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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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/347-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Az önkormányzatra 2006 óta 
nehezedik teherként a sport-
csarnok ügye. Most úgy látjuk: 
van mód a helyzet megoldá-
sára – jelentette be múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján Segesdi 
János alpolgármester. Mint 
ismert, az előző városveze-
tés és a HVB-Leasing (ma az 
UniCredit csoport tagja) megál-
lapodása alapján ugyan felépült 
a sportcsarnok, ám használni 
nem tudják az érdiek, a létesít-
ményt ugyanis nem adták át, 
és nincs üzemeltetője sem: az 
önkormányzat még 2007-ben 
elállt a szerződéstől, miután a 
2006. októberi határidő lejárta 
után többször is hiába szólította 
fel az építtetőt a teljesítésre. 
Ráadásul a lízingcég és az előző 
városvezetés által kötött meg-
állapodás rendkívül előnytelen 
lett volna a városnak. 

Perek, egyeztetések sorozata 
zajlott az elmúlt években; tavaly 
tavasszal jogerőre emelkedett az 
a bírósági ítélet, amely kimond-
ta: az előző városvezetés tör-
vénysértő módon értékesítette a 
Sportcsarnokhoz tartozó telket, 
így az erre vonatkozó adásvételi 
szerződés semmis. Ez az ítélet 
azonban a gondot nem oldotta 
meg: Érdnek van is sportcsarno-
ka meg nincs is. A városvezetés 
most úgy döntött: értékesíti a 
sportcsarnok melletti mintegy 
hathektáros területet, és az itt 
létrejövő beruházás nyereségé-
ből finanszírozhatóak lesznek 
a sportcsarnok működési vesz-
teségei. A számítások ugyanis 
azt mutatják: rentábilisan ez a 
létesítmény nem működtethető, 
ugyanis csak égbeszökő jegy-
árakkal lehetne fedezni az órán-
ként ötven-hatvanezer forintos 

rezsit. Az önkormányzat átvál-
lalná a működési költségek 
mintegy felét, többet azonban 
nem tud – magyarázta Segesdi 
János.

– Pályázatot kívánunk kiír-
ni a terület hasznosítására. 
Amennyiben a közgyűlés zöld 
utat ad a projektnek, és lesz-
nek olyan vállalkozók, akik 
megvalósíthatónak tartják az 
önkormányzat által kidolgozott 
konstrukciót, reményeink sze-
rint pont kerülhet az ügy végé-
re, és az érdiek birtokba vehetik 
a sportcsarnokot. Ez a továb-
bi területfejlesztés alapjául is 
szolgálhat ezen a környéken 
– mondta Segesdi János, hozzá-
téve: a pályázat kiírásánál olyan 
kereteket határoznak meg, hogy 
a területet csak közösségi célra 
lehet felhasználni. 

– Példának okáért élmény-
fürdő, szállodai férőhelyek, 
konferenciaközpont kialakítá-
sa jöhet szóba. Szálláshelyek 
létesítésére nagyon nagy szük-
ség van, hiszen egy-egy sport-
esemény kapcsán nem tudjuk 
elszállásolni a hozzánk érkező 
csapatokat. Amennyiben nem-
csak magát a sportlétesítményt, 
hanem a szálláshelyeket is tud-
juk biztosítani, a felkészülési 
időszakban is vendégül tudunk 
látni sportolókat, ez pedig pénzt 
hoz a városnak – jegyezte meg 
Segesdi János.

Az alpolgármester elmond-
ta: az önkormányzati szakbi-
zottságok előtt van már az a 
gazdaságfejlesztési, befektetési 
portfolió, amelynek alapját a 
2007-es befektetői konferencia 
jelentette. 

– Elképzeléseink szerint a 
kormányváltás, illetve a gazda-
sági válság lecsengése megte-
remtheti azt a kedvező helyze-
tet, hogy a gazdaságfejlesztésre 
kijelölt területek nemcsak papí-
ron léteznek majd, hanem való-
ságos fejlesztések jöhetnek létre 
– tette hozzá Segesdi János, aki 

elmondta azt is: egyes területe-
ken úgy alakítják ki a szabályo-
zást, hogy a befektetők megta-
lálják a számításukat – persze 
úgy, hogy a város, az itt élők 
érdekeit is figyelembe veszik. 

– Az nem követhető gyakorlat, 
ha ráerőltetjük az emberekre 
azokat a fejlesztéseket, amelye-
ket nem fogadnak szívesen. Az 
önkormányzatnak elsősorban 
az érdieket kell kiszolgálnia, 
másodsorban pedig azt figye-
lemmel kísérni, hogy egy-egy 
beruházás milyen gazdasági, 
pénzügyi lehetőségeket jelent 
a későbbiekben a városnak – 
hangsúlyozta az alpolgármester. 
Egyik fejlesztési tervként a Bem 
téri alközpontot említette: a 
művelődési ház, illetve a Teleki 
iskola bővítése, korszerűsítése 
is része az elképzeléseknek. 

– A jelenlegi tervek sze-
rint ebben az intézményben 
is biztosítanánk a középfokú 
oktatás lehetőségét, hiszen a 
Gárdonyiban már most igen 
nagy a túljelentkezés – tette 
hozzá Segesdi János, megje-
gyezve: ehhez a projekthez kap-
csolódik az autópálya-lehajtó és 
az Iparos út fejlesztése; a tervek 
készen állnak, kérdés, hogy a 
szaktárcának mikor áll elegen-
dő forrás a rendelkezésére a 
munkálatok elkezdéséhez. 

– A Bem téri bevásárlóköz-
pont megépítése is megkez-
dődhet a jövőben, a beruházás 
eddig a rossz gazdasági helyzet 
miatt nem indulhatott el. Ezzel 
a befektetéssel nemcsak újabb 
szolgáltatásokat kapnának az itt 
élők, hanem a közlekedési, par-
kolási gondok is megoldódná-
nak. Arra is odafigyelünk, hogy 
a zöldfelületek megmaradjanak 
ezen a területen – fűzte hozzá 
az alpolgármester, hangsúlyoz-
va: szeretnék vonzóvá tenni 
Érdet a befektetők számára, de 
nem mindenáron, hanem az itt 
élők érdekeit szem előtt tartva.

 Ádám Katalin

Sportcsarnok: lehet, hogy mégis van megoldás?

Fejlesztési tervek hat hektáron
A városvezetés úgy döntött: ha a közgyûlés jóváhagy-
ja, értékesítik a sportcsarnok melletti csaknem hat 
hektáros területet. Az ingatlan csak közösségi célra 
hasznosítható, oly módon, hogy a nyereségbõl a vál-
lalkozó állja a sportcsarnok mûködtetési költségeinek 
egy részét is – hangzott el a múlt heti polgármesteri 
sajtótájékoztatón, amelyen szó esett a Bem téri alköz-
pont fejlesztésérõl is. 

Ismét született egy terv a sportcsarnok használatba vételére
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Rákérdeztünk
Tóth Henrietta 
vállalkozó: 
– Én odafigyelek a környezetemre, de ezt elvá-
rom másoktól is. Például szelektíven gyûjtöm 
a szemetet. A szomszéd idehordja elém az 
árokba a sok limlomot, én meg hordjam el 
társadalmi munkában? A virágjaimat az üzlet 
előtt letépik, vagy csomagot tesznek rá, így 
aztán hogy lehet rendben tartani a környeze-
tünket… Először szemléletet kellene váltani.

Üveges Imre 
üzletember: 
– Szívesen megtennék mindent a városért, de 
azt hiszem, egyedül kevés lennék. Másoknak 
is csatlakozni kellene hozzám, hogy látszata 
is legyen a munkánknak. Sajnos, elég pasz-
szívak mostanában az emberek. Úgy gondo-
lom, a fiatalabbak már elszoktak attól, hogy 
a közösségért megmozduljanak.

Mit tenne meg városáért, lakóhelyéért?
Borbély Eszter 
mestercukrász: 
– Én szeretek adni, nemcsak családon belül, 
hanem másokért is. Ha a közvetlen lakóhe-
lyemért kellene megtenni valamit, bármit, 
örömmel mennék, mert úgy érezném, kicsit 
magamért is teszem. Amikor még divatja 
volt a társadalmi munkának, szinte soha 
nem hagytam ki egyet sem. Miért tenném 
ezt most másként?

Szalai Rózsa 
könyvelõ: 
– Elég kevés idő jut mostanában munka 
után magunkra vagy a családra, ezért meg-
gondolandó, hogy mire fordítanánk azt a 
kis szabadidőnket. Persze, ha nagyon fon-
tos, mondjuk környezetünk megtisztítása, 
akkor azért szívesen vállalnék pluszmunkát. 
A környezetvédelem amúgy is a szívügyem. 

Iskolanyitogató

A Teleki Sámuel Általános Iskolában

Az	óvodából	az	iskolába	történő	átmenet	
megkönnyítése	céljából

március 29-én és április 12-én 
hétfői napokon 

délután 15 - 16 óra között

játékos	foglalkozásokat	szervezünk
az	iskolába	készülő	elsőseink	számára,
amelyeket	a	leendő	elsős	tanító	nénik		

tartanak.

Cím:	2030	Érd,	Törökbálinti	u.	1.

Szeretettel	várunk	minden	érdeklődőt!

	 Iskolavezetés

Nyílt nap a Hunyadiban

Kedves Szülők!
Tájékoztatom	a	leendő		

1.	osztályos	gyermekek	szüleit,	
hogy	a	Hunyadi	Mátyás	Általános	

Iskolában

nyílt napot, órákat tartunk 
2010. március 31-én,  

szerda délelőtt az 1-3. órában.

A	programokra	szeretettel	hívom	
és	várom	a	kedves	szülőket,		

érdeklődőket!

Vargáné Balogh Erika
igazgató


