
Március végén megkezdődnek 
a csatornázási munkálatok a 
Szent István úton, elsőként a 
Kossuth Lajos utcai keresz-
teződésben – jelentette be a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón 
Segesdi János. Az alpolgármes-
ter hangsúlyozta: az építkezés 
sokakat érint majd, hiszen 
ez egy nagyon forgalmas sza-
kasz, ráadásul itt található egy 
óvoda, egy iskola, illetve a tan-
uszoda is.

– Felkérjük majd a rendőr-
séget, illetve a polgárőrséget, 
hogy fokozottan figyeljenek 
oda a forgalomirányításra. 
Szeretnék arra kérni mindenkit, 
hogy aki teheti, kerülje el ezt a 
kereszteződést, hogy enyhítsük 
a nehézségeket – mondta az 
alpolgármester.

Az óvodába érkezőknek szá-
molniuk kell azzal, hogy az 
intézmény parkolóját is lezár-
ják majd egy időre. A Petőfi 
Sándor utcát használhatják még 
a szülők, de ahogy a parkoló 
felszabadul, ebben az utcában 
folytatódik az építkezés, félpá-
lyás lezárással. Ebben az idő-
szakban a Zrínyi és a Gárdonyi 
utcán tudnak majd közlekedni. 

Április közepén kerül sor a 
Szent István út felső szakaszá-
nak építésére. Itt a félpályás 
lezárás vélhetően nem okoz 
majd túl nagy gondot, de a for-
galom nyilvánvalóan itt is aka-
dozni fog. 

– Reméljük, az a két-három 
hét, amíg ez a szakasz elkészül, 
nem okoz túl nagy fennakadást. 
A munkálatokat mindenképp 
most kell elvégezni, ugyanis 
csak e fő gyûjtőcsatorna meg-
építése után tudják a Zrínyi, 
a Martinovics, a Deák Ferenc 
és a Petőfi utcákba bevinni a 
csatornavezetéket. Kérjük a 
lakosságot, legyen türelemmel, 
és az erre közlekedők tartsák be 
a közlekedési szabályokat, ne 
nehezítsék a helyzetet balesetek 
előidézésével, hiszen ha sikerül 
a forgalmat megfelelő meder-
ben tartani, a munkálatok is 
gyorsabban befejeződhetnek 
– jegyezte meg Segesdi János. 

Az alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta: terelőutat 
nem tudnak kijelölni a Szent 
István út kiváltására, hiszen a 
környéken földutak vannak, 
azokra nem engedhető nagyobb 
forgalom.

A csatornázás során megboly-
gatott, feltört utakat természe-
tesen idővel helyreállítják, és 
ez bizonyos mértékû javulást 
már jelent az utak állapotának 
tekintetében, de a rossz úthá-

lózat teljes megújítására még 
várni kell. T. Mészáros András 
szerint 2013 végétől lehet szá-
mítani arra, hogy a lakosokkal 
együttmûködve egy nagy útépí-
tési programot indít a város, 
hasonlóképpen a csatornapro-
jekthez.

– Több mint nyolcszáz 
utunk van. Ezeket hat kategó-
riába soroljuk, a legnagyobb 
terhelésûtől az alig használtig. 
Ez a munka várhatóan 2013 
elejére elkészül, és segítségével 
minden utcára külön-külön meg 
tudjuk határozni azt az útszer-
kezetet, amit létre kell majd 
hozni, illetve ennek az árát is 
– jegyezte meg T. Mészáros 
András.

Az egyik hírportálon megje-
lent egy cikk, amely az uniós 
forrásokból pár éve felújított 
vasúti megállók leromlott álla-
potával foglalkozik, köztük 
kiemelten az érdiekkel. Arra 
a kérdésre, mit tud tenni az 
önkormányzat a megállók meg-
óvása érdekében, T. Mészáros 
András elmondta: az állomások 
karbantartása 2013-ig a MÁV 
feladata – jövő évtől az önkor-
mányzat köteles ezt átvállalni, 
de a 2007-ben kötött szerződés 
szerint a megállókat újszerû 
állapotban kell átadnia a vasút-
társaságnak. 

– A napokban tárgyalunk a 
MÁV illetékeseivel, hiszen mi 
csak akkor tudjuk átvenni a 
megállókat, ha valóban újszerû 
állapotban vannak, legyen szó 
itt akár a liftekről, akár az alul-
járóról. Reméljük, hogy a tár-
gyalásokon egyértelmûvé válik, 
milyen mûszaki feladatokat 
kell megoldani, illetve, hogy az 
önkormányzat milyen segítsé-
get tud adni a vasútnak ahhoz, 
hogy ezek a „balkáni állapotok” 
megváltozzanak – tette hozzá a 
polgármester, aki reméli, hogy 
a MÁV partner lesz a megol-
dásban. 

Mint korábban hírül adtuk, a 
legutóbbi közgyûlésen a testület 
elfogadta az idei költségvetést. 
T. Mészáros András ezzel kap-
csolatban elmondta: a durván 
13 milliárdos költségvetés lehe-
tővé teszi és biztosítja a város 
intézményeinek mûködtetését, 
illetve azt is, hogy a városüze-
meltetés területén a rendkívüli 
helyzetekre is felkészüljön a 
város. 

– A fejlesztéseket, mint jórészt 
eddig is, pályázati forrásból 
szeretnénk fedezni. Jelenleg 
két óvodapályázatot készítünk 
elő, amelynek segítségével két 
intézményünk összesen körül-
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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 9–11 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 Könyvtárában, 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  
telefonbejelentés 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 alap-
ján.

     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.

Indul a csatornázás a Szent István–Kossuth utca keresztezõdésében

Mi lesz a MÁV-megállókkal?
Hamarosan megkezdõdik a Szent István út csatornázá-
sa, elsõként a Kossuth Lajos utcai keresztezõdésben; 
a munkálatok nemcsak az áthaladókat, hanem az 
óvodába, iskolába igyekvõket is jelentõs mértékben 
érintik – hangzott el a múlt szerdai sajtótájékoztatón, 
amelyen szó esett még a vasútállomások állapotáról, 
az útfelújításokról és az idei költségvetésrõl is.

Hamarosan indul a Szent István út csatornázása, elsõ lépésként a Kossuth 
Lajos utca keresztezõdésében – aki teheti, kerülje el ezt a szakaszt 
(képünk illusztráció)
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belül 150 férőhellyel bővül-
het. A javaslat hamarosan a 
közgyûlés elé kerül, és remél-
hetőleg elnyeri a képviselők 
támogatását – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki úgy fogal-
mazott: a költségvetés igen szi-
gorú, és nemcsak minden egyes 
forintra figyelnek, de arra is, 
hogy amit elköltenek, annak 
legyen eredménye is. 

– Jelen pillanatban úgy tud-
juk: az önkormányzati intézmé-
nyek fenntartását 2013. január 
1-jétől átveszi az állam. Ekkor 
egy teljesen új költségvetési 

szemléletet kell majd magun-
kévá tenni. Erre is készülünk 
egyébként: a Batthyány-terv új 
változatát már készítik a kol-
légák – zárta szavait a polgár-
mester, aki végezetül arra a 
jótékonysági koncertre hívta fel 
a figyelmet, amit az ófalusi kút 
és környéke felújításáért ren-
deznek. A Grácia hegedûtrió és 
a Mona Lisa együttes koncert-
je a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban lesz március 
31-én; a jegyek 5000 és 10 000 
forintos áron kaphatók a hely-
színen. Ádám Katalin

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés és a 
csapadékmentes időjárás miatt fokozott tûzveszély alakult ki, 
ezért az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 
kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – 2012. már-
cius 12-től a vidékfejlesztési miniszter általános tûzgyújtási 
tilalmat rendelt el. 

A tûzgyújtási tilalom vonatkozik:
• az erdőkre (a kijelölt tûzrakóhelyekre is),
• az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket is), 
• valamint a parlag- és gazégetésre.

 
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról 

a médián keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 

után. 
A tûzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme 

érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírá-
sokat tartsák be.

Ivanics Dénes tû. őrnagy sk.
kirendeltségvezető

Támogassa a közbiztonságot adója

1%-ával!
Érdi Városi Polgárőr Egyesület: 

64800035-10314184
Adószám:  

18703117-1-13


