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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 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 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

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 telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Kedves magyar barátaink!
Hálás szívvel köszönjük minden érdi pol-
gárnak, aki a Lengyelországot ért tragé-
dia napján és azt követően együttérzését 
kinyilvánítva megkeresett bennünket, vagy 
akár lélekben gondolt ránk, lengyelek-
re. Számunkra ez nemzeti gyász, mivel a 
Katynban történt mészárlás után 70 évvel 
Lengyelország másodszor veszítette el poli-
tikai elitjének „legszebb virágait”.

Tisztelettel:

Rege Béláné  
az Érdi Lengyel–Magyar 

Kulturális Egyesület elnöke

Sebestyénné  
Majchrowska Ewa  
az egyesület titkára

Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület tagjai 
mély gyásszal emlékeznek azokra a lengyel emberekre, 
köztük a lengyel elnökre, akik elhunytak most 
a katyni megemlékezésre indulva. Lengyel tagjaink 
gyászolnak, de gyászukban a magyar tagok is velük 
vannak! Gyászolunk – hiszen ismerjük a tragikus katyni 
eseményeket, és átérezzük annak a súlyát is, mennyire 
megrázó az e megemlékezéssel kapcsolatos tragédia.

Isten áldása legyen az áldozatokon és a mostani 
elhunytakon!

Megyes Klára 
az Érdi Lengyel–Magyar  

Kulturális Egyesület alelnöke

T. Mészáros András 

polgármester  

szombaton távirat-

ban fejezte ki rész-

vétét Lech Kaczynski 

lengyel államfõ és 

kísérete tragikus 

halála miatt Érd test-

vérvárosa, Lubacow 

polgármesterének 

és Lengyelország 

magyarországi  

nagykövetének.

Választott a város

Gazdag programja volt dr. Aradszki Andrásnak, a Pest megyei 8. számú választókerület kép-
viselőjelöltjének, Érd alpolgármesterének április 11-én. Szentmisével kezdődött a napja, ame-
lyen családjával vett részt: édesanyjával, Ilona nénivel, feleségével, Éva asszonnyal és lánya-
ival, Deával és Nórával. Ezt követően délelőtt fél 11-kor együtt mentek szavazni a Széchenyi 
István Általános Iskolába, a mama a 25., az Aradszki család a 19. számú szavazókörbe. 

– Szép nap ez a mai, és biztosan szép lesz a jövő is – sugárzott a családfőről az optimiz-
mus, bár még akkor nem tudhatta a választási eredményeket. Természetesen a támoga-
tottsága az elmúlt hetek kampányidőszakában bizonyítja, hogy nem véletlenül derűlátó 
a politikus. Mindenütt, amerre megfordult, lakossági fórumokon, beszélgetéseken mindig 
sokan voltak kíváncsiak rá. Most, a választások első fordulóján is megköszönte a választók 
támogatását. 

A „kötelező” program után ebédelni ment az Aradszki család, majd délután előkészítette 
hétfői programjait, és este még részt vett diósdi kollégája, Sohajda István alpolgármester 
születésnapján.

Érd megyei jogú városban 49 965 jogosult szavazópolgárból 33 844 élt 
e jogával. Az alábbiakban néhány pillanatképet villantunk fel az elmúlt 
vasárnap eseményei közül.

Süle-Szigeti Gábor, a Jobbik képviselőjelölt-
je a 25. számú szavazókörben, a Diósdi úti 
Széchenyi István Általános Iskolában adta 
le a szavazatát.

Egyedül szavazott Érden, felesége és gyer-
mekei Albertfalván vannak bejelentve, mert 
– mint elmondta – ennek hiányában az 
egyházi iskola nem kapná meg a gyermekek 
után járó normatív összegeket, köszönhe-
tően a liberális egyház- és gazdaságpolitiká-
nak – de ez már egy másik történet.

Klimsa Arthur építész, környezetvédő a 
Torgyán-Kisgazda-Koalíció képviselő-jelöltje 
feleségével ment szavazni vasárnap délelőtt 
10 órakor Százhalombattán, az Óvárosi 
Közösségi Házban. 

– Ismernek ebben a körzetben, én csak 
egyéniben számíthatok sikerre – mondta. 
– Régi barátság fûz Torgyán Józsefhez, csak 
miatta indultam a választásokon, mert 
közel áll hozzám a kisgazda eszmeiség. Az 
agrárium, a feldolgozóipar a szívügyem volt 
mindig, és marad is.

Segesdi János alpolgármester segítséget is 
igénybe vett a voksoláshoz

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/347-459	
	 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

T. Mészáros András polgármester kora dél-
után adta le szavazatát a Teleki iskolában

Tisztelt Állampolgárok!
A jó idõ beköszöntével elkezdõdtek a kerti munkák. Sok esetben 
szükségessé válhat a lemetszett ágak, nyesedékek, száraz növényzet 
elégetése. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. 
március 29-tõl kezdõdõen Pest megye területén általános tûzgyújtási 
tilalmat rendelt el.
A tûzgyújtási tilalom vonatkozik: az erdõkre (a kijelölt tûzrakó helyekre 
is), az erdõk 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a 
parlag- és gazégetést is), az utak és vasutak körzetére, azok melletti 
fásításokra (különös tekintettel az égõ dohánynemû jármûbõl történõ 
kidobására).
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médián 
keresztül értesülhetnek. Az elõírás megszegése szabálysértési eljárást 
von maga után. A nemkívánatos tûzesetek megelõzése, a köz- és 
magánvagyon védelme érdekében kérjük önöket, hogy a tilalomra vonat-
kozó elõírásokat tartsák be.

Vörös János tû. ezredes s. k., tûzoltóparancsnok


