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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 telefonbejelentés 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 kép-

viselői fogadóóra előzetes  
telefonbejelentés alapján 
a Polgármesteri Hivatal-
ban.

 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.

Elsőként a Holló utcai óvoda 
építkezésének állásáról beszélt 
T. Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. Mint a pol-
gármester elmondta: az épületre 
felkerült a tető, a külső színezés 
is folyik, a fûtés pedig már elké-
szült. Hamarosan elkezdődhet a 
parkoló, illetve az udvar kialakí-
tása; az ehhez szükséges anya-
gok nemsokára megérkeznek. 
A Holló utcában a csatornázás 
is lezajlott már, így ez sem lehet 
akadálya annak, hogy a gyerekek 
tavasszal birtokba vegyék az új 
épületet.

– Az óvoda több mint szerke-
zetkész állapotban van; az udvar 
kialakításán kívül már csak a 
belső munkák vannak hátra. Nagy 
biztonsággal elmondhatjuk: már-
cius elsejével a Harkály Óvoda 
átköltözhet a Holló utcai épü-
letbe – jelentette ki T. Mészáros 
András, aki a zöldhulladék-szállí-
tásról is szót ejtett. 

A kötegelt nyesedéket, zsákolt 
lombot idén is az Érd-Kom Kft. 
szállítja el az ingatlanok elől. 
A begyûjtés november 24-én kez-
dődött, az utolsó zöldjárat idő-
pontja pedig december 16. 

– Szerencsére az időjárás ked-
vez a zöldhulladék-szállításnak. 
Azért furcsa dolgok is történnek: 
az egyik ingatlan előtt 251 zsák, 
azaz mintegy másfél tonna őszi 
lomb volt kihelyezve. Úgy gon-
dolom, ez túlzás, ennyi hulladé-
kot minden egyes telek elől nem 
tudunk elszállíttatni. Most elvitte 
a gyûjtőautó, de a jövőben várha-
tóan korlátozni fogjuk az elszállít-
ható zsákok számát. A begyûjtött 
mennyiség alapján kiszámítjuk 
majd, hogy egy ezer négyzetmé-
teres telken körülbelül mennyi 
zöldhulladék keletkezik – ennek 
az egyharmada az, ami egyszer-
re díjmentesen elszállítható lesz. 
Mivel ez a szolgáltatás közpénz-
ből történik, be kell vezetnünk 
valamiféle arányosságot – hang-
súlyozta a polgármester. 

T. Mészáros András beszá-
molt arról is, hogy december 
5-én az egyik érdi szelektív 
hulladékgyûjtő mellett II. világ-
háborús robbanószerkezetet 
találtak (lásd bővebben keretes 
írásunkat).

– A csatornázási munkálatok 
során előkerülhetnek a földből 
világháborús gránátok, bombák. 
Kérek mindenkit, ha ilyet lát, ne 
nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, 
hanem azonnal értesítse a rend-
őrséget vagy a közterület-felügye-
letet, hiszen ezek a szerkezetek 
még mindig életveszélyesek – 
hangsúlyozta a polgármester, aki 
beszélt a karácsonyi időszakban 
már szokásos élelmiszerosztó 
rendezvényekről is.

– Sokan vannak, akiknek enni-
valóra is nehezen telik, illetve 
egyedül élnek, nincs kivel ünne-
pelniük, társaságra, odafigyelésre, 
egy kis beszélgetésre is vágynak 
az ünnepi ételek mellé. Az Érd 
és Környéke Horgászegyesület az  
Érdi Pincetulajdonosok Egyesüle-
tével együttmûködve, az önkor-
mányzat és az érdi cukrászok 
segítségével idén is megrendezi 
karácsonyi halászlékóstolóját, 
ahol – a halászlén kívül – forralt  
borral, bejglivel és ünnepi ze-
nés mûsorral várják az érdieket.  
A rendezvényre idén is a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ előtt 
kerül sor, december 22-én 13 órá-
tól. De nem ez az egyetlen ilyen 
program: december 25-én és  
26-án a délelőtti szentmisét kö-
vetően – körülbelül déli tizenkét 
órától – az érdi református gyü-
lekezet a Kálvin téri templom 
kertjében meleg ételt szolgál fel – 
tette hozzá T. Mészáros András.

A polgármester újságírói kér-
désre a sportcsarnokkal kapcso-
latos tárgyalások jelen állásáról is 
beszélt. Mint mondta, az önkor-
mányzat nem szeretne olyan 
pluszterhet felvállalni, amit nem 
tud finanszírozni, de azt sem 
szeretnék, ha a sportcsarnok „a 
bank nyakán maradna”. 

– Egy jó sportlétesítményre 
szüksége lenne a városnak, illet-
ve az itt élőknek. Ennek az ára 
pillanatnyilag 1,3 milliárd forint. 
Ahogy a közgyûlésen is elmond-
tam: a bank hajlandó megfinan-
szírozni bizonyos önerőt ahhoz, 
hogy pályázati segítséggel átala-
kíthassuk az épület energetikai 
rendszerét. Bízom abban, hogy 
meg tudunk egyezni, és lehetőség 
lesz arra, hogy lízingkonstruk-
ción keresztül a város megvásá-

rolhassa a létesítményt. Ám csak 
akkor lehetséges ez, ha olyan 
szakmai üzemeltetőt találunk, 
amely garanciálisan tudja vállalni 
az üzemeltetést az általunk meg-
határozott anyagi keretek között. 
Remélem, meg tudunk egyezni 
a bankkal mind az önerő, mind 
az üzemeltetés feltételeinek kér-
désében. Ezt követően tudunk 
választ adni arra, mikor nyílhat 
meg a sportcsarnok – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
hozzáfûzve: elképzelhető, hogy 
az első években az uszodai részt 
nem, csak magát a sportcsarno-
kot üzemeltetik majd, így ugyan-
is sokkal gazdaságosabb.

Másik újságírói kérdésre – a 
zeneiskola elavult állapotát ille-
tően – T. Mészáros András hang-
súlyozta: a város intézményei 
a rendszerváltozást követően 
tizenhat évig, azaz 2006-ig nem 
estek át felújításon, fejlesztésen. 
Ekkor elindultak a munkálatok 
– az összes intézményt azonban 
forrás hiányában nem lehetett 
felújítani öt év alatt. 

– Az önkormányzatnak vannak 
kötelező feladatai. A zeneiskola 
nem tartozik ezek közé. Az isko-
la nagyon sikeres, sokan járnak 
oda, de minden gyermekkel nő 
azon feladatok száma, amelyek 
ellátása az önkormányzatnak 
nem kötelező, és a forrás sincs 
meg rá. Nagy kérdés: nem az 
volna-e a jó megoldás, ha az 
önkormányzatok csakis a megha-
tározott, kötelező feladatokat lát-
nák el, minél színvonalasabban, 
elegendő anyagi fedezettel, ami 
pedig nem kötelező, azt a szülők 
saját költségükre finanszíroznák? 
Az önkormányzati törvény és a 
köznevelési törvény módosulása 
is ebbe az irányba tereli az önkor-
mányzatokat – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki kérdésre a 
parkvárosi orvosi rendelővel kap-
csolatos teendőkről is szót ejtett. 

A rendelőnek több mint egy 
éve el kellett volna készülnie. Az 
eredeti beruházó azonban elad-
ta érdekeltségeit, az építkezés 

pedig leállt. Mint a polgármester 
elmondta, egy hónapja levélben 
szólította fel a jelenlegi beruhá-
zót az építkezés befejezésére; ha 
ez nem történik meg, a város eláll 
a szerződéstől. 

– 2007-ben kezdtük el az 
egészségházak felújításával kap-
csolatos programot, a háziorvo-
sok és a patikák bevonásával. 
Közben kiderült: a parkvárosi 
rendelőben dolgozó orvosok 
már tárgyaltak egy beruházóval, 
és előszerződést kötöttek vele. 
Az önkormányzat úgy került az 
ügybe, hogy az orvosok kérésére 
egy épületet bocsátottunk rendel-
kezésükre, hogy amíg a rendelő 
el nem készül, ott láthassák el 
a betegeket. Megállapodtunk a 
határidőkben is, ezt a szerződést 
azonban a másik fél nem tartja 
be, hiszen az épület még mindig 
nem készült el. E pillanatban két 
lehetőségünk van: a várakozás 
(ami nem célszerû), a másik, 
hogy visszatérünk az eredeti 
szándékhoz, és megoldjuk az 
építkezést önerőből. Csakhogy 
az elmúlt négy esztendőben 
változott a piaci helyzet, és az 
önkormányzat is leterhelte magát 
a csatornaépítéssel. Még az idén 
megpróbálok megegyezni a beru-
házóval, megvizsgálni, mennyi 
pénz kell még az építkezés befe-
jezéséhez, hogy megoldódjon ez 
a konfliktus. 

Természetesen az önkormány-
zat feladata a közegészségügyi 
ellátások alapszintû biztosítása 
– ám ha azok, akik a szolgáltatást 
végzik, nem partnerek ebben, és 
nem az önkormányzattal szer-
ződnek, hanem más beruházók-
kal, nehezen várhatják el, hogy 
egy ötszáz négyzetméteres épü-
let költségeit az önkormányzat 
kirázza a zsebéből. Egy biztos: az 
átköltözésig biztosítjuk a magunk 
helyiségeit az orvosoknak. Ha 
pedig „találunk” valahol százmil-
lió forintot, első kötelezettségünk 
az lesz, hogy megoldjuk ezt a 
problémát – zárta szavait a pol-
gármester. Ádám Katalin

Zöldjáratok, óvodaépítés, sportcsarnok

Karácsonyi vendégség  
a rászorulóknak
Több, sokakat érintõ téma is felmerült a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András 
beszélt a Harkály Óvoda építkezésérõl, a zöldhulladék-
elszállítást érintõ jövõbeni változásokról, a karácsonyi 
ételosztásokról, illetve a sportcsarnokkal kapcsolatos 
tárgyalások állásáról is. Szóba került még a félbe-
hagyott parkvárosi orvosi rendelõintézet, és a pol-
gármester beszámolt a szelektív hulladékgyûjtõbõl 
elõkerülõ II. világháborús gránátról is.

Dobozba csomagolt aknagránát a hulladékgyűjtőben
December	5-én	különös	ajándékot	hozott	Érdre	a	Mikulás:	egy	II.	világháborús,	82	mm-es	
aknagránátot,	 akkurátusan	 papírdobozba	 helyezve.	 A	 robbanószerkezetet	 egy	 járókelő	
vette	 észre	 múlt	 hétfőn	 délelőtt	 a	 Szent	 István	 út	 és	 a	 Tárnoki	 út	 kereszteződésében	
álló	 szelektív	 hulladékgyűjtő	 mellett.	 Az	 illető	 azonnal	 értesítette	 a	 rendőrséget.	 Mivel	
a	 gyűjtőszigetnél	 térfigyelő	 kamera	 működik,	 a	 felvételekből	 kiderült:	 a	 papírdobozba	
csomagolt	gránátot	eredetileg	a	gyűjtőládában	helyezte	el	valaki,	majd	a	papírhulladékok	
között	megtalálta	egy	guberáló,	aki	letette	a	gyűjtőedény	mellé	–	tudtuk	meg	Kürti István 
századostól,	az	Érdi	Rendőrkapitányság	közlekedésrendészeti	osztályvezetőjétől.

–	Miután	a	helyszínre	érkezve	megállapítottuk,	hogy	a	tárgy	egy	aknagránát,	lezártuk	a	
területet.	Tizenegy	főt	ideiglenesen	ki	kellett	lakoltatnunk,	majd	a	Magyar	Honvédség	tűz-
szerészei	a	sóskúti	bányában	hatástalanították	(azaz	felrobbantották)	a	szerkezetet	–	tette	
hozzá	Kürti	István,	aki	kérdésünkre	elmondta	azt	is:	földnyomokat	nem	találtak	a	szerkeze-
ten,	és	jó	állapotban	volt	–	így	nem	valószínű,	hogy	a	csatornázási	munkálatok	során	került	
ki	a	földből.	A	tárnoki	vasútállomás	mellett	egyébként	a	gerincvezeték	fektetése	során	több	
alkalommal	is	találtak	második	világháborús	lőszert,	gránátot,	illetve	a	diósdi	kápolnakert	
felújítása	során	is	előbukkant	a	földből	hatvan-száz	darab	lőszer.		 Á. K.

A Holló utcai új óvodaépület már a szerkezetkésznél is jobb állapotban van
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