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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
Deák Mihály 
nyugalmazott operaénekes: 
– Az anyagi helyzet miatt Damoklesz kardját 
érzem a fejem felett, különösen, amikor a pénz-
tárnál állok, de azért mindig összekaparjuk vala-
hogy az induláshoz való összeget. Nem is merek 
még utána számolni mennyit költöttünk Balázs 
fiamra így a tanév kezdetén. Tizenhét éves, zon-
goraszakra jár Budapesten, és már nagyon várja 
az osztálytársaival való találkozást.

Gyõrössy Éva 
külkereskedõ: 
– Tizenharmadikos lett a gyermekem, portugál–
angol szakra jár és bizony nagyon drágák a tan-
könyvek. A tanszerek egy része már megvan, de 
így is összesen vagy százezer forintot költöttem, 
igaz, ebben már az új ruhák is benne vannak. 
Utolsó év a gimnáziumban, de nem biztos, hogy  
az utolsó év a kiadásban, ha tovább tanul…

Várta-e már az új tanév kezdetét
Szabó Lídia 
tanuló: 
– Most megyek szakközépiskolába, kicsit félek, 
mi vár rám, hiszen még csak most ismerke-
dem az új osztálytársakkal. Remélem, azért 
ez a tanévem is jó lesz. Kicsit drágák voltak a 
tankönyvek, édesanyámék elég sokat költöttek 
rám és bátyámra, aki szintén középiskolába jár. 
Ő  viszont nem örült a tanévkezdésnek, mert 
nem nagyon szeret iskolába járni…

Fazekas Mercedes 
magán-énektanuló: 
– A Lukin László Alapfokú Művészeti Intéz-
ménybe járok, ahol most jelentősen felemelték 
a tandíjat. Tavaly fél évre kilenc, most csaknem 
ötvenezer forintot kell fizetni! Édesanyámék 
gondolkodóba is estek, hogy folytassam-e, de 
miután a zenei pályát szeretném választani,  
kinyögik valahogy ezt a komoly összeget.  

Befejeződött a Kisfenyves 
Óvoda felújítása. Hat hét alatt 
hatvan ablakot cseréltek ki 
hőszigetelt üvegű műanyag 
nyílászáróra, korszerűsítették a 
fűtőberendezést, új szelepeket 
kaptak a radiátorok, 300 négy-
zetméteren mázoltak, 1400 
négyzetméteren festettek, 170 
négyzetméternyi parkettát csi-
szoltak fel. Ilyen komoly felújí-
tás az óvoda több mint harminc-
éves fennállása óta nem volt; 
eddig csak „tűzoltás” történt 
– hangsúlyozta a múlt csütör-
töki sajtótájékoztatón Nagy 
Éva tagintézmény-vezető, aki 
elmondta azt is: tartottak tőle, 
hogy a felújítás nem fejeződik 
be szeptember előtt, de – a vál-
lalkozók megfeszített tempójú 
munkájának köszönhetően 
– augusztus végére elkészült a 
százhetven kisgyereknek ott-
hont adó intézmény korszerű-
sítése. 

– Köszönet illeti őket a meg-
feszített munkáért, csakúgy, 
mint az óvónőket, akik szin-
tén nagyon sokat tettek azért, 
hogy a gyerekeket megújult, 
tiszta termek várják szeptem-
ber elsején – fűzte hozzá Nagy 

Éva, hangsúlyozva: a felújítás 
nemcsak esztétikai szempont-
ból volt nagyon fontos, hanem 
a költségkímélés tekintetében 
is – az elavult ablakok és 
fűtési rendszer mellett egy-egy 
kemény téli időszakban a gáz-
számla összege egymillió forint 
körül volt. T. Mészáros András 
polgármester szerint a korsze-
rűsítéssel a felújításra költött 
20-25 millió forint pár év alatt 
megtérül, ráadásul a gyerekek is 
kulturáltabb, kellemesebb kör-
nyezetben lehetnek. 

Nem ez az egyetlen óvoda, 
amely a nyári szünet alatt átala-
kult: több intézményt átépíttet, 
kibővíttet idén az önkormány-
zat, hogy csökkentse a krónikus 
helyhiányt. Ezek egyike a Bem 
téri Szivárvány Óvoda: ráépí-
téssel három új csoportszobát 
és kiszolgáló helyiségeket ala-
kítanak ki. A műszaki átadás 
a tervek szerint szeptember 
16-án lesz, így várhatóan októ-
bertől hetvennel több hellyel 
működhet az óvoda – tudtuk 
meg T. Mészáros Andrástól, aki 
elmondta azt is: a Béke téri 
Kincses Óvoda átalakítására 
is kiírták már a közbeszerzési 

pályázatot, az eljárás elindult. 
Mivel itt nem kell új épületet fel-
húzni, csak egy részleget átala-
kítani, a tervek szerint október 
végére befejeződhet a munka 
– azaz két csoportszoba kiala-
kítása. Ezt követően kerül sor a 
„pótfelvételikre”. 

– Az Aradi utcai bölcsőde is 
megújul: hamarosan kiírják a 
közbeszerzési pályázatot, és 
legkésőbb jövő őszre ez az 
intézmény is kibővül, átalakul 
– mondta T. Mészáros András, 
aki a sajtótájékoztatón beszá-
molt két másik projekt állásáról 
is. Az Erzsébetváros egységes 
vízelvezetésével kapcsolatos 
Rávna-beruházás azért nem 
indulhat el, mert a közbeszer-
zés eredményét megtámadta 
a három pályázó közül a két 
vesztes. 

– Reméljük, a közbeszerzési 
döntőbizottság hamarosan hatá-
roz az ügyben, és át tudjuk adni 
a munkaterületet – fűzte hozzá 
T. Mészáros András, hangsú-
lyozva: minderről az érintett 
területen lakókat levélben 
tájékoztatják, csakúgy, mint a 
későbbiekben esetlegesen bekö-
vetkező változásokról. 

A Szakorvosi Rendelőintézet 
átalakításával kapcsolatos köz-
beszerzési pályázatra is beér-
keztek már az ajánlatok. 

– Két olyan ajánlat van, amely 
körülbelül százmillió forinttal 
magasabb, mint a rendelkezés-
re álló összeg – mondta a pol-
gármester, hozzáfűzve: az aján-
latokkal kapcsolatban folynak 
a tárgyalások, eredmény még 
nem született. 

 Ádám Katalin

Megújult a Kisfenyves Óvoda

Az elsõ nagyobb 
felújítás harminc év alatt
Befejezõdött a Kisfenyves Óvoda fûtési rendszerének 
és nyílászáróinak korszerûsítése; a 20-25 milliós 
beruházásnak köszönhetõen töredékére csökkenhet a 
milliós fûtési költség – mondta múlt csütörtöki sajtó-
tájékoztatóján T. Mészáros András, aki több projektrõl 
is beszámolt, egyebek közt a Rávna-fejlesztésrõl. 
A beruházás csúszik, mivel a közbeszerzési eljárás 
eredményét megtámadták a vesztesek.

Nagy Éva tagintézmény-vezetõ a Kisfenyves Óvodában tartott sajtótájékoztatón
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Augusztus végén csak ügyeletet tartott az óvoda, szeptembertõl jön a telt ház

Frissen festett, csillogóan tiszta szobák várják a gyermekeket


