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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.

November végén átadják a 
nagyközönségnek a Fundoklia-
völgyben kiépített tanösvényt, 
amelyet széles körû társadalmi 
összefogással és önkormányzati 
segítséggel alakítottak ki a helyi 
természet- és környezetvédõk. 
Szerényi Júlia botanikus, a 
Vörösmarty Gimnázium taná-
ra a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatón számolt be a 
páratlan természeti értékekkel 
rendelkezõ völgyben végzett 
munkájukról. 

– A Fundokliát 1999-ben nyil-
vánították helyi jelentõségû 
védett területté. 2004-ben beke-
rült a Natura-hálózatba, így euró-
pai jelentõségû területté vált. 
Sajnos gyakorlati védelem nem 
követte a fenti minõsítéseket, 
a terület egyre szemetesebbé, 
cserjésebbé vált, a gyurgyalagok 
is eltûntek pár éve a völgybõl. 
2007-ben az önkormányzat, az 
Érdi Környezetvédõ Egyesület 
civilekkel, szakemberekkel 
összefogva koncepciót dolgo-
zott ki a völgy megmentése 
érdekében. Ennek eredménye a 
hamarosan elkészülõ tanösvény 

is. Legelsõ lépés a lerakott hul-
ladék felszámolása, illetve az 
újbóli szemetelés megakadályo-
zása volt. A szemét elhordását 
pályázati forrásból fedezte az 
egyesület. A Fundoklia kita-
karítása után a sóskúti bánya 
által felajánlott kõtömbökkel a 
völgybe futó közutakat a terület 
határán lezártuk, így gépkocsi-
val már nem lehet behajtani 
a védett részre. Ez meghozta 
a kívánt hatást: megszûntek 
az illegális szemétlerakók, ma 
már csak annyi hulladék van 
a völgyben, amit a szél oda-
sodor – tette hozzá Szerényi 
Júlia, aki elmondta azt is: az 
elért eredményeket fokozott 
ellenõrzéssel kell fenntartani, 
amiben nagy segítséget jelent, 
hogy pályázati forrásból három, 
önkormányzati segítséggel egy 
kamerát helyeztek el a terüle-
ten. Emellett a rendõrség és a 
polgárõrség is rendszeresen 
járja a területet.

– Kétéves intenzív munkával 
megnyílt a lehetõség a tanös-
vény kiépítése elõtt, ami most 
már a végsõ fázisnál tart: a 

jelölõtáblák, eszközök festésé-
nél. A tanösvény két fõ részbõl 
épül fel: bemutatja a jellegze-
tes vegetációkat, geológiai sajá-
tosságokat, valamint bemutatja 
az egykori õsembertelepet is. 
A Fundoklia ugyanis összetett 
képzõdmény, nemcsak termé-
szeti, hanem régészeti értékeit 
tekintve is kimagasló európai 
szintû lelõhely. A völgy kima-
gasló fajgazdagsága miatt lett 
európai szinten védett terület, a 
tanösvény kialakítását is ez indo-
kolja. Az ösvény a Dévai utcánál 
indul, ahol egy nagy információs 
táblát helyezünk el, ami bemu-
tatja a völgy természeti kincseit, 
a tanösvény térképét, de feltün-
tetjük rajta Érd egyéb épített és 
természeti értékeit is. Tizenkét 
kisebb táblát is kihelyezünk a 
tanösvény mentén, amelyek az 
adott állomások jellegzetessége-
it mutatják be. Az állomások 
helyét úgy állapítottuk meg, 
hogy valamennyi élõhelytípust 
bemutathassuk, és a régészeti, 
geológiai értékekre is sor kerül-
jön. A kihalt gyurgyalagtelepet 
is helyreállítottuk – várhatóan 
két-három éven belül visszatér-
nek a madarak. Régen 15-20 pár 
fészkelt itt rendszeresen. 

A tanösvény könnyen bõvít-
hetõ lenne észak felé, de erre 
pénzhiány, illetve a terület rende-
zetlensége miatt egyelõre nincs 
mód. A tárnoki természetvédõk 
viszont már jelezték, hogy õk 
is kiépítenék a tanösvényt a 
településhez tartozó részen, és 
a két tanösvény kapcsolódhat-
na egymáshoz – fûzte hozzá 
Szerényi Júlia. Érd természe-
ti értékeirõl egyébként több 
DVD is készül, ezek egyike a 
Fundoklia-völggyel foglalkozik 
– a folytatás is hamarosan kész 
lesz. A lemezek kereskedelmi 
forgalomban nem kaphatók, de 
az érdi természetvédõk hon-
lapján (www.avarosvedo.hu) 
beszerezhetõ. Ugyanitt képeket, 
kamerafelvételeket is láthatnak 
az érdeklõdõk a Fundokliáról. 

A Fundoklia kitakarítása, a 
tanösvény kialakítása rendkívül 
széles társadalmi összefogással 
valósult meg: cégek, egyesüle-
tek, magánszemélyek, illetve 
az önkormányzat, a Földrajzi 
Múzeum is segített munkával, 
pénzzel, anyaggal, szakértelem-
mel. Iskolások, természetszeretõ 
emberek takarították a szeme-
tet, tisztították a völgyet. Az 
õ munkájuk eredménye, hogy 
a tanösvényt november végén 
át lehet adni – hangsúlyozta 
Szerényi Júlia. 

Bartos Csilla, a környezetvédõ 
egyesület elnöke példaértékû-
nek nevezte ezt az összefogást, 
hozzátéve: a környezetvédel-
mi tárca pályázatán nyertek 
4,8 millió forintot, az önkor-
mányzat pedig 800 ezer forint 
önerõvel támogatta a projektet, 
ami teljes egészében 5,8 millió 
forintba került. 

– Kérjük, ha valaki illegá-
lis szemételhelyezést, ron-
gálást tapasztal a völgyben, 
jelezze az egyesületnél vagy 
a rendõrségen. Azt mondják, 
a szemetelõk ellen három fõ 
fegyver van: a példamutatás, 
a büntetés és a nevelés. Ami 
az utóbbit illeti: a természeti 
értékeinkrõl készült filmeket 
igyekszünk eljuttatni az isko-
lákba, osztályokat viszünk majd 
ki a völgybe. A büntetés pedig, 
ha valakit rajtakapnak illegális 
szemétlerakáson, súlyos lesz 
– tette hozzá Bartos Csilla.

Segesdi János alpolgármester 
az Aradi utcai bölcsõde felújítá-
sáról, bõvítésérõl beszélt. Mint 
utalt rá: az épület igen rossz 
állapotban van, az ÁNTSZ kilá-
tásba helyezte az intézmény 
bezárását is, hiszen az elmúlt 
harminc év alatt semmilyen 
komolyabb felújításra nem 
került sor. 

– A bölcsõde nemcsak meg-
újul, hanem 40 férõhellyel ki 
is bõvül. Eredetileg pályázati 
forrásból finanszírozta volna a 
város a munkálatokat, ám hiába 
volt jelentõs önerõvel megtá-
mogatva, és komoly indokokkal 
alátámasztva a felújítás szüksé-
gessége, Érd nem nyert a pályá-
zaton. Így a mintegy három-
százmillió forintos felújítást 
saját forrásból finanszírozza 
az önkormányzat. Múlt héten 
átadtuk a területet, az átépítés 
megkezdõdött, és jövõ nyáron 
be is fejezõdik – mondta az 
alpolgármester, aki elmondta 
azt is: a bölcsõde kertje, kinti 
eszközei is megújulnak; a játé-
kok az uniós szabványok sze-
rint készülnek majd. 

A bölcsõde az átalakítás ideje 
alatt is mûködik: az új szárny 
kialakítása alatt a régi épületben 
maradnak a kicsik, onnan köl-
töznek át az újba, mialatt a régi 
rész felújítása zajlik.

– Az óvodai fejlesztés sem 
áll le: a Harkály utcai óvoda a 
vasút bõvítése miatt új hely-
re költözik; terveink szerint az 
új címen bõvített férõhellyel 
mûködik majd – mondta még 
Segesdi János. 

 Ádám Katalin

Rákérdeztünk
Balázs Gyula 
vállalkozó: 
– Sokáig gondolkodtam ezen, hiszen renge-
teg emberrel foglalkozom naponta, és arra 
jutottam, talán érdemes volna „megkockáz-
tatnom”. Igaz, korábban nem oltattam be 
magam influenza ellen, de úgy gondolom, 
a H1N1 más. Remélem, nem lesz bajom a 
védõoltásból – hallottam már arról is, hogy 
nem mindenkinek használ – és valóban 
megóv az új influenzától. 

Hermann Felicia 
diák: 
– Azt hiszem, kihagyom az oltást, mert 
amúgy is félek mindenféle szúrástól. 
Különben se hiszek nagyon benne, túl 
nagy a felhajtás körülötte. Szerintem ez 
se különb egy „sima” influenzától, ha el is 
kapnám, úgy gondolom, elég fiatal vagyok 
még, hogy a szervezetem legyûrje a beteg-
séget. Szerencsére a szüleim rám bízzák a 
döntést.

Beoltatja‑e magát a H1N1 vírus ellen?
Tenke Krisztina 
ügyintézõ: 
– Én már legalább tíz éve minden évben 
beoltatom magam az influenza ellen, nem is 
kaptam el soha. Pedig ügyfelekkel foglalko-
zom, sok beteg „látogat” meg. Az orvosom 
mondta is; Krisztina, magának kötelezõ 
beoltatnia magát! Az idén két védõoltást is 
kértem, a hagyományos és az új influenzá-
ra. A napokban ide a munkahelyemre jön 
az orvosom, hogy beadja.

Tamási Lászlóné 
nyugdíjas: 
– Korábban minden évben rohantunk a 
férjemmel beoltatni magunkat az influenza-
szezon kezdetén, de nem különösebben 
használt. Volt, amikor ennek ellenére meg-
kaptuk, sõt még erõsebb lefolyásúnak talál-
tuk, mint máskor. Most kivételt teszek, mert 
annyi mendemonda van a H1N1 körül, hogy 
nem merem alávetni magam az oltásnak, de 
ennek ellenére remélem, megúszom! 

Tanösvényt adnak át a Fundoklia-völgyben – Indul a bölcsõdefelújítás

Út az õsembertõl a gyurgyalagig
Többéves elõkészítõ munkát követõen, példátlan társa‑
dalmi összefogással tanösvényt építettek a Fundoklia‑
völgyben az érdi természetvédõk. A páratlan termé‑
szeti, geológiai, régészeti értékeken végigkalauzoló 
ösvényt november végén adják át a nagyközönségnek 
– hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájé‑
koztatón, ahol Segesdi János alpolgármester az Aradi 
utcai bölcsõde most induló felújításáról is beszélt.

Fehér sziklák õrzik a védett területet az autóktól
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