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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 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 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. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első péntekjén 17 és 19 óra 
között.

 

Segesdi János – miután ismer-
tette a hétvégi programokat 
– a választópolgárok segítsé-
gét kérte, hogy figyelmeztes-
sék, és győzzék meg a körze-
tük önkormányzati képviselő-
jét arról, hogy mindenekelőtt 
a város érdekeit, nem pedig a 
politikai pályafutásukat kell elő-
térbe helyezniük, hiszen erre 
esküt is tettek! Mint kiderült, 
a kedden megtartott rendkívüli 
közgyûlésen sem szavazta meg 
a grémium a 2010. évi költ-
ségvetés módosításáról szóló 
rendeletalkotási javaslatot. Az 
alpolgármester úgy fogalma-
zott: látszólag nem rendkívüli 
eset, ha a közgyûlés nem ért 
egyet bizonyos kérdésekben, de 

elfogadhatatlan, ha a város költ-
ségvetését, gazdálkodásának 
stabilitását veszélyezteti azzal, 
hogy a már korábban megho-
zott határozatok rendeletbe épí-
tését utasítja el! A képviselők 
egy része ezzel a döntésével 
tulajdonképpen a város, csak-
nem hárommilliárdot érő fej-
lesztési programját bénítja meg, 
ami többek között a központ 
újjáépítését és a közigazgatás 
elektronikus fejlesztését céloz-
za meg. Hozzátette, a nemmel 
szavazók csupán politikai érve-
ket hoztak fel a döntésük mel-
lett, sőt megdöbbenve hallot-
ta, hogy egyik képviselő – igaz 
mikrofonon kívül – megjegyez-
te: „mostantól háború van”. 

Nem hiszem – érvelt Segesdi 
János, hogy a képviselők akkor, 
amikor letették az esküt, hábo-
rút akartak uszítani az érdiek 
ellen! Nem hiszem – tette hozzá 
–, hogy a képviselőknek bel-
harcokat kellett volna indítani, 
ellenkezőleg: a település érde-
keit érintő kérdésekben a város 
és az itt élők érdekeit kell, hogy 
érvényesítsék. Erre tették le az 
esküt, ezért az alpolgármester 
a sajtón keresztül a választó-
polgárok segítségét kérte, hogy 
emlékeztessék erre, és próbál-
ják meg jobb belátásra bírni 
képviselőiket! 

A továbbiakban Kocsis János 
alezredes a Helyi Védelmi 
Bizottság elnöke a vihar- és víz-
károkról, valamint a mentési 
munkálatokról számolt be a saj-
tótájékoztatón. Előrebocsátotta, 
a katasztrófavédelmi intézkedé-
sek a kistérséget (Érd, Diósd, 
Tárnok) érintették, míg az Érdi 
Tûzoltósághoz 17 település 
tartozik, így a kapott adatok 
jóval nagyobb területet érin-
tenek.Ebből adódik, hogy a 
tûzoltóknak kilenc nap alatt 
831-szer kellett kivonulniuk, 
ami napi csaknem száz men-
tést jelent. Érden 315 esetben 
fakidőlés miatti balesetveszély 
elhárítása miatt riasztották őket, 
de 59 helyszínen a magas belvi-
zet kellett szivattyúzniuk. 

Tárnokon az épp rekonstruk-
ció alatt álló Benta-patak mellet-
ti házak épségét veszélyeztette a 
belvízmagasság, ezért fokozott 
védekezésre volt szükség, így a 
tárnoki és érdi polgárőrök szi-
vattyúi folyamatosan mûködtek. 
Ezzel együtt az Érdi Közterület 
Fenntartó Intézmény is fokozott, 
24 órás ügyeletet tartott, és a 
dolgozói – 12 ember hat szivaty-
tyúval 24 órában – szivattyúzták 
a vizet azokban az érdi utcákban 
(például az Eszter, az Alispán, a 
Sárd, a Gárdonyi, a Túzok utcá-

ban és a Riminyáki úton), ame-
lyekben a nagy mennyiségû eső-
víz nem tudott elfolyni, és fenn-
állt a veszély, hogy elárasztja a 
házakat. Kocsis János kifejtette 
– noha Érden is sok embernek 
került veszélybe az ingatlana, az 
árvízi katasztrófa sújtotta terü-
letekhez képest – városunkban 
viszonylag enyhébb lefolyású-
ak voltak a rendkívüli időjá-
rás veszélyei. Ennek ellenére, 
a mentések, valamint a károk 
elhárítása folyamán rengeteg 
tapasztalatot gyûjtöttek a véde-
lemben résztvevők, ami azért is 
igen hasznos, mert – ahogyan 
az alezredes fogalmazott – a glo-
bális felmelegedés miatt, úgy 
tûnik, tartósan fel kell készül-
niük arra, hogy szükség esetén 
segítsenek a bajba jutott embe-
reken. A katasztrófavédelemben 
elengedhetetlen az alapos felké-
szülés, mert csak így segíthet-
nek érdemben, amikor valóban 
baj van. 

A sajtótájékoztató végén 
ismét örömteli eseményre 
kerülhetett sor: Bozsogi János, 
a Városi Televízió és Kulturális 
Nonprofit Kft., valamint az 
Osváth Kereskedőház és a 
Melius Divatház vezetői aláír-
ták a Kultúra Gazdagít program-
hoz való csatlakozásukat. Így 
már nyolcra bővült városunk-
ban azon vállalkozások száma, 
amelyeknél beválthatók, azaz 
levásárolhatók a kulturális 
programokra kifizetett jegyek. 
Ezúttal is elhangzott, a csat-
lakozó kereskedők és szolgál-
tatók számának bővülése egy 
kártyarendszer kidolgozását 
teszi szükségessé, mert lassan 
áttekinthetetlen lesz a jelenlegi 
kedvezményrendszer. Az érdi 
polgároknak viszont immár 
nyolcszorosan is megtérül az 
az összeg, amit a kultúrára köl-
tenek.

 Bálint Edit 

Jó és rossz hírek a szokásos heti sajtótájékoztatón 

A város fejlõdése  
fontosabb a politikai érdekeknél
Sajnos, a múlt kedden megtartott rendkívüli közgyûlés 
sem hozta meg a várt eredményt: a képviselõk nem 
fogadták el a város költségvetését – jelentette be 
Segesdi János alpolgármester a városvezetés múlt heti 
sajtótájékoztatóján. T. Mészáros András polgármester 
viszont örömhírrel szolgált: újabb két vállalkozás – a 
Melius Divatház és az Osváth Kereskedõház is – csat-
lakozott a Kultúra Gazdagít programhoz.
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A Benta-patak, az átlagosnál több vízzel

Lekéste a szavazást
A hír úgy szólt, hogy a magyar állampolgárságról, pontosab-
ban a határon túli magyarok kedvezményes magyar állam-
polgársághoz jutásáról szóló törvény parlamenti voksolásán 
régiónk új országgyûlési képviselője, dr. Aradszki András nem 
vett részt. Igaz a hír, valóban nem szavazott? – kérdeztük az 
érintettől

– Objektív okokból nem tudtam szavazni – válaszolta kérdé-
sünkre a képviselő. – Hiába igyekeztem elindulni jóval koráb-
ban Érdről a Parlamentbe, forgalmi akadályok miatt éppen egy 
perccel maradtam le a szavazásról, ami első napirendi pont 
volt, reggel kilenc órakor. Azóta is nyomaszt az érzés, hogy 
lekéstem. 

– Hogyan foglalná össze a történteket?
– Tanultam a dologból, azóta még korábban indulok el, ha 

tudom, hogy szavazás lesz. Egyébként meg nagyon sajnálom, 
mert nagyon meg akartam szavazni a kettős állampolgárságról 
szóló törvényt.

 T. L.

Esõ és jég Érden

Hatalmas mennyiségû csapadék 
zúdult az elmúlt vasárnap dél-
után régiónkra. A felhõszakadás 
és jégesõ nyomán utakat zártak 
le, elakadt autókat húztak ki 
a néhol méteres vízbõl.  Pest 
megyében Érd és Törökbálint 
környékén okozott a legtöbb 

gondot a hírtelen lezúdult 
nagymennyiségû esõ és jég. 
A csatornarendszer nem bírta 
elnyelni a temérdek vizet, így 
a mélyebben fekvõ területeken 
folyamatosan szivattyúztak a 
tûzoltók. Szinte házról-házra 
jártak, annyi volt a bejelentés.

Fél lábszárig ért a hömpölygõ víz a Somogyvári utcában
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Az egész telek víz alatt állt


