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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

 1.  ANTUNOVICS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514- 9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
 20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9-12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17-
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selõi fogadóóra minden 
hét keddjén 9-12 óráig a 
Polgármesteri 
Hivatalban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18-19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

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

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18-19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20 946 4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206-208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852, 
23/522-313, 
csozik@gmail.

com. Telefonon vagy e-
mailen történõ bejelent-
kezés alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

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.

Kék hírek

November 4-én, a délutáni órák-
ban egy érdi lakos feljelentést 
tett a rendőrségen ismeretlen 
tettesek ellen, akik a Budai úti 
Stop Shop bevásárlóközpont 
felső szintjén lévő parkolójában 
tettleg bántalmazták őt, majd 
erőszakkal elvették tőle a mobil-
telefonját. A férfi kihallgatása 
során elmondta, hogy aznap dél-
után egy 4-5 fős társaság tartóz-
kodott a parkolóban, és amikor 
a sértett a közelükbe ért, beszél-
getni kezdtek, majd az egyik 
elkövető – váratlanul és min-
den előzmény nélkül – ököllel 
arcul ütötte őt. A bántalmazott 
ember a földre esett, és vérezni 
kezdett az arca. Még a földön 
feküdt, amikor ketten odalép-
tek hozzá, és elkezdték átku-

tatni a zsebeit, miközben több 
alkalommal meg is rugdos-
ták. A megtámadott férfi azt is 
elmesélte, hogy volt nála egy 
„ipod” (hordozható adattároló) 
is, amelyről zenét hallgatott, de 
támadói azt is elvették tőle, sőt, 
a fülhallgatót úgy tépték ki a 
füléből, hogy ennek következ-
tében el is szakadt. Aztán ismét 
arculütés érte, de a férfinak még 
sikerült felállnia, mielőtt jobban 
megverték volna, és a parkoló-
ból lefelé vezető autólehajtón 
elfutott, ám az elkövetők egyike 
utánaeredt, ismét elkapta, és 
ököllel többször arcul ütötte. 
A bántalmazott ember újra a 
földre került, és csak azt érzé-
kelte, hogy ismét átkutatják a 
zsebeit, majd a támadó, magára 

hagyva áldozatát, elindult a par-
koló irányába. A kirabolt férfi 
a legközelebbi mosdóban tisz-
tára mosta a véres arcát, majd 
bement be a rendőrségre, hogy 
feljelentést tegyen. 

Mint kiderült, a bántalmazás 
során súlyos orr- és arccsont-
törést szenvedett. Az általa 
adott pontos személyleírásnak 
köszönhetően és a tanúkihall-
gatások során két érdi lakos 
került a nyomozók látószögébe, 
akik ellen rablás bûntettének 
megalapozott gyanúja miatt 
eljárást indítottak. Az egyik 
gyanúsítottnál megtartott ház-
kutatás során lefoglalásra is 
került a kirabolt férfi mobiltele-
fonja, amit az áldozat már vis-
sza is kapott. A helyszíni szem-
le lefolytatásakor vérgyanús 
szennyeződéseket rögzítettek, 
és a megtámadott ember elsza-
kított fülhallgatóját is megta-
lálták a rendőrök. Az eljárás 
során a gyanúsítottként kihall-
gatott két férfi végül elismerte 
a bûncselekmény elkövetését, 
majd mindketten részletes 
beismerő vallomást is tettek. 
A rablást azzal magyarázták, 
hogy mindenáron pénzhez akar-
tak jutni. Egyikük elmondta, 
hogy nincs állása, és pénz vagy 
eladható értéktárgy megszerzé-
se céljából támadt rá az isme-
retlen férfira. A bûncselekmény 
súlyára tekintettel, valamint 
annak veszélyére, hogy a gya-
núsítottak megszökhetnek, 
illetve attól tartva, hogy sza-
badlábon a tanúk befolyásolá-
sával és megfélemlítésével eset-
leg az eljárás megnehezítésére 
tennének kísérletet, az Érdi 
Rendőrkapitányság a két gya-
núsított előzetes letartóztatását 
kérte, így a rablók a Nemzeti 
Nyomozó Iroda fogdájába 
kerültek. A rablásért egyébként 
2-től 8 évig terjedő börtönbün-
tetés szabható ki. 

A sajtótájékoztató második 
részében Kürti István rendőr 
százados közlekedésrendésze-
ti szempontból elemezte az 
elmúlt hónapot, és megállapítot-
ta, hogy térségünkben a tavalyi 
év azonos időszakához mérten 
jelentősen csökkent a balese-
tek száma, és kevesebb volt a 
halálos kimenetelû ütközés is. 
Októberben összesen 19 bal-
eset történt, ebből kettő súlyos, 
kettő könnyebb személyi sérü-
lésekkel ért véget, míg 15-ben 
csupán anyagi kár keletkezett. 
A balesetek okozásában ittasság 
csak egy esetben játszott sze-
repet. 

Az ellenőrzéseken össze-
sen 1285 fővel szemben éltek 
valamilyen közlekedési sza-
bályszegés miatt feljelentés-
sel, ebből a túlnyomó többség, 
1235 jármûvezető a megenge-
dett sebesség jelentős túllépése 
miatt kapott bírságot, így leg-
többjük ellen közigazgatási eljá-
rást kezdeményeztek. 

Október 12-én a Tispol nem-
zetközi együttmûködés keretén 
belül a tehergépkocsik fokozott 
ellenőrzését tartották meg a tér-
ségben. Kiemelt figyelmet for-
dítottak a vezetési és a pihenő-
időre, a teherjármûvek mûszaki 
állapotára, illetve a rakományok 
ellenőrzésére. Kürti István, 
az Érdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetője arra figyelmeztetett, 
hogy novemberben az ittas 
vezetéssel szembeni hatéko-
nyabb fellépést tervezik, így 
több olyan fokozott ellenőrzésre 
számíthatnak a jármûvezetők, 
amikor a szonda is előkerül 
majd. A cél az ittasan okozott 
közlekedési balesetek számá-
nak visszaszorítása. Aki alko-
hol hatása alatt vezet, nemcsak 
kemény bírságot fizet, hanem a 
jogosítványát is elveszik. 

 Bálint Edit

Rablás a parkolóban
Októberben fõként lakásbetörések és autófeltörések 
fordultak elõ az Érdi Rendõrkapitányság illetékességi 
területén, de november elején egy súlyos rablás is 
történt, amelynek elkövetõit sikeresen elfogták, és 
elõzetes letartóztatásukat is kezdeményezték az érdi 
rendõrök – jelentette be Szuszánné Erdélyi Tímea 
helyettes sajtóreferens a rendõrség november 11-én 
megtartott sajtótájékoztatóján.

A Közlekedésrendészeti osztály fokozott közúti ellenõrzéseket tervez
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Ökumenikus koncert a Szepesben
November 28-án 17 órai kezdettel a Bolyki Brothers ad gospel-
koncertet Érden. A brácsa, cselló és klarinét szakon végzett négy 
testvér — hangszeres kíséret nélküli, úgynevezett „a capella” 
— produkcióját a tusculanumi katolikus, a parkvárosi reformá-
tus, az érdligeti és a parkvárosi baptista, valamint az érdi görög 
katolikus egyházközség szervezi. 

Belépőjegyet 700 forintért lehet vásárolni a szervező gyülekeze-
teknél, továbbá a helyszínen az előadás előtt egy órával. 

További információ: 
Fórizs Gyula Zsolt lelkipásztornál, 
a 20/886-2062-es telefonszámon.

KÖZMEGHALLGATÁS
Érd Megyei Jogú Város 

Közgyûlése

2010. november 25-én, 
17.00 órakor

közmeghallgatást 

tart a Polgárok Háza 
Dísztermében 
(Alsó u. 3.).

Az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs 
Részlegébe és az Egynapos Sebészetre gyakorlattal rendelkező 
4 fő fizioterápiás asszisztenst, 1 fő gyógytornászt, 1 fő gyógy-
masszőrt, 3 fő szakápolót, 1 fő anaszteziológus asszisztenst, 
1 fő részállású anaszteziológus asszisztenst, 1 fő mûtőssegédet 
keres, számítógépes ismerettel.

Érdeklődni: 

23/365-232/144-es telefonon, 
Bacsóné Szabó Julianna intézeti főnővérnél

Kérdezzen 
a polgármestertõl!

Az Érdi Városi Televízióban  
a beszélgetős műsor

kéthetente hétfőn este jelentkezik.
Ne feledje!

Kérdezzen a polgármestertől!

Várjuk jelentkezését
Érd TV

e-mail: info@erdtv.hu
tel.: 06-23/523-686

Az érdi Fenyves Alapítvány megköszöni mindazok támogatá-
sát, akik az SZJA 1%-át az alapítványnak utalták. 

2009-ben ez az összeg 867 084 Ft volt, amit fa homokozóra 
és az udvari játékok festéséhez szükséges anyagokra fordí-
tottunk.

A Vincellér Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 
2009-ben a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjait támo-
gatták adójuk 1 százalékával. 

A felajánlott összeg 1 258 570 forint volt, mely összeget az alapít-
vány az iskola szabadidős tevékenységeire (táborok, tanulmá-
nyi kirándulások), 3 interaktív tábla beszerzésére  és rászoruló 
tanulóink szociális támogatására fordított. 

Támogatásukat köszönjük: 

 A kuratórium

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


