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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 előze-
tes telefon bejelentés alapján 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 képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 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.

Múlt szerdán ünnepélyesen fel-
avatták az Aradi utcai bölcső-
dét, ami a négy hónapja befe-
jeződött átépítésnek, felújítás-
nak köszönhetően immár 120 
kisgyermeknek ad otthont. Az 
ünnepségen nemcsak a városve-
zetés, a szociális bizottság tagjai 
és a tagintézmény-vezetők vet-
tek részt, hanem Soltész Miklós 
szociális, család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár is.

A politikus az önkormányzat, 
az oktatási intézmények neve-
lésben betöltött szerepéről és a 
gyerekekkel foglalkozó pedagó-
gusok felelősségéről beszélt.

– Egyáltalán nem mindegy, 
hogy az önkormányzat mennyi-
re vesz részt, illetve segíti a szü-
lőket gyermekük nevelésében, 

és hogyan támogatja azokat a 
kisgyermekes édesanyákat, 
akik visszatérnek a munkába. 
Nem mindegy az sem, mikor 
engedjük el a fiatalok kezét. 
Gondolnunk kell arra is, hogy a 
most másfél éves bölcsődésből 
mi lesz tizenöt év múlva, át 
tudjuk-e segíteni a serdülőkor 
nehézségein – jegyezte meg a 
politikus, köszönetet mondva 
mindazoknak, akiknek szere-
pük volt a bölcsőde megújulá-
sában, illetve a szülőknek, böl-
csődei dolgozóknak is. 

Soltész Miklós újságírói kér-
désre elmondta, hogy a kor-
mány családtámogatási rend-
szerének üzenete az, hogy 
minél több gyermeket merjenek 
vállalni a szülők. 

– A kisgyermekeseknek két 
irányból is szeretnénk segíte-
ni: egyrészt a bölcsődei férőhe-
lyek növelésével – a szocialista 
kormány idején elkezdődött 
uniós bölcsődefejlesztési prog-
ramot továbbra is folytatjuk 
–, másrészt a három évre szóló 
gyes visszaállításával. Emellett 
a gyes után ismét munkába 
álló édesanyák után a mun-
káltatóknak 27 helyett csupán 
20 százalékos tb-járulékot kell 
fizetni. Célunk az is, hogy a 
részmunkaidős foglalkoztatás 
megközelítse az európai átla-
got. A tapasztalat ugyanis az, 
hogy azon országokban, ahol 
a részmunkaidős foglalkozta-
tás elfogadottabb, nagyobb a 
gyermekvállalási kedv is – tette 
hozzá Soltész Miklós.

T. Mészáros András polgár-
mester azokról az önkormány-
zati intézkedésekről beszélt, 
amelyek a gyermekek nevelését 
segítik – kezdve a babacsomag-
tól az intézményfejlesztésen át 
az ösztöndíjprogramokig. 

– Az Aradi utcai bölcsőde 
átépítése nemcsak az elenged-
hetetlen felújítást jelentette – 
amin az intézmény fennállása, 
azaz harminc éve most esett át 
először –, hanem férőhelybő-
vítést is: a 340 millió forintos 
beruházásnak köszönhetően 
most 60-nal több gyermek jár-
hat az intézménybe. Az átépítés 
közpénzből valósult meg – és 
elmondható, hogy az állampol-
gárok adóforintjai nagyon jó 
helyre mentek – mondta a pol-
gármester, hozzátéve: a város-
vezetésben megvan a szándék 
a négy éve elindított ifjúság-
politika folytatására, és reméli, 
hogy lesz mód a megvalósítás-
ra. Kérdésünkre T. Mészáros 
András azt is elmondta: java-
solták az államtitkárnak, hogy 
a vonatkozó jogszabály módo-
sításával tegyék lehetővé, hogy 
a bölcsődék 100 férőhelyre 120 
gyermeket vehessenek fel. 

– A tapasztalatok azt mutat-
ják: a bölcsődék kihasználtsága 
70 százalékos, mivel a gyerekek 
30 százaléka hiányzik. Ha 120 
százalékra töltjük fel a létszá-
mot, akkor sem érjük el a száz- 
százalékos mûködést, viszont 
jóval több gyermek kerülhet 
be országszerte a bölcsődékbe 
– fûzte hozzá a polgármester.

Grátzer Mihályné, a Szociális 
Gondozó Központ vezetője az 
átépítés szükségességéről, illet-
ve az építkezés időszakáról 

beszélt. A bölcsőde a felújítás 
alatt is nyitva tartott, így igen 
nagy odafigyelést, szervezést 
igényelt az apróságok nyugodt 
mindennapjainak biztosítása. 

– Nemcsak a bölcsőde dolgo-
zóinak türelmét, de a munkások 
segítőkészségét is ki kell emel-
nem, ahogy alkalmazkodtak az 
intézmény életéhez, napirend-
jéhez – a kicsik délutáni pihe-
nése alatt például nem végeztek 
zajos munkát, hogy a gyere-
kek aludni tudjanak – mondta 
Grátzer Mihályné, hozzátéve: 
mivel az átalakult bölcsődében 
pluszhelyiségek is rendelkezés-
re állnak, ezeket igénybe véve 
szeretnének olyan szolgáltatá-
sokat nyújtani a gyerekek és 
szüleik számára, amellyel a böl-
csődei nevelés még színvonala-
sabb lehet.

Az ünnepség a jelképes szalag-
átvágással és a bölcsőde megte-
kintésével folytatódott. A tágas, 
szépen berendezett csoportszo-
bában szaladgáló gyerekeket 
szemmel láthatóan nem feszé-
lyezték a bekukucskáló felnőt-
tek. Az egyik kislány az ajtóhoz 
szaladt, és büszkén újságol-
ta, hogy ő már hároméves, és 
hamarosan óvodába megy.

– Jelenleg 121 gyermek jár 
hozzánk, és még hét apróságot 
várunk, így lesz teljes a létszám. 
Vannak közöttük olyanok, akik-
től nemsokára elbúcsúzunk, 
mert óvodába mennek, van 
azonban 15 hónapos gyerme-
künk is. Most még ő a legfia-
talabb, de nemsokára érkezik 
hozzánk egy egyéves kislány is 
– mondta lapunknak a bölcsőde 
vezetője, Oravszki Ibolya. 

Nemcsak a gyerekek, hanem 
a szakdolgozók létszáma is 
bővült: októbertől nyolccal töb-
ben dolgoznak a bölcsődében. 

– Október óta belaktuk az 
új épületet, és elmondhatom: 
nemcsak az itt dolgozók elé-
gedettek, de a szülők is nagy 
örömmel hozzák ide nap mint 
nap a gyerekeiket. Vannak ter-
veink a jövőre nézve is: szeret-
nénk hasznosítani a pluszhelyi-
ségeket. Kialakítanánk többek 
közt egy sószobát, amit minden 
ide járó gyerek igénybe vehet-
ne. Ez nagy segítséget jelentene 
a felsőlégúti megbetegedések 
megelőzésében – tette hozzá 
Oravszki Ibolya, megjegyezve: 
terveikről a bölcsőde szakmai 
programjának elkészülte után 
tud majd még többet mondani.

 Ádám Katalin

Avatóünnepség a bölcsõdében

Sószobával gazdagodhat  
az Aradi utcai intézmény
Múlt szerdán ünnepélyesen felavatták a múlt október-
ben átadott Aradi utcai bölcsõdét, ami önkormányzati 
forrásból újulhatott meg tavaly. Az ünnepségen jelen 
volt Soltész Miklós államtitkár is. A rendezvényen szó 
esett a kormány és az önkormányzat családokat segítõ 
programjairól, intézkedéseirõl, valamint a bölcsõde 
további terveirõl is.

Rákérdeztünk
Tamási Lászlóné 
nyugdíjas: 
– Közel a nyolcvanhoz természetesen félek 
az influenzától, de nem oltattam be magam 
ellene és nem is fogom. Régebben ugyanis 
nagyon megjártuk a férjemmel, amikor 
mindketten hagytuk magunkat rábeszélni 
a reklám által, és olyan rosszul lettünk 
oltás után, hogy többet nem bíztunk meg a 
védőoltásban.…

Erõs György 
üzletember: 
– Sokáig sportoltam, így talán a szokott-
nál ellenállóbb a szervezetem, ezért ritkán 
kapom el az influenzát, nem is tartok tőle. 
Szerintem a legfontosabb, hogy együnk sok 
vitamint, éljünk „sportszerûen”, mozog-
junk, kiránduljunk, sétáljunk. A friss leve-
gőn tartózkodjunk minél többet. 

Fél-e az influenzától és beoltatja-e magát ellene?
Békás Gézáné 
vállalkozó: 
– A munkám révén sok emberrel találkozom, 
ezért ha lehet, a puszilkodást kerülöm, és a 
kézfogások után is igyekszem kezet mosni. 
Már én is benne vagyok a korban, jobban 
odafigyelek az egészségemre a járványos 
időszakban, de inkább a természetes véde-
kezés híve vagyok. Volt, amikor beolttattam 
magam, mégis elkaptam az influenzát.

Id. Dobai János 
nyugdíjas: 
– A szervezetem már sajnos nem a régi, 
és igen sokféle gyógyszert szedek. Télen 
igyekszem kerülni az embereket, üzletbe 
se nagyon megyek, s ha lehet, rendelőbe 
se, mert sokszor ezeken a helyeken fertőző-
dünk meg. A védőoltás is egy járható út, bár 
én nem minden évben élek vele. 

A felújított és az új csoportszobákban a gondozók és a gyerekek egyaránt 
jól érzik magukat
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Soltész Miklós államtitkár gratulál T. Mészáros András polgármesternek


