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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 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés 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.

Magyarországon egyedülálló 
megállapodás született múlt 
szerdán az érdi önkormányzat – 
illetve a városi rendezvényeket 
szervezõ Érdi Városi Televízió 
és Kulturális Szolgáltató Kft. 
– valamint a Future Food Plus 
Kereskedelmi Kft. között a kul-
túra támogatására: mostantól 
minden városi, illetve a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Ház által szer-
vezett kulturális rendezvényre 
váltott jegy ára száz százalékig 
levásárolható a CBA Érd Center 
áruházban (Budai út 28.), illet-
ve a martonvásári CBA Marton 
(Ady Endre u. 6.) üzletben. Ez 
a kedvezmény már a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ren-
dezett fizetõs programokra is 
érvényes.

Az ötlet a polgármeste-
ri kabinettõl származott; a 
szerzõdést január 13-án írták 
alá az önkormányzat, a kultu-
rális szolgáltató kft., és a fenti 
CBA-üzleteket tulajdonló cég 
képviselõi a Polgárok Házában – 

csakúgy, mint azt a szerzõdést, 
amely az önkormányzat és a 
Théma Lapkiadó Kft. között 
köttetett arról, hogy lapunk, az 
Érdi Újság rendkívüli kedvez-
ménnyel jelenteti meg e kul-
turális újdonsággal kapcsolatos 
hirdetéseket. 

Bozsogi János, az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója elmondta: Érd szinte 
minden kulturális rendezvé-
nyét – a gyermek- és szórakoz-
tató mûsorokat, a fesztiválokat 
– érinti e megállapodás. Segesdi 

János alpolgármester számo-
kat is sorolt: az érdi rendez-
vényeken évente csaknem 22 
ezer ember vesz részt – ennyi-
en élhetnek a jegy levásárlásá-
nak lehetõségével. Sõt, mivel 
a Future Food Plus Kft. és a 
Théma Lapkiadó Kft. jóvoltá-
ból a lakosság ingyen juthat 
kulturális élményekhez, ez a 
szám várhatóan nõni fog – fûzte 
hozzá.

A belépõjegyek a két CBA-
üzletben nem úgy válthatók be, 
mint – mondjuk – az étkezési 
jegyek; beszámításukhoz el kell 
érni egy megszabott vásárlási 
értéket. Például: a leggyakoribb, 
700 és 800 forintos jegy ötezer 
forintos vásárlásnál, az 1500 forin-
tos 10 ezer forintos vásárlásnál 
váltható be (bõvebben lásd kere-
tes táblázatunkat). A jegyeken 
minden esetben fel lesz tüntet-
ve a kedvezménnyel kapcsolatos 
valamennyi információ.

– A mai fogyasztói árak mel-
lett sajnos nem kell attól tartani, 
hogy egy-egy nagyobb bevásár-
lás alkalmával nem érjük el a 
megszabott értéket. Ez a fajta, 
a kultúrát támogató gyakor-
lat, amelyet Magyarországon 
elõször Érden vezetünk be, 
olyan példával szolgál, amelyet 
elõbb-utóbb mások is követni 
fognak – jegyezte meg Segesdi 
János.

Martonosi Tamás, a Future 
Food Plus Kft. ügyvezetõje a 
megállapodás aláírásakor azt 
hangsúlyozta: egy város meg-
ítélésénél szerepet játszik az is, 
hogy milyen az adott telepü-
lés kulturális élete. Ezért egy 
vállalkozónak meg kell találnia 
azon lehetõségeket, amelyekkel 
a kulturális élet fejleszthetõ. 

– Másik nagyon fontos 
tényezõ, hogy e programban 
úttörõ szerepet tudunk játszani, 

amiben persze van bizonytalan-
ság, de sok lehetõség is. A mai 
Magyarország fejlõdése pedig 
csak a lehetõségek kiaknázásá-
val fordulhat pozitív irányba. 
A gazdasági válság az élelmi-

szeripart bizonyos szemszögbõl 
kevésbé érinti, hiszen – ahogy 
mondani szokták – enni mindig 
kell. Ugyanakkor a gazdasági 
válság hatásai miatt rendkívüli 
harc indult meg a kereskede-
lemben azért, hogy a szereplõk 
meg tudják õrizni pozícióju-
kat, illetve fejlõdni tudjanak. 
Számunkra ez a megállapodás 
lehetõség arra, hogy a kultú-
ra támogatása mellett üzleti 
lehetõségeinket is fejlesszük 
– magyarázta.

Keresztesi Péter, a Théma 
Lapkiadó Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója elmondta: tizenhat lapot 
jelentetnek meg nagyvárosok-
ban és egyéb településeken, és 
szinte mindenütt támogatják a 
helyi kezdeményezéseket, illet-
ve a kulturális rendezvényeket. 

– Médiatámogatóként többek 
közt jelen vagyunk a veszprémi, 
pécsi, soproni kulturális ese-
ménysorozatokon, és az Érdi 
Újság kiadójaként úgy gondol-
juk: kötelességünk melléállni e 
kezdeményezésnek. A kiadónk 
ingyenesen terjeszti a Helyi 
Témát, illetve az Érdi Újságot. 
A médiapiaci válság – a fizetõs 
lapok példányszáma és olva-
sottsága folyamatosan csökken 
– idején ki kell használni azt a 
hihetetlen erõt, ami egy ingye-
nes terjesztésû tartalomszolgál-
tató lapban rejlik – hangsúlyoz-
ta Keresztesi Péter, aki újságírói 
kérdésre elmondta azt is: az érdi 
kulturális életet támogató akció 
hirdetései rendkívül jelentõs 
kedvezménnyel, önköltségi 
áron jelenhetnek meg az Érdi 
Újságban.

Bozsogi János, az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Kft. ügyvezetõje 
arról beszélt, hogy a jelenlegi 
válságos idõkben nem könnyû 
a nem ingyenes, ám színvonalas 
kulturális programokra becsalo-
gatni a nézõket. 

– Sokkal nagyobb örömmel 
költenek az emberek kultúrá-
ra és szórakozásra, ha tudják, 
hogy az alapvetõ életszük-

ségleteik kielégítésénél ezt az 
összeget „vissza tudják hozni”, 
azaz le tudják vásárolni. Ha 
ennek hatására egyre többen 
jönnek el az érdi programokra, 
az minket is ösztönöz, sõt köte-
lez arra, hogy még érdekesebb, 
tartalmasabb, látványosabb 
produkciókat hozzunk ide, ez 
pedig az egész városnak hasz-
nára válik.

 Ádám Katalin

Ingyenesek lettek a városi kulturális programok

Minden jegy levásárolható!
Mostantól ingyen látogathatják az érdeklõdõk városunk szinte minden kulturá-
lis rendezvényét. Egy múlt szerdai megállapodásnak köszönhetõen ugyanis a 
belépõjegyek ára levásárolható két CBA-áruházban. A lehetõség a fesztiválokra 
éppúgy vonatkozik, mint a mûvelõdési központ rendezvényeire. Ez a kultúrát támo-
gató kezdeményezés az országban egyedülálló.

A belépõjegyek árát a két CBA-üzletben akkor számítják be a vásárlásba, ha a vevõ eléri a meg-
szabott vásárlási értéket. A belépõjegyek külön-külön is beválthatók.

Jegyár:	 Minimum	vásárlási	érték:
700-800 Ft 5 000,- Ft
1500,- Ft 10 000, Ft
1950-2000 Ft 13 000,- Ft
2400-2500 Ft 16 000,- Ft
3000,- F 20 000,- Ft
3500,- Ft 23 000,- Ft
6000,- Ft 40 000,- Ft

A megállapodások megkötése után az aláírók válaszoltak a sajtó kérdéseire (Irtó Krisztián Euroaszfalt Kft., 
Bozsogi János Érdi VTV, Segesdi János alpolgármester, Martonosi Tamás Future Food Plus Kft. és Keresztesi 
Péter Théma Lapkiadó Kft.)

Érden ebben a CBA-üzletben válthatók be a belépõjegyek

A tavalyi második Elsõ Fesztivál 
mûsora – idén a belépõjegyek ára 
már levásárolható lesz


