
Rossz ízûnek jellemezte az 
Aszaló megsegítéséről folyt 
közgyûlési vitát Segesdi János 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján. Mint azt lapunk előző szá-
mában hírül adtuk, T. Mészáros 
András előterjesztést nyújtott 
be, miszerint a polgármesteri, 
az alpolgármesteri és a jegyzői 
jutalomkeretből támogatná Érd 
az árvízkárosult települést – a 
javaslatot azonban több képvi-
selő nem kívánta támogatni. 

– A vita során kiderült, hogy 
ezen képviselők jó része vagy 
nem olvasta el az előterjesztést, 
vagy nem értette, ugyanis nem 
volt számukra világos az, hogy 
Aszaló támogatására a jutalom-
keretet kívánja átcsoportosítani 
a polgármester. A szerencsétlen 
vita végül szerencsés fordula-
tot vett, ugyanis Csőzik László 
alpolgármester kezdeményezte 
az újratárgyalást, és ekkor – a 
másfél-kétórás vita eredménye-
képp – minden képviselő meg-
értette az előterjesztés lényegét, 
valamint azt is, hogy Aszalóban, 
e kétezer lelkes községben nem 
a gyepet mosta el, nem a járdát 
süllyesztette meg az ár, hanem 
a lakóházak és az emberek 
megélhetése került veszélybe, 
ugyanis a termést adó földet 
is elöntötte a víz. Az emberek 
itt nagyrészt a földből élnek; 
vagy maguknak, vagy eladásra 
termesztenek, ebből pótolják 
csekélyke jövedelmüket – muta-
tott rá Segesdi János, megje-
gyezve: a vita annak ellenére jól 
zárult, hogy a civilek képviselő-
je kikapcsolta a szavazógépét, 
mert nem kívánt voksolni.

– Meghívásunkra Érdre láto-
gattak az aszalói köztisztvise-
lők. Aki látta őket, az örömüket, 
kedves mûsorukat, ráébredhe-
tett arra is: e településsel nem 
csak a bajban kell tartani a kap-
csolatot – fûzte hozzá Segesdi 
János, aki köszönetet mondott 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesületének az Aszalónak 
nyújtott adományokért. 

– Rendkívül sok adomány 
gyûlt össze, a városunkba érke-
ző aszalóiak egyelőre csak a 
ruhanemûket tudták hazavinni, 
ennyi fért el a buszban. Úgy ado-
gatták csatárláncban állva egy-
másnak a csomagokat, ahogy a 
homokzsákokat az árvíz idején 
– fûzte hozzá Segesdi János, aki 
a jelenleg zajló nagyobb érdi 
beruházások állásáról is beszélt 
sajtótájékoztatóján.

Nemrég egy projektbemutató 
rendezvényen kaphattak választ 
az erzsébetvárosiak az őket érin-
tő kérdésekre a RÁVNA-beruhá-
zással kapcsolatban. A jelenlegi 
és a hátralévő munkálatokról is 
tájékoztatást kapott a lakosság. 

– Sok felvetés, észrevétel érke-
zett, amire szakmai választ kap-
tak az érdeklődők. A lakossági 
vélemények összegyûjtése 
nagyon fontos volt. A kivitelező 
is megértette: a lakók megelége-
désére kell dolgozniuk. Annak 
ellenére, hogy a csapadékos 
időjárás nagymértékben akadá-
lyozta a munkát, szeptemberre a 
projekt befejeződik. Szeretnénk, 
ha az őszi esőzések előtt teljes 
kapacitással tudna mûködni a 
vízelvezető rendszer, és a teljes 
vízgyûjtő terület gondja meg-

oldódna – fûzte hozzá Segesdi 
János. Kérdésünkre elmondta 
azt is: Érdnek hét vízgyûjtő terü-
lete van, amelyeket folyamato-
san fejleszteni kellett volna, ám 
az eltelt évtizedekben ez nem 
történt meg – leszámítva a Duna 
menti gát megépítését. 

– A város egész területén 
jelentkeznek a vízelvezetési gon-
dok. Jelenleg Erzsébetvárosét 
nyílt módunk megoldani, ám 
azt tudni kell: a választókerüle-
ti keretből két másik vízgyûjtő 
terület kiépítése is folyamatban 
van – hangsúlyozta az alpolgár-
mester. Mint mondta, az Imre 
utcai patakmeder kiépítése a 
választókerületi keretből törté-
nik, és az Antal utcában is ter-
vezik a patakmeder kiépítését 
e keret terhére. A Béla és Emil 
utcák környékén levő vízgyûjtő 
terület kiépítése is így zajlik, 
a legérintettebb szakasz még 
az idén megépül. Mindenhol, 
mindent egyszerre nem tudunk 
megcsinálni, de amit lehet, meg-
oldunk – tette hozzá Segesdi 
János.

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy a volt központi 
gyógyszertár helyén megnyílt a 
Központi Kávéház. 

– A gyógyszertárnak azért 
kellett kiköltöznie az épületből, 
mert az előző városvezetés le 
kívánta bontani azt, és helyére 
– a város leginkább központi 
fekvésû pontjára – felépíteni a 
rendőrkapitányság új épületét. 
Ez a koncepció nem valósult 
meg, az épület maradt, ám pusz-
tulásnak indult. A vállalkozási 
szférát bevonva meg kíván-
tuk menteni a létesítményt, és 
erre lehetőséget is találtunk: a 
Polgárok Házából ide helyez-
tük át az Érd TV székhelyét, 
a fennmaradó területen pedig 
megnyitotta kapuit a kávéház, 
ami hamar közkedveltté vált 
– mondta Segesdi János, aki 

a Lőcsei út felújításának jelen 
állásáról is beszélt sajtótájékoz-
tatóján.

– A Lőcsei úton 98 millió 
forintos építkezés folyik: a 
Szent István úttól a Szovátai 
útig megújul a teljes útburko-
lat, átalakul a vízelvezető rend-
szer. Az útépítési munkálatok-
ban az aljazásnál tartanak: a 
teherhordó réteg már felkerült, 
a szegélyigazítások és a járda-
sziget kialakítása most zajlik. 
Pár héten belül elkészül a tel-
jes kopóréteg is – számolt be 
Segesdi János, hozzátéve: sze-
retnék megújítani a Szent István 
és a Szovátai utakat is, hiszen a 
Szent István híd megépülésével 
jóval nagyobb terhelésnek lesz-
nek ezen utak kitéve.

– Elindult a kivitelezői köz-
beszerzési eljárás a Fácán 
köz szilárd burkolására. 
Reményeink szerint még az 
iskolaév megkezdése előtt 
megvalósulhat ez a beruházás 
is, így a Batthyány iskolába járó 
gyermekek jobb körülmények 
között közelíthetik meg az 
intézményt. Gondolnunk kell 
arra is, hogy az iskola sport-
csarnokában kézilabdás lánya-
ink már a legnevesebb csapa-
tokat fogadják a közeljövőben 
– fûzte hozzá az alpolgármester, 
aki újságírói kérdésre elmondta: 
a Budai út – amelynek felső 
rétegét felmarták a mély kátyúk 
miatt – is megújul majd, része-
ként a közösségi közlekedés 
fejlesztésével kapcsolatos pro-
jektnek. Itt forgalomtechnikai 
és egyéb változásokra is szá-
mítani lehet, ugyanis az átépí-
tés tekintetében az a cél, hogy 
a közösségi közlekedés élvez-
zen előnyt ezen a felületen – 
fogalmazott az alpolgármester, 
aki szerint még az őszi-téli 
rossz idő beállta előtt sor kerül 
ezekre a munkálatokra.
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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 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�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 csütörtökén 16-17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

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 
csütörtökén 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.�ARADSZKI�ANDRÁS��
országgyűlési�képviselő

06-20-462-6714�
Levélcím:�Polgárok�Háza,�2030�Érd,�Alsó�u.�3.�

Minden�hónap�első�csütörtökén�17�és�19�óra�
között�a�Polgárok�Házában.

Útépítések, forgalomtechnikai változások

Nem csak Erzsébetvárosban folynak  

vízrendezési munkák
Útépítési és vízrendezési munkákról, valamint az asza-
lói köztisztviselõk látogatásáról számolt be múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján Segesdi János alpolgármester, 
aki szerencsétlennek és rossz ízûnek nevezte az Aszaló 
támogatásával kapcsolatban lezajlott közgyûlési vitát. 

A Lõcsei út teljes útburkolata megújul: a teherhordó réteg már elkészült, a 
szegélyezést most készítik
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Pályázati kiírás

Érdi Építészeti Nívódíj 
Az	Érd	Város	Önkormányzata	által	adományozható	díjakról	és	kitüntetésekről	
szóló	 16/1999	 (VII.19.)	 ÖK.	 rendelet	 13.§-a	 alapján	 Érdi	 Építészeti	 Nívódíj	
adományozható.	 A	díj	 azokat	 a	 tervezőket	 illeti	 meg,	 akik	 városépítészeti	
alkotásukkal	közreműködtek	az	épített	környezet	alakításában,	hozzájárultak	
a	városban	létesült	városépítészeti	és	esztétikai,	építészeti	szempontból	meg-
határozó	épületek,	létesítmények	színvonalának	emeléséhez.	

Az	Érdi	Építészeti	Nívódíj	pályázati	eljárás	útján	adományozható.	A	pályázat	
kiírásáról	 Érd	 Megyei	 Jogú	Város	 Közgyűlése	 idén	 a	 145/2010.	 (V.	 20.)	 KGY.	
határozattal	döntött.	

A	pályaművek	benyújtási	határideje:	2010.	július	31.
A	 pályázati	 kiírás	 és	 nevezési	 lap	 beszerezhető	 Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	

Polgármesteri	 Hivatal	 Főépítészi	 Irodájában	 (Érd	 2030	 Budai	 út	 10.	 127.	 sz.	
iroda),	 vagy	 megtalálható	 az	 interneten	 a	 http://www.erd.hu/nyitolap/fon-
tos/felhivasok	alatt.	

További	felvilágosítást	ad	Fehérné	Tölgyesi	 Ildikó,	 illetve	Korsós	Mónika	a	
06-23/522-396	telefonszámon.

Felhívás

Adománygyűjtés árvízkárosultaknak
A	Magyar	Vöröskereszt	Pest	Megyei	Szervezetének	Budaörs-Érd-Százhalombatta	Területi	Szervezete	

nagyszabású	lakossági	adománygyűjtést	szervez	az	árvízkárosult,	bajba	jutott	embertársaink		
gyors	és	hatékony	megsegítésére.

KIZÁRÓLAG:	vízre,	tartós	élelmiszerre,	valamint	tisztító-	és	fertőtlenítő	szerekre	van	most		
a	legnagyobb	szükség

Az	árvízkárosultak	megsegítésére	pénzadományt	is	fogad	szervezetünk,		
amely	felajánlásokat	az	alábbi	számlaszámra	utalhatják:	

K&H Bank 10405004-00026547-00000000

illetve	továbbra	is	élnek	segélyvonalaink:	1749	(minden	hálózatból	hívható),		
és	1752	(30-as	és	vezetékes	hálózatból	hívható)

Adományaikat	–	előzetes,	telefonon	történő	egyeztetés	alapján	
FOLYAMATOSAN	FOGADJA	A	MAGYAR	VÖRÖSKERESZT,

MINDEN	HÉTKÖZNAP:	15–18	ÓRA	KÖZÖTT	
az	Érd,	Alsó	utca	8.	szám	alatti	irodájában.

Soós	Kinga	Karola,	területi	vezető	telefonszáma:	06-70/933-8634
Janzsó	Mónika,	kapcsolattartó	koordinátor	telefonszáma:	06-30/594-3996	

ADOMÁNYAIKAT	ÉS	FELAJÁNLÁSAIKAT	ELÕRE	IS	KÖSZÖNJÜK!


