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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

A közelmúltban lezajlott, illet-
ve a jövőben tervezett intéz-
ményfejlesztésekről számolt be 
Segesdi János alpolgármester a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón. 

– Férőhelyekkel bővült és 
megújult a Bem téri és a Béke 
téri óvoda, korszerûsítettük a 
Kisfenyves óvodát, átalakult a 
Gárdonyi iskola. Készen vannak 
azok a tervek is, amelyek alap-
ján megépülhet a Darukezelő 
utcai óvoda. Ezt az intézményt 
az önkormányzat megépítené, 
de nem a város mûködtetné, 
hanem az ennek jogát elnye-
rő szervezet, amely vállalná a 
normatív támogatás kiegészíté-
sét, így a szülőket pluszköltség 
ugyanúgy nem terhelné, ahogy 
az önkormányzati óvodákban 
sem terheli – tette hozzá Segesdi 
János. 

– Miután az Aradi utcai böl-
csőde felújításához pályáza-
ti úton nem nyertünk támo-
gatást, a Darukezelő utcai 
óvodára szánt összeget erre 
az igen rossz állapotban lévő 
intézmény fejlesztésére kellett 

fordítanunk, így csúszik az új 
óvoda megépítése. Amint sike-
rül biztosítanunk a szükséges 
forrásokat, a lehető legrövidebb 
időn belül hozzá tudunk kez-
deni ehhez a beruházáshoz is. 
Ami a bölcsődét illeti: a felújí-
tott, átalakított épületrészeket a 
napokban adják át, és a gyere-
kek átköltöztetése után a kivite-
lező hozzákezdhet az új szárny 
megépítéséhez is. Így az ősz 
folyamán már teljes kapacitás-
sal, száz férőhellyel mûködhet 
az intézmény – mondta még 
az alpolgármester, aki arról is 
beszélt, mennyire megnöve-
kedtek az elmúlt években az 
önkormányzat terhei az óvo-
dák, iskolák mûködtetéséhez 
szükséges állami normatíva 
csökkenésével. 

– 2002-ben 182 ezer forint volt 
egy férőhely normatív támogatá-
sa. Ma ahhoz, hogy ugyanolyan 
színvonalon tudja az önkor-
mányzat ezen intézményeket 

A normatív támogatás még fele sincs a szükségesnek

Költöznek a bölcsõdések
A napokban átköltöznek 
a gyerekek az Aradi utcai 
bölcsõde átalakított, fel
újított szárnyába, és 
kezdõdhet az új rész épí
tése – hangzott el a múlt 
heti polgármesteri sajtó
tájékoztatón, amelyen 
szó esett egy új óvoda 
terveirõl, illetve a sport
csarnokkal kapcsolatos 
elképzelésekrõl is, vala
mint arról, hogy a nemrég 
átadott Fundokliatanös
vény tájékoztató tábláit 
ismeretlenek javíthatatla
nul megrongálták.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és az ÉRDI VÁROSI TELEVÍZIÓ

tisztelettel	meghívja	Önt	és	kedves	családját

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
programjaira	2010.	április12-én

VENDÉGLŐ A PARNASSZUSON
irodalom	és	gasztronómia	a	Szepes	Gyula	Művelődési	Központban

19 óra	 Köszöntőt	mond	T. Mészáros András	polgármester
	 Ünnepi	beszédet	mond
	 Szentmártoni János	József	Attila-díjas	költő
	 A KÖLTŐ UTAZÁSA
	 –	a	Petőfi	Vándorszínház	előadása
	 Ferenczi György és	a	Rackajam	zenekar,
	 Bálint Tünde, Gulyás Réka, Pilári Lili,
 Szabó Sípos Barnabás színművészek

20.15 óra 	 Az	előtérben	megnyílik	a
	 Vendéglő a Parnasszuson
	 a	magyar	irodalom	leghíresebb	ételeivel,	italaival.
	 Vendéglős:	Osváth Babi
	 Hangulat:	Gulyás Csilla hárfaművész
	 Kulturális	és	kulináris	élvezetek.

Jegyek kaphatók a művelődési központban
A jegy ára (vacsorával) 3500 Ft/fő

Ne feledje: a kultúra gazdagít! Minden megváltott jegy teljes egészében
levásárolható a kuponokon feltüntetett üzletekben.

Menü: ______________________
Levesek:
Jókai bableves, ahogy	Róza	asszony	főzte
Jókai	Mór	író	(1825–1904)	kedvenc	étele:	sűrű	
bableves,	füstölt	sertéscsülökkel,	debreceni	
kolbásszal	és	csipetkével.
Főételek:
Attila álma, ropogósra	sült	fiatal	liba	combja	
zsenge	káposztakörettel	és	pikánsan	fűszeres	
burgonyával	József	Attila	(1905–1937)	emlé-
kére	egy	sor	füle,	egy	sor	orja,	egy	sor	kövérje,	
egy	sor	töltelék.
A	nagy	palóc,	Mikszáth	Kálmán	(1847–1910)	
regulája	szerint	készített	töltött káposzta
Tabáni csoda, tejfölös	rácponty,	ahogyan	
Krúdy	Gyula	(1878–1933)	fogyasztotta
kedvenc	tabáni	vendéglőjében.

Sándoromnak,	csirkepaprikás	galuskával,	
Szendrei	Júlia	készítette,	Petőfi	Sándor	
(1823–1849	)	kedve	szerint.
Desszertek:
Nagyváradi illatok, kapros-túrós	lepény,	ami	
Ady	Endrét	(1877–1919)	mindig	lázba	hozta.
M. F., meggyes	rétes,	melybe	a	szegedi	
London	Szálló	cukrásznői	mindig	belesütötték	
Molnár	Ferenc	(1878–1952)	monogramját.
Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs
Gyümölcsök	„Márton,	az	oroszi	pap”	csábítása	
szerint,	Arany	János(1817–1882):	Szondi	két	
apródja	című	balladájából.

Az ételeket  
az Osváth Kereskedőház Korona  

vendéglője készítette.

mûködtetni, a támogatásnak el 
kellene érnie a 320 ezer forin-
tot. Ehhez képest a normatíva 
összege a 2002-es évihez képest 
50 ezer forinttal csökkent, tehát 
ha fenn kívánjuk tartani intéz-
ményeink színvonalát, ezt az 
összeget az önkormányzatnak 
kell kipótolnia. Ez eddig még 
sikerült, bár nem véletlen, hogy 
a költségvetési vita során több-
ször előkerült az intézmények 
finanszírozása. A közelmúltban 
lezárult az intézményveze-
tőkkel egy tárgyalássoro-
zat, ami a mûködtetést és a 
minőségbiztosítást is érintet-
te. A megbeszélésen sikerült 
közös nevezőre jutnunk. Bízom 
benne, hogy a szakszervezetek, 
érdekképviseletek – amelyekkel 
most tárgyalunk – megértik azt, 
hogy csak az érdiek összefogá-
sával tudja az önkormányzat 
ezen intézményeket mûködtetni 
– mondta az alpolgármester, 
hozzátéve: bízik benne, hogy a 
választások után az új nemzeti 
kormány megteremti a stabil 
finanszírozás lehetőségét. 

– Minden vágyunk a jövőben 
sem teljesülhet, hiszen a szek-
rényből már kiborult csontvá-
zak még sok nehézséget okoz-
nak, és a következő négy év sem 
lesz egyszerû az önkormányza-
tok életében. Az viszont biztos: 
egy olyan önkormányzat, amely 
képes és akar a közösségért 
tenni, nagyon sok nehézségen 
átsegítheti az itt élőket – zárta 
szavait az alpolgármester. 

T. Mészáros András az intéz-

ményfejlesztéssel kapcsolatban 
megemlítette még két sportléte-
sítmény, a Batthyány tornacsar-
nok és a tanuszoda átadását. 
Elmondta azt is: az önkormány-
zat szeretne megoldást találni 
a sportcsarnok üzemeltetésére, 
ezért értékesíteni kívánják a 
sportcsarnok melletti csaknem 
hat hektáros területet, amelyen 
többek közt strand, szálloda 
mûködhetne. 

– A sportcélú szolgáltatá-
sok tekintetében ez nagyon 
nagy előrelépés lehetne 
Érdnek – jegyezte meg T. 
Mészáros András, hozzátéve: 
a sportcsarnokot a beruházó 
mûködtetné, de az önkormány-
zat évi 150 millió forintért kapa-
citást vásárolna tőle, mind idő-
ben, mind sportfelületben. Az 
eredeti konstrukció szerint az 
éves lízingdíj és a mûködtetési 
költség elérte volna a 700 millió 
forintot, amit az önkormány-
zatnak kellett volna kifizetnie. 
Öszehasonlításképpen: a tan-
uszoda mûködtetése évente 80-
100 millió forintba kerül.

Bartos Csilla, az Érdi 
Környezetvédő Egyesület 
elnöke a sajtótájékoztatón 
elmondta: ismeretlenek javít-
hatatlanul megrongálták a 
Fundoklia-völgy tanösvényein 
kihelyezett tájékoztató táblá-
kat. A kár ötven–nyolcvanezer 
forint. 

– A völgy természeti értékei 
iránt nagyon nagy az érdek-
lődés, sokan jelentkeznek cso-
portos kirándulásra. Nemcsak a 
táblákat, hanem ezen felnőttek, 
gyerekek örömét is elrontották a 
rongálók. Az egyesület feljelen-
tést tett, és bízunk abban, hogy 
elkapják a vandál elkövetőket 
– jegyezte meg Bartos Csilla, aki 
kérdésünkre elmondta: a völgy-
ben három kamera mûködik, 
de a teljes területet ezek nem 
tudják lefedni.

Bartos Csilla beszámolt arról 
is: több érdi család, illetve cég 
jelezte, hogy részt vesz a Föld 
órája programon. A világméretû 
környezetvédelmi akció célja az 
energiapazarlás csökkentése; 
március 27-én fél kilenc és fél 
tíz között egy órára az akci-
óhoz csatlakozók lekapcsol-
ták a lakásukban a világítást. 
Cégek, önkormányzatok, civil 
szervezetek is részt vehettek a 
programban, a nem feltétlenül 
szükséges fényforrások – pél-
dául a díszkivilágítás – kikap-
csolásával.

 Ádám Katalin

Az Aradi utcai bölcsõde az építkezés elõtt és most
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FELHÍVÁS
A Bolyai János Általános Iskolában (2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.) 
a 2010/2011. tanévben 
MAGYAR–NÉMET KÉT TANNYELVÛ 1. OSZTÁLYT indítunk.
Várjuk a leendõ 1. osztályosok jelentkezését a beíratkozási napokon:
2010. április 14. 12.00-tõl 18.00-ig
2010. április 15.   8.00-tól 18.00-ig
2010. április 16.   8.00-tól 13.00-ig
Az érdeklõdõ szülõk részletes információt olvashatnak iskolánk honlap-
ján: www.bolyai-erd.sulinet.hu.


