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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 9–11 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.

Az Európai Unió és Magyarország 
külkapcsolati stratégiájára ala-
pozva Érd érdeke a testvérvárosi 
kapcsolatok bővítése azzal a cél-
lal, hogy az EU-s pályázatokban 
minél aktívabban vegyen részt. 
Poynton (Anglia), Lubaczów 
(Lengyelország), Szászrégen 
(Románia), Léva (Szlovákia) és 
Szabadka (Szerbia) delegációi 
tettek testvéri látogatást nálunk, 
hogy szép napokat töltsenek itt 
eszmecserékkel, konferenciák-
kal, ünnepségekkel fûszerezve. 
Szombat volt a fő nap, ami 
egy jelentős eseménnyel, a 
Testvérvárosok találkozójá-
val kezdődött a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban. 
A Szirmok kórus kis mûsora 
vezette be a programot, amelyet 
T. Mészáros András ezekkel a 
szavakkal nyitott meg:

– Nagy szeretettel vártuk 
és fogadtuk önöket. 2011-ben 
Európában az önkéntesek éve 
lesz, s ehhez a témához kapcso-
lódik a mai konferenciánk is. Ez 
azt jelenti, hogy meg kell keres-
ni azokat a forrásokat, amivel 
a civil szférákat is betudjuk 

kapcsolni a munkánkba, mert 
fontos, hogy együttmûködjünk 
velük! Arra is jó lesz ez az év, 
hogy a társadalomban meglévő 
szakadékokat áttudjuk hidalni. 
Reméljük a mai konferencia 
megalapozza a jövő évet, ami-
hez nagyon jó munkát kívánok.

 Segesdi János alpolgármester 
is üdvözölte a vendégeket, és az 
egész konferenciát – amely az 
Aktív európai polgárság: rész-
vétel és demokrácia Európában 
címet viselte – levezényelte. 
A színpadon az előadók képek-
kel, számokkal, adatokkal 

illusztrálták előadásaikat, ame-
lyeknek a fő vezérgondolata a 
szegénység, illetve az ellene 
való küzdelem volt. Témák a 
civil társadalom szerepe, fel-
készülés a 2011. önkéntesség 
évére, küzdelem a szegénység 
és a társadalmi kirekesztett-
ség ellen, valamint a polgárság 
bevonása az európai politiká-
ba voltak. Abban mindnyá-
jan megegyeztek, hogy sajnos 
ezen a kontinensen is beszélni 
kell ezekről a témákról, külö-
nösen a szegénységről, mert 
egyre többen szegényednek el. 
Ezért mint például Horváth Éva 
Katalin Szászrégenből mondta: 
Meg kell erősíteni az emberek-
ben a szolidaritást! 

 A legfájóbb a gyereksze-
génység, állapították meg az 
előadók, és a kirekesztettség. 
Kudlik Erika Szabadkáról pedig 
a civilszervezetek fontosságáról 
beszélt. Náluk a városban hat-
van a számuk, de csak a harma-
da aktív, őket az önkormányzat 
mindig meghallgatja, nyitott 
feléjük. Másnap e témakörök-
ben lakossági fórumot tartottak, 

amelyen sok hasznos javaslat 
hangzott el. A konferenciával 
párhuzamosan több rendezvény 
is színesítette az Érdi Napokat: 
az Ercsi úti sportpályán négy 
gyermekcsapat részvételével a 
focié volt a főszerep méghoz-
zá egy neves szakember, ifjú 
Albert Flórián árgus tekintetétől 
kísérve, a napközis táborban 
pedig Spar Érd utol sportün-
nepet rendeztek röplabdával, 
futással. A Stop Shop-Európa 
sétány turisztikai központjá-
ban és a Termál Hotel Ligetben 
Zempléntől az Adriáig turiszti-
kai összefogás címmel tartottak 
projektindító ismertetőt többek 
között Horváth Endre helyet-
tes államtitkár részvételével. 
A Termál Hotelben fát is ültet-
tek a rendezvényt még emléke-
zetesebbé téve. 

 Szeptember 4-én délután 
még egy jeles eseménye volt 
az amúgy is ünnepi és mozgal-
mas napnak: az új városköz-
pont alapkő letétele! Az alapkő 
a Városközpont alapító okiratá-

Érdi Napok:  alapkõletétel, konferenciák, koncertek és utcabál

Meg kell erõsíteni  
az emberekben a szolidaritást!
Testvérvárosaink delegációival együtt ünnepeltük meg 
a város napját a hétvégén, amikor az Érdi Napok 
keretében jutott bõven a vidámságból. Persze komoly 
témákról is szó volt és egy várostörténeti pillanat – az 
új városközpont alapkövének elhelyezése – tette még 
ünnepélyesebbé a „napokat”.

val az égből pottyant közénk a 
Polgárok Háza, azaz a majdani 
Főtér előtt várakozók legna-
gyobb örömére, igaz a beharan-
gozott időnél jóval korábban, 
így többen lemaradtak a lát-
ványos mozzanatról. Horváth 
Pál ejtőernyős szorongatta a 
kezében végig a levegőben a 
jelképes követ, amit nem sok-
kal később elhelyeztek a Felső 
utca 3. számú Helytörténeti 
Múzeumnál. Ide egyébként a 
leendő Pelikán sétány men-
tén sorfalat álló iskolások előtt 
érkezett. Az ünnepi aktust Joó 
László színmûvész versmon-
dása, és T. Mészáros András 
beszéde előzte meg. 

– Nagy nap ez Érd törté-
netében – hangsúlyozta töb-
bek között a polgármester –, 
és külön öröm, hogy ezt ilyen 
ünnepélyes keretek között, a 
testvérvárosok delegációja 
előtt történik. Jövőt meghatá-
rozó pillanat ez, ami városunk 
életében, Érd fejlődésében igen 
jelentős állomás, mérföldkő – s 
kitért a jelentős beruházás rész-
leteire, a város fejlesztésére és 
az eddigi eredményekre, majd 
elhelyezték az új városközpont 
alapkövét.

 Testvérvárosaink delegáci-
ói és az Első Érdi Lions Klub, 

valamint a magyarországi klub 
vezetői együtt ünnepeltek az 
érdiekkel, akiket meg is kínál-
tak az általuk készített gulyás-
sal, illetve pörkölttel – több mint 
száz adagot osztottak ki…

Baracskay Angéla, az önkor-
mányzat nemzetközi referense, 
az Első Érdi Lions Klub elnöke, 
korábban lapunknak – mint a 
szeptemberi események egyik 
főszervezője is – elmondta, az 
EU és Magyarország külkapcso-
lati stratégiájára alapozva Érd 
érdeke továbbra is a testvérvá-
rosi kapcsolatok bővítése azzal 
a céllal, hogy az EU-s pályá-
zatokban minél aktívabban 
vegyen részt, ugyanis a pályá-
zatokon keresztül támogatási 
lehetőség nyílik a város intéz-
ményeinek, civil szervezeteinek 
és lakosságának. A nemzetközi 
projektek ugyancsak több 
város együttmûködését követe-
lik meg, de partneri kapcsolat 
indult meg a hazai megyei jogú 
városokkal is. Vasárnap a test-
vérvárosok oszlopára az Európa 
sétányon Léva és Szabadka 
táblája is felkerült ünnepélyes 
keretek között. 

 Az Érdi Napokat számos kul-
turális program és utcabál szí-
nesítette ezen a hétvégén.

 Temesi László

Az	 Érdi	 Napok	 rendezvénysorozata	 az	
ünnepélyes	 alapkőletétellel	 vette	 kez-
detét.	 Az	 immár	 hagyományos,	 szept-
ember	 első	 hétvégéjén	 megrendezésre	
kerülő	 utcabál	 idén	 a	 „Központban	 a	
Város”	 nevet	 viseli.	 A	 rendezvény	 kap-
csolódik	 az	„Érd	 városközponti	 akcióte-
rülete	 attraktivitásának,	 valamint	 funk-
cionális	működésének	fejlesztése”	című,	
KMOP-5.2.1/	B2f-2009-0003	azonosítójú	
pályázathoz.

Ejtõernyõvel érkezik az alapkõ...

... itt pedig már be is kerül a végleges helyére

Az érdieket a borongós idõ sem zavarta


