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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.

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a 122/2007. (IV.19.) KGY. számú határo-
zatban foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében 
meghatározott Média Alapra.
A Média Alap célja a helyi írott és elektronikus sajtó társadalmi szerepvállalásának elősegítése, 
növelése, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. A közszolgáltatás minőségének továb-
bi javítása, a versenyhelyzet erősítése a helyi médiumok támogatásával. Ennek érdekében kívánja 
támogatni az Önkormányzat közigazgatási területén működő, valamint ezen túl az Önkormányzat 
céljait elősegítő kiadókat és műsorszolgáltatókat.
Támogatásban részesíthetők köre:
A Média Alapra pályázhatnak mindazon írott és elektronikus sajtó szervezetei, amelyek a sajtóról 
szóló 1986. évi II. törvény és a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatálya alá 
tartoznak, valamint:
* Az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve működnek és Érd céljainak megfelelő 
tartalmisággal jelennek meg
* Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül legalább egy éve működnek, de Érd céljainak 
megfelelő tartalmisággal jelennek meg.
Támogatásban részesíthető mindazon természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező társasága, továbbá lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet, mely 
az írott sajtó tekintetében időszaki lap kiadója, és a 12/1986. (IV.22.) számú MT rendelet 4/A.§-a 
alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba vett, továbbá a rádiózásról és televízió-
zásról szóló 1996. évi I. törvény alapján műsorszolgáltatónak minősül.
Jelen pályázati kiírás alapján nem részesíthetők támogatásban azon szervezetek, melyek közvetlen 
költségvetési támogatásban részesülnek Érd Megyei Jogú Város költségvetéséből.
Támogatás kérhető:
• Sajtótermékek, időszaki lapok kiadására
• Rádió- és televízióműsorok készítésére
Az elbírálás szempontjai:
•  A pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek
• A pályázó eddigi szakmai munkája
• A költségvetés megalapozottsága, realitása

A beszélgetésben szó esett a vár-
ható forró belpolitikai őszről is, 
amikor sor kerül az önkormány-
zati választásokra – de tekintsük 
először a mostani kampányt.

– Képviselő úr, azt hiszem, már 
mondhatjuk így, ön többször is 
arra kérte képviselőjelölt vetély‑
társait, legyenek visszafogottak 
a kampányban. A választások 
első fordulója előtt megjelent 
Érdi Helyi Járat címû időszakos 
kiadványban viszont kemény 
lejárató kampányt kezdett sze‑
mélye ellen az MSZP. Hogyan 
élte meg a támadásokat?

– Utánlövésnek tartom az Érdi 
Helyi Járatban megjelenteket, 
párbajképes ember ilyet nem 
enged meg magának semmi-
lyen körülmények között. Az 
egész kiadvány szellemiségén 
látszik, hogy igazából nem is az 
országgyûlési választással fog-
lalkozott, hanem „előzeneka-
ra” volt az őszi önkormányzati 
választásnak. A személyemet 
ért támadásokkal kapcsolat-
ban azt tudom mondani, ügyes 
volt, mert nagyon tudatosan jól 
manipuláltak bizonyos ténybeli 

elemeket, természetesen csúsz-
tatva, és nem megmutatva az 
igazság és a valóság minden 
elemét. De ez egy jól ismert 
szocialista gyakorlat, az őszödi 
példa mutatja, hogy az MSZP 
bizonyos vezetőinek akár helyi 
szinten, akár országos szin-
ten a zsigereiben van, hogy ha 
álmukból felköltik őket, akkor 
is képesek a valós tényekből 
hazugság látszatát kelteni. Akik 
ilyen dolgokra képesek, azok 
nem párbajképesek. A Fidesz–
KDNP kampánya nem foglalko-
zott személyeskedő dolgokkal, 
mi világos politikai üzeneteket 
fogalmaztunk meg a választó-
polgárok számára, és ez sikerrel 
is járt, az elért eredmény minő-
síti a kampányunkat.

– A választás első forduló‑
ját követő napon Orbán Viktor 
magához kérette a képviselője‑
lölteket. A megszerzett mandá‑
tummal együtt, megkapta első 
feladatát is az elnök úrtól?

– Személy szerinti feladatosz-
tás nem történt, hanem kérés 
fogalmazódott meg, hogy a még 
versenyben lévő képviselőtár-

sainkat támogassuk. Mi ezt jó 
szívvel tesszük, illetve tettük.

– Mire megjelenik az interjú, 
túl leszünk a választások máso‑
dik fordulóján, ismerni fogjuk a 
végeredményt. Véleménye sze‑
rint lesz‑e kétharmados Fidesz–
KDNP győzelem?

– Biztosan állítom, lesz. 
Látszik, hogy az MSZP-nek 
nincs üzenete, a Jobbiknak 
sincs megfelelő programja, csak 
a Fidesz–KDNP programjának 
a megvalósítása vezetheti ki az 
országot a hihetetlenül nehéz 
helyzetből, az emberek pedig 
már eldöntötték jóval a válasz-
tások előtt, hogy bizalmat sza-
vaznak a Fidesz–KDNP jelölt-
jeinek.

– Ismertté vált, melyik két‑
harmados törvényeket szeretné 
először megváltoztatni az új 
Országgyûlés. Képviselő úr is 
úgy véli, ezek a legfontosabbak?

– A választási kampányban 
mi ezeket a vállalásokat tettük, 
tehát – ha tudjuk –, akkor ezeket 
teljesíteni kell. Szó van a média-
törvény, a választójogi törvény, 
a határon túli magyarok ket-
tős állampolgárságáról szóló 
törvény és az önkormányzati 
törvény módosításáról, és úgy 
vélem, nem csaphatjuk be a 
választópolgárokat azzal, hogy 
ha megszereztük a kellő felha-
talmazást, akkor ne éljünk vele. 
Ezzel számolt minden képvi-
selőjelölt, és állítom, ennek 
nem lesz semmilyen akadálya a 
frakciókon belül. A szakmailag 
jól előkészített törvényeket elfo-
gadjuk. 

– Ön széles kapcsolatrend‑
szert épített ki a határon túli 
magyar közösségekkel, ismeri a 
Kárpát‑medence magyarok által 
is lakott országok életét, az eltelt 
években többször is segítette a 
dévai árvákat. Érkezett‑e vis‑
szajelzés önhöz a választásokat 
követően a határon túli magya‑
rok részéről?

– Az első gratuláció Erdélyből 
érkezett. A Maros megyei 
Szovátán élő barátom hívott 
fel, aki gratulált a Fidesz–KDNP 
első fordulós választási győzel-
méhez és a személyem által 
elért sikerhez. Jólesett a gra-
tuláció, mert ez is bizonyí-
totta, hogy a határon túl élő 
magyarok figyelemmel kísérik 
a magyarországi politikai élet 
alakulását, és számukra nem 

mindegy, hogy milyen lesz az 
ország megítélése a szomszé-
dos országokban és a világ-
ban az elkövetkező években. 
A határon túli magyarok bíznak 
a Fidesz–KDNP programjában, 
nagyon reménykednek abban, 
hogy szimbolikusan, és bizo-
nyos szempontból praktiku-
san is végre egy nemzettestté 
váljon a magyarság. Szerintem 
jó úton vagyunk ahhoz, hogy 
a kulturális nemzet egysége 
megteremtődjön. Úgy vélem, 
európai uniós háttérrel és bölcs 
politizálással elérhetjük, hogy 
a magyarságot egy nemzetnek 
tekintsék, bárhol is éljen.

– Forró belpolitikai ősz várha‑
tó Magyarországon, már érzé‑
kelhető a helyhatósági választá‑
sok előszele. Mi várható Érden?

– Egyelőre az önkormányza-
ti választás egyik meghatározó 
kérdése, miként módosul az 
önkormányzati és a választó-
jogi törvény, mert csak azután 
tudjuk eldönteni, milyen stra-
tégiát kell követnünk azért, 
hogy Érden továbbra is a nem-
zeti ügyek kormányával azo-
nos oldalon levő pártszövetség 
vezesse a várost, és ezért fogunk 
dolgozni mindannyian.

– Az MSZP történelmi veresé‑
get szenvedett április 11‑én. Lát 
arra esélyt, hogy ez megismét‑
lődjék az őszi önkormányzati 
választáson? 

– Az önkormányzati válasz-
tás egészen más „mûfaj”, nehéz 
jósolni. Az MSZP helyi beágya-
zottsága nem egyezik meg az 
április 11-én megfogalmazott 
választói akarattal, ezért nem 
számolok azzal, hogy az ősszel 
megismétlődik Érden az áprilisi 
nagy országos választási siker. 
A győzelmi lendület azonban 
tovább tart, és az érdi polgárok 
is látjhaták, hogy a szocialista 
városvezetés idején az Érd és 
Térsége Víziközmû Kft. elher-
dálása, az át nem gondolt beru-
házások, az értékes területek 
eladása, az érdi önkormányzati 
vállalkozói vagyon nullára való 
leírása a szocialisták bûne volt, 
és az általuk hátrahagyott adós-
sághalmaz mellett semmilyen 
érdemi fejlesztésre nem került 
sor, elmaradtak a pályázati pén-
zek. Bízom a megújuló helyi 
Fidesz–KDNP szövetség erejé-
ben. 

 Papp János

Erdélybõl, Szovátáról érkezett az elsõ gratuláció a gyõzelem után

Dr. Aradszki András bízik  
a helyi Fidesz–KDNP szövetség erejében
Pest megye 8. számú egyéni országgyûlési választóke-
rületében – Diósd, Érd, Százhalombatta – dr. Aradszki 
András, a Fidesz–KDNP jelöltje 25 794 szavazattal a 
voksok 54,10 százalékát szerezte meg. Az Érdi Újság  
munkatársának adott interjújában a jogász végzettségû 
politikus emlékeztetett egyebek mellett a szocialisták 
helyi idõszakos kiadványában személye ellen indított 
nemtelen támadásra, és beszélt a Székelyföldrõl érke-
zett jókívánságok szívet melengetõ örömérõl is.

•  A pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága: céljának, tartalmának kidolgozottsága, 
értéke, tárgyilagos, pártatlan, tényszerű és időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmak és 
vizuális megjelenés.

Előnyben részesülnek:
•  Azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.
•  Azok a pályázati programok, melyek a közszolgálatiság elvét helyezik előtérbe.
A pályázathoz csatolni kell:
• Pályázati adatlapot
• Az eddigi tevékenység leírását
• A tervezett tevékenység részletes bemutatását
• A tervezett tevékenység részletes költségvetését
•  Köztartozás fenn nem állását vagy folyamatos törlesztését igazoló, 60 napnál nem régebbi nyilat-

kozatokat (APEH, VPOP, helyi önkormányzat) (jogi személy esetén)
• Cégbírósági bejegyzés másolatát (jogi személy esetén)
•  nyilatkozatot arról, hogy a „de minimis” támogatás összege a támogatási döntést megelőző 

három pénzügyi évben nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.
•  Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-

vény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 30.
A pályázati program megvalósítási határideje 2011. május 31.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján kell leadni egy példányban. (Érd, 
Alsó u. 3., I. em. 110. sz.)
Pályázni csak formanyomtatványon lehet, ami a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján 
vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról. 
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatott a támogatás 
összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót 
készíteni, mely benyújtásának határideje a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap, de 
legkésőbb 2011. június 30.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg ha a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körül-
ményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a 
támogatás összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.
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