintő 
dolgokról adott tájékoztatást 
T. Mészáros András polgár-

mester. Mint mondta, a meleg 
időjárásnak és a magas vízál-
lásnak köszönhetően sajnos 
igencsak ellepték a szúnyogok 
Érdet, ezért az önkormányzat-
nak háromszor annyit kellett 
az idén szúnyogirtásra költe-
nie, mint tavaly, meg tavaly-
előtt. Eddig nyolc alkalommal 
történt szúnyogritkítás, leg-
utóbb éppen pár nappal ezelőtt. 
Csaknem 800 hektáron légi, 
száz hektáron pedig földi ritkí-
tásra került sor, leginkább az 
ófalusi területeken, ahol a Duna 
közelsége következtében jóval 
nagyobb a szúnyoginvázió, de a 
folyó közelében élőknek ennek 
ellenére is gyakran el kellett 
viselniük a kellemetlen rovarok 
támadásait. 

A polgármester egy örömhír-
ről is beszámolt a sajtótájékoz-
tatón: Érd városa újabb 48 millió 
forintot nyert útburkolatok javí-
tására, megerősítésére. Ezúttal 
a Bihari utcát, azaz a Lőcsei 
utat újítják fel teljes hosszában, 
gyalogátkelőket is kialakítva. 
A teljes projektre csaknem 100 
millió forintot költenek, ennek 
fele pályázati pénz, a másik fele 
pedig az önkormányzati önerő. 
Eddig hasonló konstrukcióban 
sikerült megépíteni a Diósdi út, 
a Bagoly utca és az Esküdt utca 
útburkolatát.

A Rávna közelében élő lako-
sok már többször érdeklődtek, 
mikor kezdik el a terület felszí-
ni vízelvezetésének kiépítését, 
amire ugyancsak sikeresen pályá-
zott városunk. A polgármester 
az érintettek tájékoztatására 
elmondta, hogy a közbeszerzé-
si eljárás törvényes lefolytatása 
hátráltatja a munkák megkez-
dését. A lefutott közbeszerzési 
pályázatra ugyanis három kivite-
lező jelentkezett, közülük ketten 
irreálisan magas árat szabtak, 
míg a harmadik elfogadható 
összegért vállalná a projekt meg-
valósítását. Az önkormányzat 
– érthető okokból – a legolcsóbb 
ajánlatot adó céget bízta volna 
meg, de a másik két pályázó 
megtámadta a döntést, ezért 
meg kell várni, hogyan dönt a 
bíróság. Amennyiben szükség 
lenne rá, egy újabb közbeszer-
zés kiírása és lefolytatása tovább 
nyújthatja ugyan a várakozási 
időt, de az önkormányzat nem 
tehet mást, minthogy betartja 
a törvényes előírásokat, így a 
kivitelezés elhúzódása miatt a 
Rávna területén élő emberek 
türelmét kérte a polgármester. 

 Bálint Edit

A Diósdi út építésének felét pályázati pénzbõl, felét önkormányzati 
önrészbõl finanszírozták
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Rákérdeztünk
Balázs Gyula 
cipészmester: 
– Rengeteg munka volt a nyáron, alig tudtam 
kiszakítani egy kis pihenést. A feleségemmel 
kocsiba vágtuk magunkat, és meg se áll-
tunk Svájcig. Az olcsóbb szállást, a kem-
pinget választottuk. Innen vittünk élelmet, 
hogy arra se nagyon kelljen odakint költeni, 
de így is remekül éreztük magunkat. Még 
Olaszországba is átugrottunk egy rövid időre.

Dallos Sándor 
tanár: 
– Nekem a legnagyobb kikapcsolódást minden 
évben a vízi túrák jelentik. A tiszabecsi kemping 
a fő állomáshelyünk, innen megyünk kilométe-
reket evezni a Tiszára és a Túrra. Csodálatos 
élmény, mindenkinek ajánlom, és még csak 
nem is drága, tanári fizetésből is olcsón meg-
úszható az egy-két hetes kikapcsolódás.

Tudott‑e menni nyaralni az idén?
Zsámboki Tamás 
diák: 
– Nekünk sajnos az idén nem telt nyaralás-
ra, így itthon maradt a család. Édesanyám 
egyedül nevel két gyereket, ezért sem futja 
nagyobb kiruccanásra. De nem baj, azért 
idehaza sem unatkoztam, sokat olvastam és 
zenét hallgattam, néha elmentünk a bará-
tokkal biciklizni. Remélem, jövő nyáron 
telik majd egy utazásra is.

Szõke Dominika 
fõiskolás: 
– Szerencsés voltam, mert a nyári munkát 
össze tudtam egyeztetni a pihenéssel is. 
Balatonalmádiban dolgoztam a rendőrségen, 
német tolmács voltam, és amikor nem volt rám 
szükség, rohantam a Balaton vizébe. Így volt a 
legpraktikusabb, kerestem is, meg üdültem is, 
nem kellett megterhelni a szüleim pénztárcáját. 

Mindenekelõtt a küszöbönálló Érdi Napok kiemelkedõ 
rendezvényeire – a testvérvárosi találkozóra, a töme‑
geket megmozgató utcabálra, a tánctanulással kap‑
csolatos Guinness‑rekord‑kísérletre, valamint az Érd 
utol! futónapra és parkröplabdaversenyre – hívta fel 
a figyelmet szokásos múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgármester. A továbbiakban 
pedig az elvégzett szúnyogirtásról, meg egyes utcák 
útburkolatainak megépítésérõl is szót ejtett, valamint 
arról is beszámolt, miért késik a Rávna felszíni vízel‑
vezetésének megépítése. 


