
XXI. évfolyam, 2011. október 6.Érdi Újság2 aktuális

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 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.

Az új Harkály Óvodát ugyan 
csak tavasszal vehetik birtokba 
az óvodások, az alapkő alatt 
elhelyezett „urnába” azon-
ban már beköltözött három 
kismadár – ők jelképezik az 
óvoda három csoportját. Nem 
igazi madarak persze, és nem 
is maguktól szálltak ide: az 
óvodások hozták őket, az új 
intézmény ünnepélyes alapkő-
letétele alkalmából, szeptember 
28-án. 

E naptól számítva fél év áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy az 
új óvodát átadják a gyerekek-
nek – a Harkály utcai intéz-
ményben ugyanis a Budapest–
Tárnok–Székesfehérvár vasút-
vonal korszerûsítése miatt nem 
maradhatnak tovább. Ezt az 
ingatlant a Közép-magyarorszá-
gi Regionális Államigazgatási 
Hivatal már kisajátította, és 

mintegy hatvanmillió forint 
kártalanítási összeget állapított 
meg. Ez a pénz messze nem 
lenne elegendő egy teljesen új 
intézmény felépítéséhez, így 
Érd közgyûlése augusztus 11-én 
úgy döntött: a Holló utca 3. szám 
alatti, önkormányzati fenntar-
tású, a közelmúltban felújított 
nappali melegedő épületét ala-
kítják át és bővítik. (A melegedő 
természetesen nem szûnik meg, 
csak elköltözik a női hajlékta-
lanszálló helyére; ez utóbbit – a 
férőhelyek csökkentése nélkül 
– a közelmúltban bővített férfi 
hajléktalanszállóba helyezik át). 
A 2103 négyzetméter nagyságú 
terület 64 gyermek elhelyezésé-
re ad lehetőséget – a lehetséges 
120 százalékos kihasználtság 
esetén pedig képes lesz fogad-
ni a Harkály Óvoda jelenlegi 
létszámát. 

Az építési engedélyezési 
dokumentáció elkészült, a szak-
hatóságok, illetve az első fokú 
építési hatóság jóváhagyták, az 
építési engedélyt szeptember 28-
án megkapta az önkormányzat, 
a kivitelezési munkák így azon-
nal megkezdődhetnek – mondta 
el a múlt szerdai ünnepélyes 
alapkőletételen T. Mészáros 
András. A polgármester hoz-
zátette: reményeik szerint a 
XXI. század követelményeinek 
megfelelő körülmények közt 
mûködhet majd az új intéz-
mény.

– Mikor eldőlt, hogy a Holló 
utca 3. szám alatt épül meg az 
óvoda, tartottunk attól, hogy a 
közbeszerzési eljárás túl hossza-
dalmas lesz. Szerencsére a pro-
jektet rá tudtuk bízni az Érdi 
Városfejlesztési Kft.-re, így ezt a 
problémát kiküszöböltük. Meg 
vagyok győződve arról, hogy 
az építkezés a legjobb kezek-
be került, és 2012 márciusában 
átadhatjuk az új intézményt 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki köszönetet mon-
dott azoknak, akik a beruházás 
előkészítésében részt vettek: a 
tervezőnek, az illetékes építés-
hatóság képviselőinek, és mind-
azoknak, akik szellemi és fizi-
kai munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy szeptember 28-án 
az alapkőletételre sor kerülhes-
sen és az építkezés megindul-
hasson. 

A Harkály Óvoda kedves 
mûsora után Zsirkai László, 
a projekttel megbízott Érdi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 
beszélt az építkezés részleteiről. 

Mint elmondta, az új színhely 
nagyon jó választás, ugyanis a 
létesítmény már rendelkezik 
melegítőkonyhával, ráadásul a 
közelmúltban fel is újították. 
A konyhát így szinte teljes egé-
szében megtartják, illetve a régi 
épületből hoznak majd át ide 
eszközöket. 

– A már meglévő 93 négyzet-
méteres ház ad majd helyet az 
új óvoda konyhájának, illetve 
az óvónők helyiségeinek, míg 
az új, mintegy négyszáz négy-
zetméteresre tervezett épület-
ben kap helyet három 60-60 
négyzetméteres csoportszoba, a 
hozzájuk tartozó kiszolgálóhe-
lyiségekkel, és az ugyanilyen 
méretû tornaszoba. Olyan helyi-
ségeket is kialakítunk, amelyek 
a régi óvodában nem voltak: 
orvosi és logopédiai szoba is 
helyet kap az új intézményben. 
A régi és az új épület együt-
tes nagysága mintegy ötszáz 
négyzetméter lesz; a két részt 
pedig folyosó köti majd össze 
– mondta Zsirkai László, hoz-
zátéve: a kivitelezők kiválasz-
tása a napokban megtörténik, 
és hamarosan elkezdődhet a 
munka.

 – Figyelembe vesszük azt is, 
hogy az építkezés a téli időszak-
ban zajlik majd. Ezért olyan 
szerkezeteket terveztettünk 
a létesítménybe, amelyeknek 
nem árt a fagyos, nedves idő 
– emelte ki az ügyvezető, aki 
lapunknak elmondta azt is: az 
árnyas, kellemes fekvésû udva-
ron EU-szabvány szerinti ját-
szóeszközöket szerelnek majd 
fel, illetve egy, az utcai fronthoz 
közel eső melléképület helyén 
12 férőhelyes parkolót alakíta-
nak ki – ezt nemcsak az előírá-
sok, de a Holló utca keskeny 
volta is indokolja. 

Az önkormányzat távlati ter-
vei közt szerepel a szomszédos 
ingatlan megvétele is: itt később 
– mint Zsirkai László elmondta 
– egy tornatermet építenének, 
amit az óvodai időn kívül a 
lakosság is használhatna. Ha ez 
a terv megvalósulna, a tornate-
rem kiválthatná a sportszobát, 
és még egy csoporttal bővülhet-
ne az óvoda. 

De ne szaladjunk ennyi-
re előre, hiszen egyelőre még 
csak az alapkövét rakták le 
az új épületnek. Az ünnepsé-
gen részt vettek a városveze-
tés, a Polgármesteri Hivatal 
és a Városfejlesztési Kft mun-
katársai, valamint a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
képviselői. Eljöttek a Harkály 
Óvoda pedagógusai, az ide járó 
gyerekek és szüleik is; meg-
tekinthették az új épület terv-
rajzait, bejárhatták a házat és 
a kertet, és meggyőződhettek 
arról, hogy – mint a tagóvo-
da-vezető, Agócs Erika koráb-
ban fogalmazott – ez a helyszín 
valóban ideális egy új óvoda 
számára.

 Ádám Katalin

Letették az új Harkály Óvoda alapkövét

Indulhat az építkezés!
Szeptember 28-án lerakták az új Harkály Óvoda alapkövét a Holló utca 3. szám 
alatt. Az ötszáz négyzetméteresre bõvülõ intézményben három nagy csoportszoba, 
tornaszoba, kiszolgálóhelyiségek, melegítõkonyha kap majd helyet. A létesítmény 
márciusra készül el: ekkor kell kiköltözniük az óvodásoknak a régi épületbõl, amit 
a vasútfejlesztés miatt már kisajátított az állam.

Az alapkõ alatti urnában három kismadár fészkel, amelyek az óvoda csoportjait jelképezik. A madárkákat a gyere-
kek tették az urnába
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Az új Harkály Óvoda alapköve, amelynek elhelyezésén a városvezetés, a hiva-
tal, a kivitelezõ képviselõi, valamint az óvónõk és a szülõk is részt vettek

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi 
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2011. október 11-én  
(kedden) 18:00 órakor  

kezdődő ülésére

Az ülés helye:

Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Túr u. 5-7.)

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2011. október 13-án  
(csütörtökön) 18:00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:

Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)


