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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.

Elindult az almaprogram: 
minden érdi óvodában és 
az iskolákban egy hónapig 
napi egy alma jár minden 
gyereknek, a befizetett 
étkezésektõl függetlenül 
– jelentette be Segesdi 
János, aki szerint a szülõk 
nem lesznek képesek 
fizetni a gyerekek óvo-
dai, iskolai étkeztetését, 
ha a kormány valóban 
kétharmadával csökkenti 
az erre vonatkozó norma-
tívát. Az alpolgármester 
beszélt a szociális boltok 
növekvõ népszerûségérõl  
és az újabb boltnyitás 
lehetõségérõl is.

A Magosz és az önkormányzat 
együttmûködésében újraindult 
az érdi iskolákban és óvodák-
ban az almaprogram: egy hóna-
pon keresztül minden gyermek 
napi egy almát kap, függetlenül 
attól, befizették-e szülei az óvo-
dai vagy iskolai étkezésekre. 

– Ismerve a kormány terveit 
a gyermekétkeztetés normatí-
vájának drasztikus csökkenté-
sére vonatkozóan, ez lesz az 
egyetlen szolgáltatás, amelyet 
az önkormányzatok a továb-
biakban is nyújtani tudnak 
– jegyezte meg Segesdi János 
alpolgármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján. 

Tavaly már indított hasonló 
akciót az önkormányzat, így idén 
nem volt ismeretlen a kezdemé-
nyezés, és zökkenõmentesen, 
szervezetten folyt az elsõ szál-
lítmányok szétosztása az érin-
tett intézményekben. 

– Egyelõre egy hónapos 
akcióban gondolkodunk, de 
elképzelhetõ, hogy megismétel-
jük. Hiszen, ha a hírek igazak, 
és kétharmadával csökken a 
gyermekétkeztetés normatívája, 
elõfordulhat, hogy lesz olyan 
gyermek, akinek csak ez az egy 
alma jut napközben. Mivel az 
egyéb elvonásokkal is sújtott 

önkormányzat legfeljebb rész-
ben tudja pótolni az elvonás-
ra kerülõ összeget, a szülõkre 
nagyon nagy anyagi teher hárul, 
ha a kormány ezt a tervét átviszi 
– tette hozzá Segesdi János. 

A Magosz és az önkormány-
zat nemcsak az almaakcióban, 
hanem a szociális boltok lét-
rehozásában is együttmûködik. 
Nyáron két ilyen üzlet nyílt 
Érden; az eltelt pár hónap 
alatt – ahogy arról korábban 

az Érdi Újságban is beszámol-
tunk – mindkét bolt beváltot-
ta a hozzáfûzött reményeket. 
A Magosz úgy látja: a város és a 
szövetség között példaértékû az 
együttmûködés, hiszen az álta-
luk megfogalmazott elvárásokat 
nemcsak nyitás elõtt követel-
ték meg, hanem azóta is folya-
matosan ellenõrzik a boltokat. 
A visszajelzések nagyon jók: a 
boltokban található hazai élel-
miszerek iránt 40-50 százalék-

kal nõtt az érdeklõdés – mondta 
az alpolgármester, hangsúlyoz-
va: e minõségi magyar termékek 
megfizethetõk, hiszen nincs raj-
tuk nagykereskedelmi árrés, a 
szociális boltok hasznát pedig 
a megnövekedett forgalom 
adja, nem pedig a magas ár. 
Egyébként azt, hogy egyes cik-
kek mennyibe kerülnek, nem 
a kereskedõ, hanem a Magosz 
dönti el. 

– Azzal, hogy a vásárlók a 
szociális boltokat választják, 
a magyar termelõket, a hazai 
munkahelyek megtartását segí-
tik. Szándékunk szerint további 
üzleteket is szeretnénk nyitni, 
hiszen nemcsak a vásárlók, 
hanem a kereskedõk részérõl is 
nagy az érdeklõdés; õk is látják, 
hogy a jó termék és az elfogad-
ható ár számukra is megfelelõ 
üzleti környezetet biztosít – 
fûzte hozzá az alpolgármester. 

Az önkormányzatnak egyéb-
ként a szociális boltok meg-
nyitásában annyi szerepe van, 
hogy különbözõ fórumokat 
teremtve segít összehozni a 
szereplõket, illetve az ipartestü-
let közremûködésével ellenõrzi, 
a boltok betartják-e a Magosz 
feltételeit. 

 Ádám Katalin

Ingyen alma iskoláknak, óvodáknak

Ki fizeti majd  
a gyermekek ebédjét?

Az eddigi kettõ után újabb szociális boltok nyílhatnak
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Az almaakció eredményeit már élvezik a legkisebbek

Érdligeti Településrészi 
Önkormányzat

Október 12. (hétfõ) 18 óra
Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola 
(2030 Érd, Túr u. 5–7.)

Postástelep – Alsó Parkváros 
Településrészi Önkormányzat

Október 12. (hétfõ) 18 óra
Kõrösi Csoma Sándor  

Általános Iskola 
(2030 Érd,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.)

Tusculanum Településrészi 
Önkormányzat

Október 12. (hétfõ) 18 óra
Gárdonyi Géza  
Általános Iskola  

(Érd, Gárdonyi Géza u. 1–3.)

Fenyves-Parkváros 
Településrészi Önkormányzat

Október 13. (kedd) 17 óra

Teleki Sámuel Általános Iskola 
(Érd, Törökbálinti u. 1.)

Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

Október 14. (szerda) 17 óra
Casino Üzletház 

(2030 Érd, 
Balatoni út 66.)

Tisztviselõ- és Újtelepi 
Városrész Településrészi 

Önkormányzat
Október 14. (szerda) 18 óra
Batthyány Általános Iskola 

(2030 Érd, Fácán köz)

Vincellér – Kertváros 
Településrészi Önkormányzat
Október 14. (szerda) 17 óra  

Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 

(2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.)

Részönkormányzati ülésekFelsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együttmûködve a 2010. évre ezen-
nel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók és a felsõoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel 
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali 
tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat, illetve akik a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érett-
ségi elõtt álló középiskolások vagy felsõfokú diplomával nem 
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási 
intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali 
tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes Pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvasható.
Pályázati anyag az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. 

fszt.) és a Humánpolitikai Irodán (Érd, Alsó u. 3. 110. szoba) 
2009. október 1-jétõl kérhetõ, illetve a www.erd.hu honlapról 
letölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.


