2 Érdi Újság

aktuális

Közösségi közlekedés: itt a második forduló

Izzócserére a nagycsaládosok

hétmilliót nyertek

A szerzô felvétele

Február végéig benyújtja pályázatát a város a helyi
közösségi közlekedés átalakítását támogató program
második fordulójára. Ha Érd itt is nyer, új, magyar
buszok járnak majd a városban, maximum félórás
követési távolsággal, a jelenleginél több útvonalon
– hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón, ahol egy újabb pályázati sikerrõl is beszámoltak: az érdi nagycsaládosok több mint hétmillió
forintot nyertek a környezetvédelmi tárca „Izzócsere”
programján.

Az energiatakarékos izzók használatával csökkenhetnek a nagycsaládok
kiadásai – Segesdi János alpolgármester, Kardosné Gyurkó Katalin, az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke és T. Mészáros
András polgármester a tájékoztatón
Január 18-án megnyitotta kapuit
a Szent László tér 1. szám alatti
tanuszoda, amely reggel 6-tól
este 9 óráig várja a látogatókat.
Néhány javítanivaló még van
az épületben, ezeket egy héten
belül elvégzik, az üzemszerű
működés ettől még zavartalan
– mondta múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András,
aki reméli: minél többen felkeresik majd a létesítményt, akár
sportolás, akár szórakozás, illetve úszástanulás céljából.
Kardosné Gyurkó Katalin, az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete elnöke a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy
egyesületük sikerrel pályázott
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (KvVM) decemberben meghirdetett „Izzócsere”
programjában, és 7 millió 112

ezer forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
– Ez azt jelenti, hogy a 197
tagcsaládunknál 30-40 ezer
forint értékben tudjuk energiatakarékosra cserélni a hagyományos égőket. A jó minőségű
energiatakarékos izzók drágák,
sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy önerőből
lecseréljék a régi villanykörtéket. Reméljük, az áramszámlában is megtakarításokat érhetnek el a többgyermekes családok – fűzte hozzá Kardosné
Gyurkó Katalin.
A KvVM honlapján található
információk szerint ha 100 wattos izzókat cserélnek le energiatakarékos 20 wattos égőkre,
napi 7 órás üzemidővel – és
az áram jelenlegi árával – számolva éves szinten több mint

16 ezer forintot takaríthat meg
egy család, ugyanis az energiatakarékos izzók mintegy 80
százalékkal kevesebb áramot
fogyasztanak, mint a hagyományos 100 wattos villanykörték.
Segesdi János alpolgármester
a közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos tervekről
beszélt. Emlékeztetett rá: Érd
túl van egy uniós pályázat első
fordulóján, amelyen 250 millió forintot nyert az előkészítő
munkálatokra – ebbe beletartozik az új buszmegállók létesítése, a régiek akadálymentesítése, az esetleges új buszfordulók
kialakítása, az új járatok felületbiztosítása.
– A város által alkotott koncepció – amelyet most vizsgálnak a szakemberek – szerint
olyan területeket is be kell
vonni a tömegközlekedésbe,
ahol eddig csak hosszas gyaloglással volt elérhető egy‑egy
járat. A felső-parkvárosi, illetve
az újtelepi részek is új járatokat kapnának, az Alsóvölgyi,
illetve Kutyavári utat és a
Duna utcát is bekapcsolnánk a
közösségi közlekedésbe. Ez azt
is jelentené, hogy a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola, illetve
a Kutyavári úti óvoda is megközelíthető lenne tömegközlekedéssel. Elképzeléseink szerint
a Volánról teljesen leválva, a
város maga oldaná meg a közösségi közlekedést. Érd vásárolná meg a buszokat – amelyek
magyar tervezésűek és gyártásúak –, pályázati forrásból. Mi
oldanánk meg a telephelyet, a
szervizelést, a karbantartást és
a takarítást is. A nagyközönség
már kipróbálhatta azt a 49 fő
befogadóképességű midibuszt,
amit használni szeretnénk.
Terveink szerint attól függő
darabszámú buszt állítanánk
be, hogy ki tudjuk‑e ezt a szolgáltatást terjeszteni a kistérség
más településeire. Diósddal és
Tárnokkal már tárgyalunk ez
ügyben – fűzte hozzá Segesdi
János, hangsúlyozva: a koncepció szerint fél óránál hosszabb

A tervezett helyi autóbusz-hálózat térképe

követési távolság egyik járaton
sem lehet majd.
A csatornázást követő útépítések üteme befolyásolja majd a
közösségi közlekedés kialakuló
nyomvonalait is, nem beszélve
arról, hogy a tervezett Bagoly
utcai és a Szent István úti felüljáró megépítésével is nagy változások várhatók a tömegközlekedésben.
– Az útépítésekkel összefüggésben változnak majd a tervek
is, rugalmasan igazodva a városi igényekhez, lehetőségekhez
– mondta Segesdi János.
A második forduló pályázati
anyagát február végéig adja le
a város.
– Bízunk benne, hogy az eddig
végzett szakmai munka meghozza a gyümölcsét. Nagyon
sok nagyváros vár arra, hogy
ez a projekt megvalósulhasson,
mivel Érd úttörőszerepet vállalt
a programban. Ezen a pályázaton három évig egyetlen város
sem tudott részt venni, ugyanis a feltételrendszer nem volt
életszerű. A kiírók a mi észrevételeink alapján tették meg a
módosításokat. Nagyon bízunk
abban, hogy ez az úttörőmunka meghozza eredményét, és
a központi költségvetésben e
célra felhalmozódó pénz végre
lehívható lesz a városok részéről – jelentette ki az alpolgármester.
– Mindezek a sikerek, akár az
uszodaátadás, az izzópályázat
sikere, a közösségi közlekedés
átalakítása, csak összefogással volt elérhető – jegyezte meg
T. Mészáros András. – Mikor
a város vezetése, közgyűlése
a Batthyány-tervet elindította
három évvel ezelőtt, olyan feladat- és célrendszert tudott
megfogalmazni, ami a lakosok
támogatását is elnyerte – ezt a
közvélemény-kutatások is visszaigazolták. A Batthyány-terv megvalósítása csakis a városvezetés,
a közgyűlés és az itt élők közös
munkájának, összefogásának
eredménye lehet – hangsúlyozta.

Ádám Katalin

XX. évfolyam, 2010. január 28.

A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap
minden keddjén a polgármesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS (20/572-0467)
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri
hivatalban.
DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap
első keddjén 16 órától a polgármesteri
hivatalban.
DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

KUBATOV
ISTVÁN
20/462-2696
Telefonon történô egyeztetés alapján.

9. 

TÓTH
TAMÁS
20/513-2976
Telefonon történô egyeztetés alapján.

2. 

ANTUNOVITS
10. 
KÉRI MIHÁLY
ANTAL
20/462-1987
20/363-8498
Minden hónap
Alsó u. 20. és
utolsó csütörAlsó u. 91. –
tökén 18–19
Folyamatos, mindig elérhetô.
óráig az Összefogás
Székházban (Alsó u. 8.)
3. 
MÉSZÁROS
MIHÁLY
11. 
DR. VERES
20/514-9773
JUDIT
Telefonos
30/962-6292
megbeszélés
Telefonos
alapján az Összefogás
egyeztetés
Egyesület Házában,
alapján
minden
hónap
Alsó u. 8. szám alatt.
harmadik hétfője, 17–18
4. 
DOMBAI
óráig a Polgárok
TAMÁS
Házában.
30/627-6151
Telefonon tör- 12. 
DONKÓ
ténô egyezteIGNÁC
tés alapján minden
20/571-1063;
munkanap.
372-754
Telefonos
5. 
MÓRÁS
egyeztetés alapján bárZSOLT
20/578-1180
mikor rendelkezésre áll.
Telefonon törMISKOLCZI
ténô egyezte- 13. 
KATALIN
tés alapján.
30/852-8412;
6. 
SEGESDI
377-710
JÁNOS
Telefonon tör20/572-0467
ténő egyeztetés alapján.
Alpolgármes
teri és képvi14. 
DR. SCHÜTZ
selői fogadóóra minden
ISTVÁN
hét keddjén 9–12 óráig
20/467-9267
a polgármesteri hivatalTelefonon
ban.
történő egyeztetés
alapján.
7. 
TEKAUER
NORBERT
15. 
HORVÁTH
20/914-4037
ANDRÁS
Telefonon tör20/476-2931.
ténő egyezteTelefonon törtés alapján.
ténő egyezte8. 
DR. ARADSZKI
tés alapján.
ANDRÁS
16. 
SZABÓ BÉLA
20/462-6714
20/946-4924.
Képviselői
Telefonon törfogadóóra:
ténő egyezteminden hónap második
tés alapján
keddjén 17 órától a
bármikor a Parkvárosi
Jószomszédság
Közösségi Házban.
Könyvtárban,
Sárd u. 35.
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra
között.
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az
érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefonszámon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

