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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.

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

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE A PEST MEGYEI 8. OEVK-BAN
Részvételi adatok

A választópolgá-
rok száma  

a névjegyzékben 
a választás  

befejezésekor

Szavazóként  
megjelentek száma

Részvételi  
arány 
(%)

Érd 50	040 33	900 67,75
Diósd 6	372 4	758 74,70
Százhalombatta 14	564 9	888 67,90
OEVK összesen 70	976 48	546 68,39

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma

Dr. Aradszki András Fidesz–KDNP 25	794
Klimsa Arthúr Torgyán-Kisgazda-Koalíció 686
Süle-Szigeti Gábor Jobbik 7	741
Tóbiás József MSZP 13	458

A	választás	1.	fordulója	érvényes	és	eredményes	volt.

A	megválasztott	képviselő:

dr. Aradszki András, Fidesz–KDNP

	 Választási Bizottság

Közzététel
A	választási	eljárásról	szóló	1997.	évi	C.	törvény	89.	§	(13)	bekezdésében	foglaltak	alapján	
az	alábbiakat	teszem	közzé:

Érd megyei jogú városban a 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő-választáson 
311 választópolgár szavazott igazolással.

 dr. Szabolcs Mária, HVI vezetője

Köszönetnyilvánítással kezdte 
múlt szerdai sajtótájékoztatóját 
Segesdi János. Az alpolgármes-
ter a Pest megye 8. számú egyé-
ni választókerület szavazóinak 
mondott köszönetet, nemcsak 
az elért eredményért, hanem a 
magas részvételi arány miatt is. 

– Érden, Százhalombattán 
és Diósdon nem lesz második 
forduló, hiszen a Fidesz–KDNP 
közös jelöltje döntő többség-
gel nyerte meg a választást. 
Mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy a választások során 
felvázolt irányt követni tudjuk 
– fûzte hozzá Segesdi János, 
megjegyezve: dr. Aradszki 
András külföldön tárgyal, így 
személyesen csak hazaérkezé-
se után mondhat köszönetet a 
választóknak.

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy – immár negye-
dik alkalommal – megállapodás 
születik az Agárdi Pop Strand 
szervezőjével, amelynek értel-
mében az érdi lakosok fél áron 
vehetnek részt a rendezvény-
sorozaton. A megállapodást 
a sajtótájékoztatón írta alá az 
alpolgármester, illetve Turbók 
János főrendező.

– Az ötvenszázalékos ked-
vezményt az veheti igénybe, 
aki lakcímkártyájával, szemé-
lyi igazolványával érdi illető-

ségét a helyszínen igazolni 
tudja – hangsúlyozta Turbók 
János, hozzátéve: az, hogy egy 
érdi család több ezer forintos 
kedvezménnyel vehet részt 
egy-egy országos hírû koncer-
ten, a mai gazdasági helyzet-
ben még nagyobb jelentőséget 
kap, mint az elmúlt években. 
– Évente több ezer érdi láto-
gatónk van, ám sokan csak a 
helyszínen tudják meg, hogy 
ötvenszázalékos kedvezmény 
jár nekik – jegyezte meg a 
főrendező, hozzátéve: a tájé-
koztatáson így még javítani 
kell. 

Idén először – polgármesteri 
kezdeményezésre – a szervezők 

Neves szereplõk érkeznek a majálisra

Idén is fél áron Agárdon
Idén is fél áron vehet-
nek jegyet az Agárdi Pop 
Strand rendezvényeire 
az érdiek. Az errõl szóló 
megállapodást a múlt 
szerdai sajtótájékoztatón 
írták alá, ahol szó esett 
még az Európa-nap és 
majális programjairól is.

Turbók János fõrendezõ és Segesdi János alpolgármester aláírták a megállapodást az Agárdi Pop Strand érdie-
ket illetõ jegyárkedvezményérõl
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Felhívás
pedagógusoknak	adományozható	ÉRD	KÖZOKTATÁSÁÉRT	DÍJRA

A	pedagógusnap	alkalmából	kerül	átadásra	az

ÉRD KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJ.
A	díj	azoknak	a	személyeknek	és	közösségeknek	adományozható,	akik	kiemelkedő	ered-
ményt	értek	el	az	óvodai,	iskolai	és	intézeti	oktató-nevelő	munkában	a	tehetséggondozás	
területén.	 Magas	 fokú	 pedagógiai	 és	 szakmai	 felkészültségük	 alapján	 élen	 járnak	 az	
újszerű	és	hatékony	pedagógiai	módszerek	kidolgozásában.

A	díjazott	 személyére,	közösségre	bárki	 javaslatot	 tehet,	aki	a	 javasolt	 személy	 tevé-
kenységét	közvetlenül	ismeri.	A	javaslatot	írásban	kell	megtenni.

Az	Érd	Közoktatásáért	Díj	odaítélésére	az	oktatási	és	művelődési	bizottság	tesz	javasla-
tot	a	beérkezett	jelölések	alapján.

A	 jelöléseket	 a	 Humánpolitikai	 Iroda	 címére:	 Polgármesteri	 Hivatal	 Humánpolitikai	
Iroda,	Érd,	Alsó	u.	1–3.	lehet	eljuttatni	2010.	április	28-án	16.30	óráig.	

Érdeklődni	lehet:	Pató	Anna	ügyintézőnél	a	06-23/522-349-es	telefonszámon

negyven tiszteletjeggyel támo-
gatják az érdi polgárőröket. 

– Használják ki a barátok-
kal, kapcsolódjanak ki a család-
jukkal, vegyenek részt egy-egy 
nagyon jó koncerten. Ez jár 
nekik – hangsúlyozta a főrende-
ző. Mint Segesdi János mondta: 
akik az elmúlt években figyel-
ték a polgárőrség fejlődését, 
tevékenységét, láthatják, hogy 
ez a csapat, amelyik önzetlenül, 
társadalmi munkában végzi fel-
adatát, a közbiztonság javítását, 
megérdemli a külön figyelmet. 

Az Agárdi Pop Strand július 
3-án nyitja meg kapuit. Fellép 
többek közt az Edda, az Irigy 
Hónaljmirigy, Keresztes Ildikó, 
Demjén Ferenc, a Kormorán, 
a Mobilmánia, az Ismerős 
Arcok, a Tankcsapda, Deák Bill 
Gyula. A koncertsorozat az R-
Go augusztus 21-i fellépésével 
zárul. (További részleteket a 
www.agardipopstrand.hu hon-
lapon találhatnak az érdeklő-
dők.)

– Ilyen program – neves 
előadók, nem haknival, 
hanem többórás élőzenével, 
egy helyszínen – manapság 
nincs több Magyarországon. 
A közönségünk ezt vette észre, 
és ez a titka annak, hogy immár 
33. éve meg tudjuk tartani ren-
dezvényünket – fûzte hozzá 
Turbók János, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: a jegyárak a 

tavalyihoz képest alig emelked-
nek. Mint fogalmazott, bőven 
négyezer forint alatt maradnak 
– az érdiek pedig ennek csak a 
felét fizetik. 

Segesdi János még egy, szin-
tén hagyományos, de városi ren-
dezvényre hívta fel a figyelmet: 
a május elsejei Európa-napra és 
majálisra, ahol gyerekek és szü-
leik, fiatalok és idősek egyaránt 
jól érezhetik magukat. 

A program idén is igen szí-
nes: az ünnepséget délelőtt tíz 
órakor az Érdi Mazsorettcsoport 
nyitja meg, ezt követően cirku-
szi mutatványok következnek, 
majd 11.20-tól az Alma együt-
tes szórakoztatja a gyerekeket 
– és persze a felnőtteket. A fél 
egykor átnyújtott nótacsok-
rot követően a Tranzit együt-
tes lép fel, majd táncbemutató 
lesz. Háromnegyed négytől a 
Senso Magico zenél, öt órától 
Badár Sándor önálló mûsorát 
láthatják az ünneplők. T. 
Mészáros András polgármester 
hat órakor mondja el köszön-
tőjét, ezt követően a Budapesti 
Operettszínház mûvészei adnak 
elő operett- és musicaldalokat. 
Az Európa-napot és majálist a 
Paso koncertje zárja. 

– Ez a sokszínû mûsor min-
denki számára nyújt olyan 
programot, amit érdekesnek 
talál – fûzte hozzá Segesdi János 
alpolgármester. Ádám Katalin


