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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.

Rákérdeztünk
Egriné dr. Benedikti Ágnes
ügyvéd: 
– Nem sorsdöntő az EP-választás, de az 
ország megítélése szempontjából mégis 
fontosnak tartom, ezért az egész családo-
mat kézen ragadom, és megyünk szavazni. 
Én nagyon bízom már az átalakulásban és 
a jövőnkben, mert úgy érzem, így már nem 
mehet tovább!

Orbán Janka
diák: 
– Ezt a választást afféle főpróbának tekintem az 
országgyűlési választásokra. Igazából viszont 
úgy érzem, a korosztályom nem kapott elég 
útmutatást hozzá – elég kevés információ 
jutott el hozzám is –, de azért azt tudjuk, hogy 
csak a minél nagyobb részvétellel szólhatunk 
bele saját sorsunk irányításába.

Fontosnak tartja a június hetedikei EP-szavazást?
Vincze Lajos Zsolt
pedagógus: 
– Azért tartom lényegesnek az EP-választást, 
mert úgy gondolom, nem mindegy, hogy 
az unió kiken keresztül és milyen képet 
kap rólunk. Nem mindig kapott ugyanis 
Magyarországról reális képet, és ez vélemé-
nyem szerint igen ártalmas. Állást kell tehát 
foglalnunk, mert másképp elképzelhetetlen, 
hogy kezünkbe vegyük a sorsunkat.

Hegedüs Mária 
logisztikus: 
– A választott képviselőkön keresztül tudjuk 
érvényre juttatni elképzeléseinket, ezért nem 
mindegy, hogy kiket ültetünk a brüsszeli szé-
kekbe. Igenis számít, hogy kik képviselik az 
ország érdekeit az Európai Unióban, ezért júni-
us hetedikén felelősségteljes választásra számí-
tok, sok résztvevővel. Én biztosan elmegyek!

A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség zöld utat 
adott a csatornapályázat-
nak, már csak a projekt 
brüsszeli vizsgálata van 
hátra, jelentette be múlt 
heti sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András, aki 
reméli, hogy a kedvezõ 
uniós döntés õszre meg-
születik, és jövõ tavasszal 
elkezdõdhet a kivitelezés. 
A polgármester arra kérte 
a lakosságot, éljen demok-
ratikus jogával, és menjen 
el szavazni vasárnap.

Május 26-án pozitív elbírálás-
sal lezárta a csatornapályázat 
tartalmi értékelési szakaszát a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
így csupán a projekt brüsszeli 
vizsgálata van hátra – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András. Mint 
elmondta, az eddigi brüssze-
li gyakorlatot figyelembevéve 
őszre végleges döntés születhet 
az ügyben. 

Mint ismeretes, Érd, Diósd 
és Tárnok önkormányzati tár-
sulása tavaly decemberben 
nyújtotta be pályázatát (KEOP-
1.2.0/2F-2009-0001) „Érd és 
térsége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és bővítése és 
szennyvízelvezető rendszer fej-
lesztése” néven. A projektben 
a jelenlegi szennyvíztisztító 
helyén, a még jó állapotban 
lévő műtárgyak felhasználásá-
val megépül egy új, megnövelt 
(napi 15 ezer köbméter) kapaci-
tású, 35 ezer négyzetméter terü-
letű telep. Emellett kiépül az 
új, 442 kilométer hosszú gyűj-
tőhálózat is. Kedvező brüsszeli 
döntés esetén a teljes, mindhá-
rom települést érintő beruházás 
csaknem 24,5 milliárd forint 
uniós támogatásban részesül 
– ez a projekt teljes összegé-
nek mintegy 78 százaléka. Saját 
forrásigénye körülbelül hétmil-
liárd forint – ebből városunkra 
5,4 milliárd forint jut. Ennek 
egy igen nagy részét a lakos-
sági hozzájárulásokból fedezi 
az önkormányzat, de milliárdos 
összeg az is, amit nem fedeznek 
a lakossági befizetések.

A kedvező döntéshez nagy-
ban hozzájárult, hogy a lakos-
ság igen magas arányban támo-
gatja a csatornázási projektet. 
Ennek köszönhetően úgy tűnik, 
a pályázat sikeres lesz, és a 
beruházás segítségével a három 
településen a csatornázottság 

megközelíti majd a száz száza-
lékot – tette hozzá a polgármes-
ter, átadva a szót vendégeinek, 
Diósd, majd Tárnok polgármes-
terének. Spéth Géza elsősorban 
a lakosság türelmét, támogatá-
sát említette és köszönte meg. 
Mint mondta, ez nagyon fontos 
szempont, hiszen a települések 
önrészét zömében a víziközmű-
társulatok fedezik, önkormány-
zati hitelgaranciával. 

– Érd, mint projektgazda tevé-
kenységét ki kell emelni, hiszen 
nagyon rugalmasan, gyorsan, 
szakszerűen kezelték a pályá-
zattal kapcsolatos teendőket. 
Köszönet illeti a pályázatírókat 
is – tette hozzá Diósd polgár-
mestere, azt a reményét fejezve 
ki, hogy már ősszel megszületik 
a kedvező brüsszeli döntés, és 
hamarosan elkezdődhet a kivi-
telezés is.

Szolnoki Gábor, Tárnok pol-
gármestere arra emlékeztetett: 
a három település vezetése volt 
annyira céltudatos és felkészült, 
hogy ki tudott válni a több évvel 
korábban megalakított kon-
zorciumból, és olyan szakmai 
közösséget alkotott, hogy első-
ként adhatta be pályázatát a volt 
konzorciumi tagok közül. 

– Eljutottunk odáig, hogy nagy 
levegőt vehetünk, de nem fúj-
hatjuk még ki, hiszen hátravan 
a brüsszeli bírálat és a rengeteg 
előkészítő munka – fűzte hozzá 
a polgármester, aki az eddig 
elért eredményekért köszönetet 
mondott a lakosságnak, a pol-
gármestereknek, illetve a több 
tucatnyi, a projekten dolgozó 

Brüsszeli vizsgálatra mehet a csatornapályázat 

Zöld út a fejlesztési projektnek 

A társulásban részt vevõ települések polgármesterei: a tárnoki Szolnoki Gábor, az érdi T. Mészáros András, és 
Spéth Géza, Diósd polgármestere
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szakembernek, önkormányzati 
munkatársnak. 

T. Mészáros András a követ-
kező lépésekkel kapcsolatban 
elmondta: a brüsszeli döntést 
követően, várhatóan már ősszel 
ki lehet írni a tenderdokumentá-
ció készítésével, majd a kivitele-
zéssel kapcsolatos közbeszerzé-
seket, és jövő tavasszal maga a 
munka is elkezdődhet, elsőként 
a szennyvíztisztító bővítésével. 

A polgármester sajtótájékoz-
tatóján beszámolt arról is: a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
átalakítása akadálytalanul 
folyik, a határidők tarthatók. 

– A diákoknak, szülőknek és 
tanároknak azt tudom ígérni: 
a jövő tanévet már a megújult, 
XXI. századi iskolában kezdhe-

tik a gyerekek – fűzte hozzá T. 
Mészáros András, aki kérte a 
lakosságot, menjen el szavazni 
vasárnap. 

 Mindenki voksoljon úgy, 
ahogy gondolja, mindenesetre 
részvételével és a demokrácia ily 
módon történő megerősítésével 
vegyen részt a június 7-i válasz-
táson – hangsúlyozta. Szolnoki 
Gábor ezzel kapcsolatban úgy 
fogalmazott: ma az országban a 
legfontosabb esemény az euró-
pai parlamenti választás. 

– A sokmillió szavazat egyesé-
vel tevődik össze. Remélhetőleg 
ez a nap emlékezetes marad, és 
sok-sok forrás nyílik majd meg 
a jövőben is a települések előtt, 
hogy jobban fejlődhessenek. 

 Ádám Katalin

 Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap első péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 
0–24 óráig
Telefon: 

06-23/374-459
06-30/621-2596 
06-30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök

BEIRATKOZÁS ESTI 
GIMNÁZIUMBA 

Jelentkezni lehet a Budakalász 
Gimnázium Érdi Tagiskolájába 

érettségit adó esti képzésre
az Erzsébet u. 24–32. szám 

alatt (Bolyai Általános Iskola) a 
következő időpontokban:

2009. június 11-éig 
folyamatosan, július 1-jén, 

15-én, 29-én, augusztus 12-én 
szerdán délután 16 és 19 óra 

között, valamint
augusztus 24-től minden 

hétköznap 16 és 19 óra között. 
Érdeklődés Fábián Gyulánál.

Tel.: 06-30/222-4628   
Összes bizonyítványát hozza 

magával!


