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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.

11 óra	 Farkasházi Réka és a Samuband koncertje gyerekeknek
	 	Farkasházi	Réka	neve	sokak	számára	ismert,	azt	azonban	talán	kevesen	tud-

ják,	hogy	Réka,	aki	maga	 is	két	gyermek	édesanyja,	zenés	gyerekműsorával	
már	sok	helyen	megfordult	az	országban.	Az	érdi	előadáson	a	Samubanddel	
közösen	lép	színpadra.	A	gyerekeket	pedig	meglepetés	is	várja	a	karácsonyfa	
alatt.	– A belépés ingyenes.

13 óra 	 Halászléfőzés és -kínálás
	 	Az	Érd	és	Környéke	Horgászegyesület	idén	is	vendégül	látja	az	arra	rászoruló-

kat	egy	tányér	halászlére	a	művelődési	központ	előtti	téren.	A	jó	hangulatról	
Szigeti	Eszter	és	Varga	Zoltán	gondoskodik.

16 óra 	 Ünnepi köszöntőt mond T. Mészáros András polgármester

	 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán műsora
	 	Novemberben	 jelent	 meg	 az	 ismert	 színészpáros	 ünnepi	 albuma	 Duett	

karácsony	 címmel.	 Az	 érdi	 közönség	 elsők	 között	 hallhatja	 élőben	 a	 lemez	
hangulatos	 dallamait.	 Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központ 
pénztárában 1500 forintos áron.

Az	Érdi	Városi	Televízió	és	Kulturális	Szolgáltató	Kft.	szervezésében

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA 
2009. DECEMBER 20-ÁN 

A KARÁCSONYI ÜNNEPNAP CÍMŰ PROGRAMRA 

A szakorvosi rendelõintézet 
átalakítása miatt kevesebb autó 
parkolhat a Felsõ utcában, így 
sokan az Alsó utcában állítják 
le gépkocsijukat – aminek az is 
oka, hogy jelenleg innen nyí-
lik az épület fõbejárata. Hogy 
megkönnyítsék a közlekedést, 
az ÉKFI parkolásra alkalmassá 
tette az Alsó utcai útpadkákat, 
a közeljövõben pedig ideigle-
nes világítótesteket helyeznek 
ki az úttest mellé – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján Segesdi János, hozzá-

téve: felmerült az is, hogy az 
építkezés idejére forgalomterelõ 
rendszert, mobil közleke-
dési lámpákat helyeznek el 
a rendelõ környékén. Errõl 
szakértõk bevonásával dönte-
nek a jövõben. Az alpolgármes-
ter az építkezéssel kapcsolatban 
elmondta: a napokban uniós 
szakértõk vizsgálták a projekt 
indítását, ütemezését és a kivi-
telezési munkák minõségét, és 
példaértékûnek minõsítették a 
látottakat. 

– Bízunk benne, hogy a 
késõbbi vizsgálatok is ugyan-
ilyen eredményt hoznak – fûzte 
hozzá Segesdi János.

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy Érd a városköz-
pont-rehabilitációs pályázat 
második fordulóját is meg-
nyerte. Az önkormányzat még 
2008 májusában jelentkezett 
a „Funkcióbõvítõ rehabilitáció 
– Pest megyei településközpon-
tok fejlesztése – Integrált tele-
pülésfejlesztés Pest megyében” 
elnevezésû, KMOP 2007-5.2.1/
B azonosítójelû uniós pályázat-
ra. Az önkormányzat nem a 
jelenlegi, a buszpályaudvar és a 
bevásárlóközpont körül létrejött 

„belváros” továbbfejlesztését, 
hanem egy klasszikus értelem-
ben vett városközpont kialakí-
tását tûzte ki célul, a Magyar 
Földrajzi Múzeum közelében. 
Az új belvárosban köztereket, 
sétálóutcát, kávézókat, galériá-
kat alakítanak majd ki, az autó-
forgalmat pedig visszaszorítják 
ezen a területen.

Az elsõ fordulóban a város-
központtal kapcsolatos elképze-
léseket kellett vázolni, a máso-
dikban a részletesen kidolgozott 
projektet mutatták be. 

– Az elbírálók egyhangú-
an támogatták pályázatun-
kat, így elindulhatnak az 1,1 

Egyszerûbb lett a parkolás az Alsó utcában

Zöld út a városközpontnak
Érd a második fordulót is sikeresen vette a városköz-
pont-fejlesztési pályázaton, így zöld utat kapott az 1,1 
milliárd forintos, zömmel uniós finanszírozású beruhá-
zás – jelentette be sajtótájékoztatóján Segesdi János 
alpolgármester, aki szólt a szakorvosi rendelõintézet 
körüli parkolást megkönnyítõ munkálatokról, illetve a 
városi karácsonyi rendezvényrõl is.
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Tisztelt érdi polgárok!
Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzata	
sikeresen	 pályázott	 a	 Közép-magyaror-
szági	Operatív	Program	KMOP-4.3.2.	jelű	
pályázatán,	 amely	 alapján	 megújul	 és	
bővül	az	Érdi	Szakorvosi	Rendelőintézet.
Az	 építésberuházás	 2009.	 október	
26-ával	 megkezdődött.	 A	beruházás	 befejezésének	 határideje	 2010.	 december	 20.	
A	beruházás	ideje	alatt	a	szakorvosi	rendelőintézet	zavartalanul	folytatja	a	betegellátást.	
Természetesen	 az	 építéskivitelezés	 óhatatlanul	 is	 kellemetlenségeket	 okoz,	 hisz	 a	 ren-
delőintézetet	 ezentúl	 csak	 az	 Alsó	 utcáról	 lehet	 megközelíteni.	 Kérjük	 megértésüket	 és	
türelmüket	a	beruházás	alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

milliárd forintos beruházás 
tervezõmunkái. A kivitelezés 
2011 novemberéig tart majd 
– tette hozzá Segesdi János. 
A városközpont-fejlesztési prog-
ram 800 millió forintos uniós 
támogatásból és 272 millió 
forintos önerõvel valósul meg. 
– Reméljük, két év múlva olyan 
városközpontunk lesz, amely 
látványában és szolgáltatásai-
ban is méltó egy megyei jogú 
városhoz – mondta az alpolgár-
mester, aki sajtótájékoztatóján 
minden érdi lakost meghívott a 
város karácsonyi ünnepségére. 

– Olyan élménnyel szeret-
nénk megajándékozni kicsiket 
és nagyokat, amelynek birto-

kában emelkedettebb hangu-
latban ünnepelhetnek otthon 
is. Elõször a gyerekeket vár-
juk december 20-án: 11 órától 
Farkasházi Réka és a Samuband 
ad koncertet, az Érd és Környéke 
Horgászegyesület immár hagyo-
mányos halászléfõzõ és -kóstoló 
rendezvényére 13 órától kerül 
sor, késõbb, 16 órakor a rövid 
polgármesteri köszöntõ után 
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 
mutatja be közös új lemezét. 
Ez a nap egyetlen fizetõs prog-
ramja: a jegyek 1500 forintba 
kerülnek, és a mûvelõdési köz-
pontban elõvételben vásárolha-
tók meg – fûzte hozzá Segesdi 
János.  Ádám Katalin

A Felsõ utcai bejáratát lezárták, a parkoló is megszûnt

Lebetonozták az útpadkákat, így könnyebben lehet parkolni az Alsó utcában


