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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
Egri László 
énekmûvész:
– Nagyon fontosnak tartom ezt a válasz-
tást, mert remélem, több jobboldali politi-
kus képviseli majd érdekeinket az Európai 
Parlamentben, ahol a magyarság ügyeivel 
többet kellene foglalkozni. Ez a kis nép 
megérdemelne még nagyobb európai törő-
dést, hiszen a történelem folyamán sokat 
tett ezért a kontinensért.

Graholy Krisztián 
autószerelõ: 
– Alig várom, és azt szeretném, ha minél 
többen mennének el szavazni, mert akkor 
biztosan sikeresebben képviselhetnénk 
ügyeinket az unióban. A jövőnk érdekében 
ilyen apró lépésekkel haladhatunk előre, ha 
jól választunk. Érdemes tehát jól megfon-
tolni, kire adjuk le voksunkat.

Fontosnak tartja a június hetedikei EP-szavazást?
Hajdú Katalin 
üzletasszony: 
– Kicsit csalódott vagyok mint magánember, 
mert többet vártam az uniótól, és sajnos 
jóval kevesebbet kaptunk. Fűt-fát ígérgettek 
nekünk. Attól, hogy benn ülnek az Európai 
Parlamentben néhányan, nem biztos, hogy 
javul az ország helyzete, de aki akar persze, 
menjen el szavazni. 

Szabó Dániel 
informatikus: 
– A családom sorsa, jövője szerintem nem 
ezen múlik, de azért senkit sem beszélnék le 
arról, hogy elmenjen szavazni. Én is leadom 
majd a voksomat hetedikén, hátha valami-
lyen változást hoz a jövő. Persze pozitív irá-
nyú változásra gondolok, mert már elegem 
van az egy helyben topogásból…

A Rávna-projekttel és a 
Bagoly utcai felüljáróval 
kapcsolatban elterjedt 
rémhíreket – miszerint e 
két beruházásból semmi 
nem lesz – cáfolta múlt 
szerdai sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András, 
aki valódi hírekrõl is 
beszámolt: egyebek közt 
a polgárõrök új épületé-
nek közelgõ átadásáról, a 
térfigyelõ rendszer indítá-
sáról, illetve a nagycsalá-
dosok gyermeknapjáról.
Több érdi projektről is rémhírek 
terjednek Érden. Ezek egyike, 
hogy az Erzsébetváros felszí-
ni vízelvezetési munkálataiból 
nem lesz semmi, mert még 
sincs meg a beruházáshoz szük-
séges pénz. 

– Ez nem igaz. A Rávna-pro-
jekttel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás most indul, június köze-
pén várhatóan át tudjuk adni 
a munkaterületet – cáfolta az 
ezzel kapcsolatos híreszteléseket 
T. Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. Segesdi 
János alpolgármester egy másik, 
a Bagoly utcai felüljáróval kap-
csolatos rémhírről számolt be, 
miszerint a lakosság által tett 
észrevételek, javaslatok, módo-
sítások miatt a projekt költségei 
olyan mértékben nőttek, hogy a 
beruházás mégsem valósul meg. 

–Valóban növekedtek a költ-

ségek, hiszen a tervezett útfelü-
letek kialakításában változások 
történtek, a zaj- és levegőszeny-
nyezést megpróbáltuk ameny-
nyire csak lehet, kiszűrni, és 
azokat az ingatlanokat, ame-
lyeket a beruházás előnytelenül 
érintett volna, lehetőség szerint 
beemeltük a szanálási tervbe. 
Mindez a lakók javaslatai alap-
ján, illetve egyetértésükkel tör-
tént. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a projekt nem valósul 
meg. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel és a MÁV-val 
folyamatosan kapcsolatban 
vagyunk. Jelenleg az engedé-
lyeztetési folyamat zajlik, a 
kivitelezési munka pedig az 
előre meghirdetett határidőben, 
azaz 2011-ben elindul. Addigra 
az összes lezáratlan ügyet sze-

retnénk lezárni, és a munka 
várhatóan két és fél év alatt 
befejeződik – mondta Segesdi 
János, hozzátéve: a Szent István 
híd tervezése is elkezdődött, és 
– mivel ott sokkal kisebb problé-
mát jelent az érintett ingatlanok 
kisajátítása és a kivezető utak 
megépítése – nagy valószínűség-
gel ez a fejlesztés előbb valósul 
majd meg, mint ahogy a Bagoly 
utcai munkálatok elkezdődnek. 
Ez azt jelenti, hogy a felüljáró 
megépítése idején menekülőút-
ként szolgálhat majd – mondta 
az alpolgármester, hangsúlyoz-
va: az önkormányzat semmiféle 
közérdeklődésre számot tartó 
információt nem tart vissza, 
az esetleges változásokról, a 
lakosságot érintő eseményekről 
azonnal beszámol. 

A rémhírek, illetve azok cáfo-
lata után T. Mészáros András 
valódi hírekről is beszámolt: 
másfél hónapon belül működés-
be helyezik a térfigyelő rend-
szert, amitől a városvezetés a 
közbiztonság javulását várja. 
Szintén júniusban, másfél éves 
építkezés után átadják a polgár-
őrség Duna utcai épületét. Az 
új „székház” társadalmi mun-
kával, illetve önkormányzati 
segítséggel készült el – mondta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
itt kap helyet a körzeti megbí-
zotti iroda is, így a rendőrök és 
a polgárőrök együttműködése is 
könnyebb lesz.

– És egy másik, minden-
ki érdeklődésére számot tartó 
hír: megújult a város honlapja, 
egyszerűbb és áttekinthetőbb 
lett a struktúrája, így könnyeb-
ben meg lehet találni a keresett 
információkat. Várjuk a kritiká-
kat, igényeket, észrevételeket, 
hogy minden jó ötletet beépít-
hessünk az új honlapba – tette 
hozzá a polgármester, aki fel-
hívta a figyelmet egy pünkösd-
vasárnapi programra is. 

– Az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete idén is a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertjében 
tartja gyermeknapi családi ren-
dezvényét. Egyebek közt kon-
certek, táncbemutató, családi 
kvíz, pünkösdi játék, illetve 
rendőrkutyás bemutató, tánc-
ház várja május 31-én a gye-
rekeket és szüleiket – sorolta 
T. Mészáros András, aki min-
denkit szeretettel invitált a ren-
dezvényre.

 Ádám Katalin

Lesz Rávna-projekt és Bagoly utcai felüljáró

Cáfolják a rémhíreket
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Bagoly utca – itt épül majd a vasúti felüljáró

Zárásként
Tisztelt Érd-Kom Ügyvezetés!

Tessék szolgáltatni! – kértem Önöket 
korábbi nyílt levelemben. Sajnos meglá-
tásom szerint üzenetem nem ért célba: 
az Önök válasza az érdieknek nyújtott 
szolgáltatásjavulás helyett nyilvános 
magyarázkodás volt. Kérem, higgyék el: 
mi, itt lakók pontosan látjuk, hogy mi az, 
amit nem végeztek el Önök. Én magam 
is gyakran járok a városban, és látom a 
tavalyról itt maradt, el nem szállított zöld-
hulladékot. Nem telik el olyan hét, hogy 
a fogadóórámon ne panaszkodna valaki a 
szolgáltatás minőségére.

És ezen az sem segít, hogy Önök azt 
írják: volt normális szolgáltatás, volt zöld-
hulladék-elszállítás, volt lomtalanítás. 
Tessék mondani, mikor? Az érdi lakók hol 
voltak akkor, hogy mindezt nem látták?

Divatos dolog gazdasági válságra és 

külső körülményre hivatkozni a nehézsé-
gek során. A valóság az, hogy a fennálló 
problémák legnagyobb részét már több éve 
jeleztem Önök irányába. Meggyőződésem, 
hogy a közszolgáltatások terén, ahol biztos 
a bevétel, ilyenre hivatkozni nem lehet.

A privatizáció során Önök jelentős fej-
lesztéseket vállaltak. Válaszukból úgy 
tűnik, hogy Önöknek fejlesztés a telep-
helyen kiépített parkoló, padlóburkolat. 
Kérem, ne feledjék, hogy az érdi hulla-
dékszállítási rendszer nem a szolgáltatást 
végzőkért, hanem a szolgáltatást igénybe 
vevőkért van!

Azt nem gondolhatták komolyan, hogy 
miközben a szemétszállítás árában a lako-
sok megfizetik a szükséges fejlesztések 
forrásait is, az önkormányzat Önök helyett 
további adóforintokból fejlessze az Önök 
által használt hulladékkezelési rendszert! 
Ha úgy érzik, túlvállalták magukat szer-
ződéses kötelezettségeikben, és ezért nem 
képesek az üzleti tervben beígért fejleszté-
seket megvalósítani, akkor mondják ezt. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek min-

dig is potenciális illegális lerakóhelyek 
lesznek. Leginkább azért, mert az időben 
el nem szállított kommunális hulladékot 
viszik sokan oda. Ennek kiváltására tettem 
javaslatot arra a fejlesztésre, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtő rendszert úgy alakítsuk 
át, hogy ne legyen szükség gyűjtőszige-
tekre, hanem a háztartásoktól egyenesen 
el lehessen szállítani. Ennek részfinanszí-
rozására az Önök vállalása alapján kellett 
volna sor kerüljön, sajnos nem valósult 
meg.

Kérem, hogy a magyarázkodás helyett 
a jövőben a szolgáltatás minőségére kon-
centráljanak! A megrendelő képvisele-
tében nagyon határozottan azt várom el 
Önöktől, hogy minőségben szolgáltassa-
nak: trükközések nélkül, a közszolgál-
tatási szerződésnek nemcsak a betűjét, 
hanem a szellemét is betartva. Ha ezt 
megteszik, talán egy idő után az érdiek is 
hinni fognak Önöknek.

Tisztelettel:
 T. Mészáros András
 polgármester


