
XX. évfolyam, 2010. január 7.Érdi Újság2 aktuális

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

Pataki János 
cukrászvállalkozó: 
– Vegyes évet zártunk, aminek csak az elsõ fele 
volt viszonylag jó. Ma már az is eredmény-
nek számít, ha nem kell senkit elbocsátani a 
munkahelyérõl. Nekünk sikerült megõriznünk 
a létszámunkat! Az új esztendõ remélem ennél 
azért többet hoz majd, mert a tavalyinál csak 
jobb lehet. Természetesen, mint minden évben, 
most is törjük a fejünket az új országtortán.

Csákvári Imre 
recepciós:
– Kifejezetten sikeres évet zártam, mert hét 
szûk esztendõ után elõször tudtam tavaly 
nyáron elhelyezkedni. Addig borzasztó 
idõszakot éltem meg. Én már azzal is elé-
gedett leszek, ha 2010-ben megtarthatom az 
állásomat, mert még így se könnyû egy csalá-
dot eltartani, hát még csupán segélyekbõl…

Milyen évet zárt – és milyet vár?
Solti Gábor 
villamosmérnök: 
– Nagyon boldog évet zártam, hiszen pontosan 
egyesztendõs az elsõ unokám! A hobbimban, 
a horgászatban is sikeres évem volt, az érdi 
egyesületünknél jó fogásunk volt. Most azon 
fáradozunk, hogy január végén remek, han-
gulatos horgászbált rendezzünk. Erre az évre 
biztonságot, békét, céljaimhoz pedig támoga-
tást várok. S ha lehet, még egy unokát…

Gidófalvy Attila 
zenész:
– Számomra az év halállal zárult – december-
ben meghalt édesapám –, s az új év temetéssel 
kezdõdik. Pedig nem lett volna rossz évem a 
2009, de így?! Nagyon várom már a változást, 
politikailag, gazdaságilag, erkölcsileg. Várom, 
hogy jobbra(!) fordul végre az ország sorsa, 
ezért is kívánok mindenkinek „Jobbulást”! 

A 2009-es év hozott felszültsége-
ket, konfliktusokat, de remélem, 
hogy az emlékezetben, illetve 
a januári zárszámadás során a 
pozitív és elõremutató ügyek 
lesznek többségben – mondta 
T. Mészáros András december 
16-i évzáró sajtótájékoztatóján. 
A polgármester beszélt arról az 
ÁROP-pályázatról is, amelyen 
a város 2009 januárjában 45 
millió forintot nyert a polgár-
mesteri hivatal szervezetfejlesz-
tésére. Mint mondta, a prog-
ramnak köszönhetõen 2010-ben 
már egy minõségbiztosított, jól 
szervezett, valóban a munkára 
koncentráló hivatal áll a lakos-
ság szolgálatára. 

– A 2009-es esztendõ utol-
só idõszakához két pályázati 
siker is fûzõdik. A közösségi 
közlekedés fejlesztéséhez elsõ 
fordulóban 250 millió forintot 
nyert a város. A tervezési és 
kivitelezési munka hamarosan 
megkezdõdik, és további pályá-
zatokat is benyújtunk ezzel a 
projekttel kapcsolatban. A terv 
az, hogy olyan önálló közleke-
dési társaságot hozzunk létre a 
városban, amely a jelenleginél 
kisebb buszokkal, de sokkal 
hatékonyabban tudja a helyi igé-
nyeket kiszolgálni. A települések 
közötti közlekedés megoldása 
állami kötelezettség, a helyi köz-
lekedésé viszont önkormányza-
ti. Mivel Érden jelenleg mindkét 
szolgáltatást a Volán végzi, a 
kötelezettségek, a megoldások 
és a finanszírozások is össze-
keverednek. Szeretnénk tiszta 
vizet önteni a pohárba, és javíta-
ni a helyi közlekedési viszonyo-
kat – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki beszélt a városköz-
pont-pályázatról is, amelynek 
második fordulójában nemrég 
született kedvezõ döntés. 

– A körülbelül 1000-1200 mil-
lió forintos beruházás – ebbõl 

800 millió a támogatás – során 
kialakítjuk a Felsõ utcától a lakó-
telepig tartó Pelikán sétányt, új 
zöldfelületeket hozunk létre 
ezen a területen, és átalakít-
juk a Budai út közlekedését, 
növeljük a Magyar Földrajzi 
Múzeum kapacitását – részle-
tezte a polgármester, aki úgy 
látja: 2010 mindenki számára 
nehéz év lesz, a magánember-
nek, a köztisztviselõnek és az 
önkormányzatnak is, hiszen 
a megszorítások, amelyek az 
országos költségvetés elfoga-
dásával nyilvánvalóvá váltak, a 
város számára is nehézségeket 
jelentenek. 

– A magunk részérõl garan-
táljuk a takarékos, biztonságos 
mûködést: 2010 fõ feladata a 

már elnyert pályázatok, fej-
lesztések korrekt lebonyolítása 
lesz. Ehhez tartozik a csator-
naprojekt is. A pályázati anyag 
Brüsszelben van, az úgyneve-
zett tisztázó kérdéseket mind 

megválaszoltuk, és várjuk a 
támogató döntést, amely remé-
nyeink szerint hamarosan 
megérkezik – zárta szavait T. 
Mészáros András.

 Ádám Katalin

Helyreigazítás
Elmúlt év december 10-i számunk „Finisben az uszoda – 
Változások várhatók a közétkeztetésben” címû írásában az 
iskolai, óvodai közétkeztetéssel kapcsolatos elképzelhetõ válto-
zásokról is írtunk, egyebek közt megemlítve: a Junior Zrt. pályá-
zatában nem adott ajánlatot konyhafelújításra, holott ez felté-
telként szerepelt. Fentiekkel kapcsolatban a Junior Vendéglátó 
Zrt. cégvezetõje helyreigazítást kért. „Pályázatunkban az önkor-
mányzat felhívásának megfelelõen egyszázmilliós kötelezettsé-
get vállaltunk 2010. december 31-ig a konyhák felújítására” – áll 
Alpári György cégvezetõ levelében.

Takarékos, biztonságos mûködést garantál a városvezetés

Nehéz esztendõ áll elõttünk
A már elnyert pályáza-
tok, fejlesztések korrekt 
lebonyolítása lesz 2010 
fõ feladata – jelentette 
ki évzáró sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András 
polgármester, hozzátéve: 
az állami megszorítások 
nemcsak az állampolgá-
rokat, hanem az önkor-
mányzatokat is érintik, 
a városvezetés azonban 
garantálja a takarékos, 
biztonságos üzemeltetést.

Változások lesznek a belvárosi területen, átalakul a Budai út közlekedése is
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