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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 csütörtökén 16-17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

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 
csütörtökén 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 csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

A polgármester elmondása sze-
rint az új létesítmény a réginél 
lényegesen magasabb színvo-
nalon biztosítja a szolgáltatáso-
kat igénylők elvárásait, ugyan-
akkor fontosnak nevezte, hogy 
sikerült megmenteni az utókor 
számára Érd egyik ismert sváb 
házát, amely komoly rekreációs 
központtá fejlődhet az elkövet-
kezendő években.

– A Zenei Könyvtár kivá-
ló lehetőséget teremt a kul-
turált szórakozásnak, a tanu-
lásnak, éppen ezért minden 
valószínûség szerint a diákok és 
a kultúra iránt érdeklődő felnőt-
tek egyik kedvenc helyévé válik 
az intézmény – fogalmazott a 
polgármester.

Gál Gyula, az Érdi Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy a Fibi-ház 
helyi védettség alatt álló épü-
let, és ennek ismeretében úgy 
kellett elvégezni a felújítási 
munkálatokat, hogy meg kel-
lett őrizni az építmény törté-
nelmi jellegét.

– A Zenei Könyvtár épülete 
130 négyzetméter hasznos terü-
leten lett kialakítva, a tervezés, 
az engedélyeztetés és a kivite-
lezés 26 millió forintba került 
– jelentette ki az ügyvezető.

A Zenei Könyvtár 2010. szep-
tember 1-jétől várja az érdeklő-
dőket. –janó–

Javult Érd közbiztonsága – újsá-
golta örömmel Macsotay Tibor, 
aki szerint ez a város polgárőre-
inek és rendőreinek hatékony 
közremûködésén kívül a térfi-
gyelő kameráknak is köszön-
hető. A jövőben alap-, illetve 
emelt szintû vizsgát is tehet-
nek a város polgárőrei, akiknek 
soraiba várják az új tagokat…

Bûnügyi vonatkozásban 
viszonylag csendes volt az idei 
nyár, sőt, látványosan javult a 
város bûnözési statisztikája, 
tudtuk meg azon a sajtótájé-
koztatón, amelyet a múlt héten 
tartott az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület. Macsotay Tibor elnök 
először arról szólt, hogy jelenleg 
országos szinten 75 ezer polgár-
őr vigyáz a települések rendjé-
re, de státuszuk eddig „felemás” 
volt. A jövőben ezen változtat-
ni akar az országos szövetség, 
mert mint nemrég mondták a 
polgárőrnapon: „Nem a rendőr-
ségnek, hanem a hazának van 
szüksége ránk.” Ez pedig azt 
jelenti, hogy egyre nagyobb ran-
got vívnak ki maguknak, ehhez 
viszont „papír” is kell. Ezért 
a jövőben alap,- illetve emelt 
szintû vizsgát kell tenniük, és 
akik ez utóbbival rendelkeznek, 
egy önvédelmi eszközt, példá-
ul paprikaspray-t is tarthatnak, 
ami olykor komoly segítségére 
lehet az intézkedő önkéntes-
nek. 

– Mi nem állunk rosszul lét-
számban – mondta –, hiszen 
a százhuszonhat tag azért jól 
mozgatható a városban, ennek 
a fele állandóan hadra fogható. 
Bár soha nem vagyunk olyan 
sokan, hogy sokan legyünk… 
– tette hozzá. – Ezért továbbra is 
várjuk a jelentkezőket. Jelenleg 
nagyobbrészt harminc-negyven 
évesek állnak készenlétben, 
tehát elég fiatalnak mondható 
az állományunk. Hat gépkocsi 
áll rendelkezésünkre, a géppar-
kunk kicsit öreg, és ez problé-
ma. Iskolákban, bölcsődékben, 
óvodákban is jelen vagyunk. 
Most, hogy hamarosan kezdő-
dik az iskolai szezon, feltérké-
pezzük a legforgalmasabb és 
legveszélyesebb útszakaszokat, 
hogy jelenlétünkkel segítsük a 
diákok balesetmentes közleke-
dését. 

– Milyen a kapcsolatuk a rend-
őrséggel? – kérdeztük az elnök-
től, mire a válasz röviden az 
volt, hogy nagyon jó. Bővebben: 
minden héten részt vesznek a 
polgárőrök a rendőrség átfogó 
és közös akcióiban, aminek 
meg is lett az eredménye. Az 
állandó jelenlét úgy látszik, visz-
szatartja a bûnelkövetőket. Az 
úgynevezett „utazó bûnözők”, 
főleg a fővárosból importáltak 
mintha elmaradnának a koráb-
bi évekhez képest. Jól kiegé-
szíti egymást a két szervezet, 

Polgárõrök Érd közbiztonságáért

Szeptember elsején nyit  
a Zenei Könyvtár
Újabb beruházással, 
az Alsó utcai Fibi-ház-
ban kialakított Zenei 
Könyvtárral gazdago-
dott Érd Megyei Jogú 
Város, miután a az Érdi 
Városfejlesztési Kft. irá-
nyításával mintegy 26 
millió forint értékben 
felújították a történelmi 
hangulatú, régi érdi sváb 
családi házat – jelentette 
be T. Mészáros András 
polgármester a múlt 
héten megtartott sajtótá-
jékoztatón.

hiszen az érdi rendőri állomány 
sem ideális létszámú, és egy 
64 négyzetkilométeren elterü-
lő városban összefogás nélkül 
nem lehet kimagasló eredményt 
elérni.

– Mióta szorosabbra 
fûztük a kapcsolatot az Érdi 
Rendőrkapitánysággal, látvá-
nyosan javult a statisztikánk, 
legalább harminc százalékkal 
csökkent a bûnelkövetések 
száma! – hallottuk Macsotay 
Tibortól, akinek nyomban fel-
vetettük, akkor miért érzik úgy 
egyesek, hogy Érd közbizton-
sága nem a legjobb… Erre a 
következőket válaszolta: 

– Akit közvetlenül érint 
egy-egy esemény, az nem fogja 
dicsérni. Ha feltörték vagy 
ellopták a kocsiját, betörtek 
hozzá, meglopták, annak rossz 
a helyi közbiztonság. Õt nem 
érdeklik a statisztikák, hiába 
javultak. Ez érthető. Az előző 
nyáron hiába volt jóval több 
bûncselekmény, mint az idén, 
számára ez közömbös. Mi 
különböző fertőzöttebb helye-
ken, mint például a temetőknél, 
főleg halottak napján, hatalmas 
transzparensen figyelmeztet-
tük a gépjármûvel érkezőket: 
Vigyázz, az autódat figyelik, fel 
akarják törni! Igaz, a molinót is 
ellopták, de mi feltettünk egy 
másikat, és ennek nyomán töb-
ben visszamentek megnézni, 

bezárták-e a kocsijukat. Ez is 
egy megelőzési módszer.

– Talán a leghatékonyabb a 
térfigyelő kamerák felállítása, 
aminek szintén nagy a vissza-
tartó ereje – vetettük fel.

– Valóban – így a válasz –, 
felbecsülhetetlen a szerepe. 
A városban ötvenkét kame-
rahely van jelenleg, és ahol 
mûködnek, a bûnőzök kerülik 
őket, hiszen mégsem annyira 
hiúak, hogy szerepeljenek a 
„tévében”, pláne akció közben. 
Mégis az utóbbi időben három 
olyan elkövetőt kaptunk el, akik 
megfeledkeztek a felvételről, és 
éppen a kamera segítségével 
csíptük meg őket. Egyébként 
óriási a visszatartó ereje, ez pél-
dául lemérhető az Óvárosban is, 
ahol nemrég a Termálfürdőnél 
helyeztünk el kamerákat, és 
azóta szinte eltûnt a környékről 
a bûnelkövetői réteg. 

Macsotay Tibor végezetül 
hangsúlyozta: felhívja az olva-
sók figyelmét, hogy mi magunk 
is sokat tehetnénk a bûnözés 
ellen, ha jobban odafigyelnénk 
értéktárgyainkra. A kocsiban, 
a kertben ne hagyjunk értéke-
sebb holmikat, illetve házainkat 
szereljük fel riasztóberendezés-
sel. A szomszédok pedig mer-
jék bejelenteni, ha az utcában, 
szomszédban gyanús eseményt 
tapasztalnak.

 Temesi László

T. Mészáros András polgármester: Az épület kiváló lehetõséget teremt a kulturált szórakozáshoz

Macsotay Tibor elnök és Dizseri András sajtófelelõs a tájékoztatón
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