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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 
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 és Turbók János, az Agárdi 
Popstrand főrendezője múlt 
szerdán megkötötte azt a meg-
állapodást, amelynek köszön-
hetően idén is féláron látogat-
hatják az érdi lakosok az Agárdi 
Popstrand koncertjeit. 

Mint a polgármester a sajtó-
tájékoztatón elmondta, ezt a 
kedvezményt immár ötödik éve 
vehetik igénybe az érdi lakosok, 
akik a félárú jegyeket a helyszí-
nen, az érdi lakcímüket igazoló 
okmány felmutatásával vásárol-
hatják meg, csakúgy, mint a 
megelőző években. 

– Szeretnénk megköszönni 
Turbók Jánosnak az együtt-
mûködést, az ötvenszázalé-
kos kedvezmény biztosítását, 
valamint azt, hogy az Agárdi 
Popstrand rendezvényeire hat-

van tiszteletjegyet is kapunk. 
Ebből 40-et az oktatásügyben 
dolgozók, 20-at pedig a rendőr-
ség munkatársai kapnak – tette 
hozzá T. Mészáros András.

Turbók János a sajtótájékoz-
tatón azt emelte ki, hogy az 
önkormányzattal kiemelkedően 
jó a kapcsolat, és az érdiek köré-
ben nagyon népszerûvé vált ez 
a rendezvény.

– Vízparton, szép környezet-
ben, nagyon jó technikai fel-
tételekkel – magas, mindenki 
számára látható színpaddal –  
és színvonalas mûsorral vár-

juk idén is a nagyközönséget. 
A fellépők valódi értéket kép-
viselnek, ennek köszönhet-
jük, hogy idén már a 36. szü-
letésnapunkat ünnepelhetjük. 
Népszerûségünket az is bizo-
nyítja, hogy költségvetési támo-
gatás nélkül, az eladott jegyek-
ből befolyt összegből tudjuk 
évről évre megrendezni ezt a 
többhetes koncertsorozatot – 
tette hozzá az Agárdi Popstrand 
főrendezője.

Turbók János elmondta azt is: 
a programok kialakításánál több 
korosztály igényeit vették figye-
lembe – a szervezők ugyanis 
nemcsak a fiatalokat, hanem a 
szülőket, nagyszülőket, gyere-
keket is várják a koncertekre. 
Július 7-én Caramel nyitja meg 
a fellépők sorát, aki a „mega-
sztárokkal” érkezik. Agárdra 
jön az Edda Mûvek, a Neoton, 
Demjén Ferenc, Janicsák 
Veca, Zoltán Erika, az Irigy 
Hónaljmirigy, a BobilMánia és 
az R-Go is. Az idei rendezvény-
sorozatot augusztus 19-én a 
Tankcsapda zárja.

– A koncertek után a táncolni 
vágyókat a Dance Beach várja a 
vízparton. Ez a rendezvény is 
több korosztály örömét, kikap-
csolódását szolgálja, hiszen 
nemcsak a fiatalok, hanem a 
táncos kedvû nagymamák is 
kérhetik kedvenc számaikat 
– tette hozzá Turbók János.

Ami a jegyárakat illeti, tavaly 
óta nem emelkedtek; a teljes 
árú jegyek 3000–4000 forintba 
kerülnek, de az érdiek ennek 
csak a felét fizetik – azaz 
1500–2000 forintot. Hétéves kor 
alatt a koncertek ingyenesek 
– ahogy a testi, szellemi fogya-
tékkal élők is térítésmentesen 
látogathatják a rendezvényeket. 
Sőt, ilyen esetekben a kísérő 
személynek sem kell fizetnie 
– mondta érdeklődésünkre a 
főrendező. 

Az Agárdi Popstrand prog-
ramját a későbbiekben lapunk-
ban közöljük, de megtalálható 
lesz a www.agardipopstrand.hu 
honlapon, illetve a kihelyezett 
plakátokon is.

 Ádám Katalin

Érd csatlakozna az Európai Duna Stratégiához
Múlt csütörtökön tartották volna a Duna Menti Városok Együttműködési Fóruma prog-
ramalkotó tanácskozását Érden, ám a rendezvényt el kellett halasztani az előadók szakmai 
elfoglaltsága miatt. T. Mészáros András, aki a fórum elnöki tisztjét tölti be, a sajtótájékoz-
tatón elmondta: Érd számára nagyon fontos, hogy az Európai Duna Stratégiához csatla-
kozhassunk, hiszen így a Duna-part megnyitása, kihasználása lehetővé válhatna.
– Azt is szorgalmazzuk, hogy Pest, illetve a többi érintett megye is csatlakozzon, hiszen 
együttműködve lehetőségünk nyílik a területfejlesztési pénzek ilyen célú felhasználására. 
Szeretnénk mihamarabb tető alá hozni ezt a konferenciát, feltárni a Duna partján fekvő 
területek számára a különféle lehetőségeket, és a későbbiekben csatlakozni az Európai 
Duna Stratégiához – zárta szavait T. Mészáros András.

Tiszteletjegy a rendõrségnél és az oktatásügyben dolgozóknak

Az érdiek idén is féláron mehetnek 
az Agárdi Popstrandra
Idén is féláron látogat-
hatják az érdiek az Agárdi 
Popstrand rendezvénye-
it. Az errõl szóló meg-
állapodást a múlt szer-
dai sajtótájékoztatón írta 
alá T. Mészáros András 
polgármester és Turbók 
János fõrendezõ, aki be-
számolt arról is, milyen 
elõadók, együttesek lép-
nek fel a 36. születés-
napját ünneplõ Agárdi 
Popstrandon.

T. Mészáros András polgármester és Turbók János fõrendezõ idén is megkötötte azt a megállapodást, amelynek 
köszönhetõen az érdiek féláron látogathatják az Agárdi Popstrand rendezvényeit
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