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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.  ANTUNOVITS 
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  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
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.

A Magyar Földrajzi Múzeum 
átépítésével egyidejûleg zaj-
lik a városközpont főteré-
nek kiépítése, valamint a 
Pelikán sétány kialakítása 
és a mûemlékvédelem alatt 
álló Gesztelyi-ház felújítá-
sa. Utóbbiban egy mûvészeti 
kávéház, kiállítótér és galé-
ria lesz elhelyezve. A kávézó 
mûködtetésére nemrégiben 
pályázatot írtak ki, de for-
mai hiba miatt – ami a belső 

látványterv hiányára mutatott 
rá – érvénytelen és eredmény-
telen lett, így szükségessé vált 
a pályázat megismétlése. Mivel 
a főtér építésének munkálatai 
már előrehaladtak, és a tel-
jes projekt átadásakor – ami 
augusztus 26-ra várható – már 
a kávézónak is mûködnie kell, 
a közgyûlésnek minél előbb 
döntenie kellett a pályázat 
újabb kiírásáról – ez indokolta 
a közgyûlés rendkívüli össze-

hívását. A képviselők egyhan-
gúlag (14 igen) eredménytelen-
nek és érvénytelennek nyilvá-
nították az előző pályázatot, és 
a korábbi bírálóbizottság meg-
tartása mellett elfogadták az 
újabb pályázat kiírásáról szóló 
határozatot. 

Mint T. Mészáros András 
polgármestertől megtudtuk: 
két jelentkező is volt a kávézó 
üzemeltetésére, de a bosszantó 
adminisztratív hiba miatt nem 
sikerült eredményt hirdetni. 
Hozzátette, fontos, hogy a kávé-
zó hangulatában is igazodjon a 
mûemlék épület szelleméhez, 
és reményét fejezte ki, hogy az 
újabb pályázatnak köszönhető-
en a május 26-i ülésen már sike-
rül a kihirdetni a mûködtetésre 
kiírt pályázat nyertesét, így nem 

lesz akadálya annak, hogy a 
projekt ünnepélyes átadásakor 
már megteljen vendégekkel az 
új mûvészkávézó. 

A rendkívüli értekezlet meg-
hívójában ugyan második napi-
rendi pontként szerepelt még a 
szociális nyári gyermekétkez-
tetés iránti pályázat benyújtása 
is, de ezt a polgármester admi-
nisztratív okokból levette napi-
rendről, így a képviselőknek 
már csak a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium által megnyert, ter-
mészettudományos közoktatás 
megújításával kapcsolatos beru-
házási célokmánnyal kellett 
egyetérteniük, és a röpke érte-
kezlet ezzel véget is ért. 

A közgyûlés legközelebb 
május 26-án folytatja a munkát. 

 Bálint Edit

Országszerte több mint negy-
ven helyszínen rendezték meg 
– immár kilencedik alkalommal 
– a Születés Hete rendezvény-
sorozatot, amelyen várandós és 
kisgyerekes édesanyák hallgat-
hattak neves szakembereket, 
szülészeket, cserélhettek véle-
ményt, kaphattak információ-
kat az őket érdeklő, a szüléssel, 
születéssel, szülővé válással 
kapcsolatos kérdésekben. Idén 
Érd is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez: a Fonoda Szolgáltató 
Házban május 5–7-e között szü-
lészorvosok, szaktanácsadók 
tartottak előadásokat, illetve 
beszélgettek az anyukákkal 
várandósságról, szülésről, szü-
letésről, az első, babával töltött 
hónapokról, a szülővé válásról, 
szoptatásról. Intimtorna, baba-

masszázs- és babahordozó-
bemutató, kismamahastánc és 
-torna is színesítette e három 
napot, legnépszerûbbek mégis 
a szüléssel kapcsolatos előadá-
sok voltak.

– A várandós édesanyákat 
leginkább a szülés foglalkoz-
tatja: az orvos, a szülésznő 
kiválasztása, a szülés menete, 
így főként az ilyen témákkal 
foglalkozó előadások iránt nagy 
az érdeklődés. Ez így is van 
rendjén; az anyaság ugyan egy 
életen át tart, mégis, e néhány 
óra a leginkább ismeretlen, akár 
félelmet vagy bizonytalansá-
got keltő – mondta lapunknak 
Csörgőné Polgár Andrea, a már-
ciusban nyílt Fonoda szakmai 
vezetője, aki maga is ötgyerme-
kes édesanya.

A Fonodában folytatódnak a programok

Születés Hete már Érden is
– Szolgáltatóházunk nem 

pusztán üzleti vállalkozás: a 
babás, kisgyermekes anyukák-
nak szeretnénk közösségi teret 
biztosítani és olyan programo-
kat kínálni, amelyre a kicsiket 
is elhozhatják. Sok rendezvé-
nyünk ingyenesen is látogatha-
tó, hogy minél többen tudjanak 
eljönni hozzánk. Célunk az, 
hogy közösséget teremtsünk, 
ahol az anyukák hasonló gon-
dolkodású szülőkkel találkoz-
hatnak, ahol nem kell amiatt 
aggódni, hogy megszoptathat-
ják-e mások előtt a babát, vagy 
azért, mert a kisgyerekük eset-
leg hangosan sivalkodik – ami 
teljesen normális életkori sajá-
tosság. Ilyen esetekben nálunk 
az anyukák nem ferde pillantá-
sokkal, hanem elfogadó maga-

tartással találkoznak – tette 
hozzá Csörgőné Polgár Andrea.

A Születés Hetének ugyan 
már vége, az Alispán utca 4. 
szám alatti Fonoda Szolgáltató 
Ház azonban továbbra is szí-
nes programkínálattal várja a 
leendő és a babás édesanyákat. 
Azoknak is érdemes egyébként 
betérni, akik szeretik a termé-
szetes alapanyagokból készí-
tett illat- és mosószereket és az 
egyedi ékszereket (utóbbiakat, 
valamint a kapható kézimun-
kákat kisgyermekes anyukák 
készítik otthon), vagy hordozó-
kendőt, babacipőt vásárolnának 
– a Fonoda ezek árusításával is 
foglalkozik. 

A programokról a www.fono-
da.hu honlapon tudhatnak meg 
többet az érdeklődők. Á. K.

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 (leendõ) édesanyákat elõadások, a gyerekeket játékok várták a Születés 
Hete érdi rendezvényein

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Megismétlik a Gesztelyi-ház kávézójára kiírt pályázatot

Rendkívüli közgyûlés,  
két napirenddel
Valójában a Gesztelyi-ház 187 négyzetméter nagyságú 
területrészének hasznosítására kiírt pályázat elbírálá-
sa, illetve annak ismételt kiírása tette szükségessé, 
hogy a polgármester rendkívüli ülésre hívja össze Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlését. 

Már csak néhány hónap van hátra, és elkészül a Gesztelyi-ház, ahol a jobb 
oldali földszinti teremben a mûvészkávézó kap majd helyet

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

A képviselõk a rövid rendkívüli ülésre készülnek


