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Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

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 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.

T. Mészáros András polgármes-
ter bevezetőben az augusztus 
20-i eseményeket értékelte szo-
kásos szerdai sajtótájékoztató-
ján. A polgármester sikeresnek 
ítélte a városközpont-avató 
ünnepséget, majd megjegyez-
te: a közeljövőben sor kerül 
a felújított Földrajzi Múzeum 
átadására és rövidesen a Városi 
Galériában helyet foglaló kávé-
ház is megnyílik.

A polgármester beszédében a 
város közösségi élete szempont-
jából kiemelkedő jelentőségû 
programsorozatra, az Érdi 
Napokra hívta fel a figyelmet: 

– Az Érdi Napok szeptem-
ber 3-án utcabállal elkezdődik. 
A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ, a Csuka Zoltán 
Könyvtár és a Magyar Földrajzi 
Múzeum egyaránt sok prog-
rammal készül; hogy az itt élő 
embereknek pihenést, szórako-
zást, illetve mûvelődés tekin-
tetében többlettudást kínáljon. 
Zenétől kezdve a konferenciá-
kig minden lesz – jelentette be 
T. Mészáros András, aki külön 
kiemelt két-három programot 
az érdi rendezvénysorozat ese-
ményei közül: 

– Szeptember 2-án, pénteken 
délután 17 órakor Batthyány 
Fülöp herceg mellszobrának a 
felavatása lesz a Polgármesteri 
Hivatal előtt. A mellszobor 
már ott áll, látható: egy 
nagyon szép alkotás, Eőry Emil 
szobrászmûvész alkotása, 
ennek a felavatására kerül sor. 
Harmadikán, szombaton nem-
csak utcabál lesz, hanem Spar 
„Érd Utol” Sportnapot fogunk 
rendezni a napközis táborban, 
fönt Parkvárosban. Kellemes, 
jó helyszín még ilyen meleg 
időben is, hiszen árnyékos, sok 

fával ellátott, parkos terület. Ott 
várunk minden érdeklődőt és 
résztvevőt nagy tisztelettel – 
jelentette be Érd polgármestere, 
hozzátéve: az idei Kilométeres 
Utcabált a megújult városköz-
pontban, tehát a Budai és a 
Sétáló úton, illetve az Alsó utcá-
ban tartják. 

(Az Érdi Napok részletes prog-
ramja lapunk 7. oldalán olvas-
ható.)

– A Rockszínpadon negyed 
öttől érdi zenekarok koncert-

je lesz. Fél hatkor operett- és 
musicalgála, fél kilenckor pedig 
P. Mobil-koncert kezdődik 
– egy kicsit talán a nosztalgia 
jegyében, de én azt gondolom 
a fiataloknak is tud még újat 
mutatni. Éjfélkor pedig – ahogy 
szoktuk volt az utcabált befe-
jezni – egy tûzijátékkal zárjuk 
az aznapi látnivalókat és szóra-
koztatni valókat – fûzte hozzá 
a program ismertetéséhez T. 
Mészáros András.

Mint ismeretes, egy 
Hollandiából érkezett adomány 

Utcabál, szoboravatás, „Érd Utol” sportnap

Sok programmal készül a város 

az Érdi Napokra
Ünnepi eseményekrõl beszélt és az Érdi Napok rendez-
vénysorozatra hívta fel a figyelmet T. Mészáros András 
a múlt szerdai sajtótájékoztatón.

jóvoltából 35 tanterem teljes 
berendezését cserélték le az 
Érdligeti Általános Iskolában. 
Az iskolabútorok leszerelésé-
ről és ideszállításáról Érd Város 
Önkormányzata gondoskodott. 
Segesdi János alpolgármester 
részletesen számolt be a hollan-
diai útról: 

– Vasárnap délután négykor 
indultunk, másnap, hétfőn 12-
kor nyitották ki az iskolát. Egy 
órakor kezdtük meg a munkát, 
hét órakor érkezett meg az első 
kamion, amit este kilencre fel is 
pakoltunk és indulhatott haza. 
Kénytelenek voltunk a lehető 
legrövidebb idő alatt – két kami-
on érkezése közötti időszakban 
– összekészíteni az elhozandó 
tárgyakat az épület folyosóján. 
Az alapítvány részéről bizto-
sított kisteherautóval tudtuk 
megoldani, hogy a nagyobb 
emeléseket elkerülve tudjuk 
kiszállítani őket, hiszen az 
iskola udvarába a kamion nem 
tudott bejönni, tehát egy olyan 
30-50 méterre lévő távolságra 
kellett még pluszban elszállí-
tani a berendezési tárgyakat a 
teherautóval. Közben kiderült, 
hogy a négy kamion kevés. Még 
két újabb kamiont kellett beállí-
tani ahhoz, hogy minden bútor 
kikerüljön az épületből – tudtuk 
meg Segesdi Jánostól, aki ezú-
ton is háláját fejezte ki a 15 fős 
csapatnak.

Az alpolgármester számada-
tokkal támasztotta alá az akció 
sikerességét:

 – Vasszekrényből 70 darabot 
hoztunk el, faszekrényből 60-
at. Fa komód (a tantermekbe) 
14 darab, tanári asztalok, szé-
kek 30 darab, tanulói székek 
és padok 30 osztályra – ami 

alaphangon 750 padot és szé-
ket jelent –, kárpitos fotelok (az 
aulába) 2 garnitúra, tv, video-, 
és DVD lejátszó 30 darab (kon-
zolokkal, kábelezéssel), irat-
rendező szekrények 20 darab, 
számítógépasztalok 15 darab, 
satupad (a technikaterembe) 

4 db, kerek székek (a techni-
katerembe és az ebédlőbe) 110 
darab, valamint krétás és filces 
táblák 8 darab, hûtőszekrény 
2 darab és fagyasztó 2 darab 
érkezett. Voltak olyan berende-
zési tárgyak, amiket az iskola 
úgy ítélt meg, hogy nem tudja 
felhasználni. Úgy gondoltuk, 
hogy ezekből az eddigi, azt kell 
mondjam: nagyon lerobbant 
hivatali irodai berendezéseket 
is kicseréljük.

– Egy tanterem berendezé-
se 400-500 ezer forintba kerül, 
ha kompletten próbáljuk meg-
vásárolni. Egy kamionnak dur-
ván 1500 euró volt a fuvardí-
ja, tehát még akkor is, ha hat 
kamionnal számolunk, jelentő-
sen olcsóbban tudtuk ennek a 
30-33 tanteremnek a berende-
zését megoldani. Reményeink 
szerint ebből a mennyiségből 
esetleg más iskolákba is tudunk 
adni, hiszen sajnálatos módon 
nem csak a hivatalunk bútor-
zata lelakott, de az iskoláinké 
is. Mindenképpen szükség van 
ezekre a bútorokra – mondta 
Segesdi János. 

– Szeretnénk ezt a kapcsolatot 
továbbra is fenntartani, hiszen 
Hollandiában is fogynak a gye-
rekek, kevesebb új intézményre 
van szükségük és ők komolyan 
veszik, hogy a bútorokat nem 
dobják ki. Egy 4-5 évnél nem 
idősebb bútorzat nálunk újnak 
számít, hiszen 25-30 éves búto-
raink vannak az intézménye-
inkben. Szeretnénk – ha van rá 
lehetőség – ezt tovább folytatni, 
és amennyiben mód van rá az 
összes intézményünknél vala-
mi hasonló módon megoldani a 
bútorzat cseréjét, hiszen ennél 
költséghatékonyabban nem 
tudjuk – hangsúlyozta az alpol-
gármester. T. Mészáros András 
hozzáfûzte: ilyen esetekben 
nem elhanyagolható, pénzben 
nem felmérhető az intézmények 
– jelen esetben országok – közöt-
ti kapcsolatok kialakulása.

(A bútorszállításról részletes 
beszámoló az 5. oldalon)

A polgármester a sajtótájé-
koztató végén pár szót áldozott 
a hőségre is:

– Vannak olyan szelektív 
hulladékgyûjtő tartóink, ahonnan 
a karbantartások okán elszállítot-
tuk a harangokat és jelen pilla-
natban még az üzemben készítik 
fel őket a további felhasználásra. 
Arra szeretném kérni a lakókat: 
addig, amíg nincsenek ott, ne 
rakják le oda a szemetet. Ebben 
a hőségben közegészségügyi 
veszélyt is jelent, ha, minden 
hulladékot odahordunk – hang-
súlyozta a polgármester és egyút-
tal megköszönte az Érd-Kom Kft. 
nyári pluszmunkáját.  
 Kovács Renáta

Batthyány Fülöp herceg mellszobra már látható a Polgármesteri Hivatal 
elõtt, felavatása szeptember másodikán lesz  
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T. Mészáros András polgármester az Érdi Napok programját, Segesdi 
János alpolgármester pedig az iskolai bútorszállítás részleteit ismertette

A szeptember harmadikai utcabálon a Rockszínpadon fél kilenckor 
kezdõdik a P. Mobil koncert


