
XXI. évfolyam, 2011. január 13.Érdi Újság2 aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

 1.  ANTUNOVICS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9-12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17-
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selõi fogadóóra minden 
hét keddjén 9-12 óráig a 
Polgármesteri 
Hivatalban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18-19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18-19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206-208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852, 
23/522-313, 
csozik@gmail.

com. Telefonon vagy e-
mailen történõ bejelent-
kezés alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

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.

Dr. Aradszki András ennek 
jegyében tartotta meg idei első 
sajtótájékoztatóját a múlt héten 
az érdi Polgárok Házában.

– A kormány a kezdeti nehéz-
ségek után egyre inkább felve-
szi azt az üzemmódot, amely 
biztosítja a jó kormányzást – 
szögezte le mindjárt tájékozató-
ja elején. A feladatok is kezdik 
megtalálni mint országgyûlési 
képviselőt, aki két albizottság 
tagja is, mindkettő összefüggés-
ben van a kolontári tragédiával. 
Az egyik a balesetet, a másik a 
Magyar Alumínium Zrt. privati-
zációs folyamatát vizsgálja. 

A magánnyugdíjpénztár kér-
dését sem lehet kikerülni, ami-
ről dr. Aradszki Andrásnak az 
a véleménye: szükséges volt az 
erről szóló törvény meghoza-
tala, amely majd – reméli – a 

magyar gazdaság megerősíté-
sét segíti. Téves az a hit, hogy 
„elvették a pénzünket”, csupán 
annyi történt, hogy a megtaka-
rítás feladatát ezentúl az állam 
veszi át – tette hozzá. 

– A médiaszabályozás is nagy 
port vert fel az utóbbi hetek-
ben, váratlan és durva reakciókat 
váltott ki idehaza és külföldön 
– mondta. – Ennek számos oka 
van, de egy biztos, nem szakmai! 
A törvény életképességét amúgy 
is a gyakorlat dönti majd el, addig 
pedig kár támadni, főleg, hogy 
külföldön még nem is volt olvas-
ható angolul, csak pár napja, 
akkor pedig ki ismerhette odakint 
ennek valós tartalmát? Semmi 
nem korlátozza a sajtószabad-
ságot! A legfontosabb eleme 
a kiskorúak, a nemzeti kultúra 
védelme, a tisztességes közlés. 

Eddig ha leírt a sajtó valamit, 
nem volt túl nagy következmé-
nye, a bírósági tárgyalások évekig 
elhúzódtak, a helyreigazítás meg 
kis betûkkel megjelent valahol 
a lap eldugott helyén, s ment 
minden tovább, mintha mi sem 
történt volna. Ezentúl megfordul 
majd a sorrend: gyors bírósági 
döntés lesz, és a helyreigazítás-
ra sem kell hosszú ideig várni, 
tehát nem felejtődik el az ügy… 
Szerintem idő előtti ez a frász a 
médiában. Ezentúl kiegyensúlyo-
zottabb közlésre számíthatunk. 
Talán egy hibája van a médiasza-
bályozásnak, hogy túl tág teret 
ad, nem elég precíz a szankció 
jogszabályrendszere. 

Az országgyûlési képviselő 
a továbbiakban arról beszélt, 
hogy valóban voltak olyan dön-
tések a múlt évben, amelyek 
szokatlanok: a magánnyugdíj-
pénztár és a médiaszabályozás 
mellett például a különadók 
kérdése „mozgatta meg” a tár-
sadalom egy részét, főleg azt 
a részét, amely a vesztes olda-
lon áll, s így adták ki dühüket. 
A kormánynak határozottabban 
kellene fellépni a megalapozat-
lan vádak ellen. Azt is leszögez-
te, hogy a költségvetési törvény 
megalapozott költségvetést biz-
tosít az országnak, a szociális 
törvénynek pedig nagy előnye, 
hogy visszahozta a gyest és a 
gyedet három, illetve két évre. 

– Fő kérdés most sokakban: ki 
fogja a nyugdíjukat megfizetni? 
Egyszerû a válasz – mondta dr. 
Aradszki András: – Tessék két-
három gyereket vállalni! 

Az egyik legfontosabb ese-
ményként említette meg az 
elmúlt hónapból, hogy a KDNP 
elnöke ismét Semjén Zsolt lett, 
a választmányi ülésen Orbán 
Viktor is részt vett, mert annyira 
fontosnak tartja a KDNP mun-
káját. Az együttmûködés sike-
res a két párt között, jelszavuk: 
vagy együtt, vagy sehogy!

Az Érden, Százhalombattán 
átmenő római útról a parlamen-
ti képviselő annyit mondott, 
hogy erről január közepén kon-
ferenciát tartanak. Sikeresnek 
tartja, hogy a Dunamenti 
Erőmû helyzete rendeződni lát-
szik, közte és a Mavir között 
megállapodás született a tur-
binák mûködtetésére, és így 
Százhalombatta távfûtése nem 
kerül veszélybe a jövőben. 

A sajtótájékoztató végén 
kérdéseket lehetett feltenni az 
országgyûlési képviselőnek. 
Lapunk arra volt kíváncsi első-
sorban: milyen évet zárt sze-
mély szerint, és milyen felada-
tok várják 2011-ben?

– A parlamenti munkámmal 
kapcsolatban rosszabbat vár-
tam, de szerencsére a régi kép-
viselőtársak segítettek, átlendí-
tettek a nehézségeken – vála-
szolta. – A gyors törvénykezési 
munka sikeres volt, többször 
hozzászóltam a környezetvé-
delmi és energiatörvény-, illet-
ve jogszabály-módosításhoz. 
Január végéig kell beadni a 
képviselői módosító indítvá-
nyokat a bánya- és gáztörvény-
hez, amelyek a jövőben remél-
hetőleg pozitívan határozzák 
meg Magyarország energiael-
látását, amit majd a lakosság 
is érezni fog. Az Országgyûlés 
alkotmányozó nemzetgyûléssé 
fog átalakulni a tavasszal, ami 
szintén meghatározza a kor-
mányzás helyzetét és történel-
mi, lelki, illetve morális hát-
teret ad. Bízom benne, hogy 
az új alkotmány mindannyiunk 
alkotmánya lesz! Bőven lesz 
tehát munkánk az elkövetke-
zendő hónapokban is, s akkor 
még nem beszéltünk a hulla-
dékgazdálkodási, a környezet-
védelmi és a katasztrófatör-
vény módosításáról, amelyek 
még biztonságosabbá teszik 
majd életünket. 

 Temesi László

A megújuló szakrendelő főorvo-
sai december 21-én projektzáró 
rendezvény keretében tájékoz-
tatták a konferencia résztvevőit 
a szakrendelő kibővülő szol-
gáltatásairól, az új ellátási for-
mákról. A beruházás célja, hogy 
az Érden és vonzáskörzetében 
élők – mintegy százezer ember 
– gyógyulása a lehető legjobb 
feltételek mellett valósuljon 
meg. A 2200 négyzetméternyi 
új épületszárnyba beépültek a 
XXI. század technikai színvona-
lát képviselő orvosi mûszerek, 
diagnosztikai eszközök, és a 
jobb ellátás érdekében jelennek 
meg az új szolgáltatások, újult 
meg a betegirányítási rendszer 
és az informatikai háttér.

Az érdi önkormányzat és az 
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet 
a megújult rendelőintézet 
fogadócsarnokában december 
21-én projektzáró rendezvény 
keretében tájékoztatta a jelen-

levőket a megújuló intézmény 
orvostechnológiai háttéréről, 
mûködéséről, kibővülő szolgál-
tatásairól. 

A rendezvény célja a projekt 
megvalósulásáról való tájékoz-
tatás volt, és ismertetése annak, 
hogy az Emeltszintû Kistérségi 
Járóbeteg-szakellátó Központ 
milyen új lehetőségeket nyújt 
majd a betegeik számára, vala-
mint hogyan tudnak a pácien-
sek a kibővített intézet adta XXI. 
századi betegellátás lehetősé-
geivel élni.

A rendezvényen a jelenlevők 
tájékoztatást kaptak a sikeres 
beruházás menetéről, kiemelke-
dő eredményeiről.

A korszerû intézményben a 
hagyományos szakorvosi ellá-
tási formák mellett helyet kap 
majd a modern egynapos sebé-
szeti részleg mellett egy moz-
gásszervi rehabilitációs nappali 
kórház, valamint a kúraszerû 

ellátásokat biztosító infrastruk-
túra is. Ezáltal az Érd és von-
záskörzetében élő betegek a 
legmagasabb szintû ellátásban 
részesülnek a XXI. század köve-
telményeinek megfelelően.

A rendezvényt nagy érdek-
lődés övezte. A rendezvény 
résztvevői háziorvosok és 
szakorvosok, a beruházók és 
közremûködő szervezetek, 
a sajtó képviselői, valamint a 
város egészségügyi ellátásá-
ban részt vevő szakemberek és 
önkormányzati képviselők vol-
tak. 

A Járóbeteg-szakellátó Köz-
pont várhatóan január első 
felében nyitja meg kapuit, a 
beutalásokat azonban már 2010-
ben megkezdék a háziorvosok.

A bővítéses rekonstrukció 
ideje alatt a szakrendelések 
zavartalanul mûködtek. 

A beruházás iránt érdeklődők 
a 06-80-200-800-as ingyenesen 
hívható zöldszámon juthatnak 
további információhoz. Az infor-
mációs telefonszám munkanapo-
kon 8.00 és 16.00 óra között hív-
ható. A vonal munkatársai csak 
a beruházást érintő kérdésekben 
tudnak felvilágosítást adni, ezért 

a betegellátással kapcsolatos 
kérdéseikkel kérjük, keressék 
bizalommal a szakrendelő beteg-
felvételét. A fejlesztéssel kap-
csolatos legfrissebb információk 
iránt érdeklődők számára a www.
szakrendeloerd.hu projektszájt is 
folyamatos tájékoztatást nyújt. 

A járóbetegközpont kiala-
kítása a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt KMOP-
4.3.2-2008-0003-as számú 
pályázat keretében biztosított 
1 320 167 360 forintos támo-
gatásból valósul meg. A 2010 
decemberében elkészült beru-
házás során az intézmény egy-
napos sebészettel, egy új moz-
gásszervi rehabilitációs nappali 
kórházzal bővült, megújult a 
kúraszerû ellátások infrast-
ruktúrája és az orvosi eszköz-
park. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviseletében 
a projekt során a Strukturális 
Alapok Programiroda jár el 
közremûködő szervezetként, 
a kivitelezési munkákat pedig 
a Progress-B ’90 Zrt. végzi. 
A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

Szakorvosi Rendelõintézet KMOP-4.3.2-2008-0003

Januártól megnyílnak a szakrendelõ kapui

Aradszki András képviselõ a múlt évrõl és a jövõrõl

„Nem veszett el  
a magyar sajtószabadság”
Egy új esztendõ kezdetén az elmúlt év összegzése és 
az idei feladatok meghatározása elengedhetetlen min-
denkinél, hát még egy országgyûlési képviselõnél, aki 
az ország ügyeiért felelõsséget érez. 

Dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ és Eõry Zsolt képviselõi titkár 
a tájékoztatón
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