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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

aktuális

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 előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 

Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
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 képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 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,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
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.

A konferenciát Segesdi János, 
Érd alpolgármestere nyitotta 
meg, majd köszöntőt mondott 
dr. Öveges Kristóf rendőr alezre-
des, a város rendőrkapitánysá-
gának vezetője és Szabó István, 
Pest megye Közgyûlésének 
alelnöke. A konferencia meghí-
vottjai a szociális, egészségügyi, 
gyermekvédelmi, oktatásügyi 
szférában dolgozók voltak, akik 
napi munkájuk során a felnövek-
vő ifjúságot segítik. A szakmai 
nap lehetőséget adott az említett 
területen dolgozó szakemberek-
nek arra, hogy újabb ismeretek-
kel gazdagodjanak, és ezeket 
az új ismereteket alkalmazzák 
munkájuk során. 

A konferencián előadást tar-
tott dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus East Balkán – egy tragédia 
margója címmel, amelyben nem 
is a mindenki által ismert diszkó-
tragédia színhelyét mutatta 
be, hanem mint kelet-európai 
helyzetet. Szerinte a tragédiá-
val csak hirtelen kipukkadt egy 
lufi, hirtelen fontossá vált egy 
ügy. Megpróbálunk ugyan sza-
bályokat alkotni, de a valódi 

kérdés az, hogy mit is keres 
egy 15 éves éjszaka egyedül 
az utcán? Hiányzik-e ő ilyenkor 
valakinek? Mit pótol a szerek-
kel? Ki a felelős a gyermekek 
neveléséért? Szülő? Iskola? 
Miért hiányoznak a közös csa-
ládi színterek, a beszélgetések. 
Zacher Gábor rámutatott arra, 
hogy a legfontosabb kialakítani 
egy olyan közös szülő-gyermek 
kapcsolatot, amelyben vállalha-
tó az őszinteség. 

Téglásy Kristóf, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium ifjúsá-
gi főosztályának vezetője az új 
kormány ifjúságpolitikájáról, a 
következő időszak drogstraté-
giájáról beszélt. Kifejtette: ma 
hazánkban komplex problémák 
vannak, és nem csak a drog a 
probléma. Éppen ezért komp-
lexen kívánják kezelni ezt a 
kérdés. Virtuális terek helyett 
valódi közösségeket próbál-
nak létrehozni. A komplex 
problémákra az erős és egész-
séges családok nyújthatnak 
megoldást. Schiroky Vilmos 
az internetezéssel kapcsola-
tosan Biztonságos Böngészés 

Program címmel tartott elő-
adást. Hangsúlyozta: az internet 
nagyszerû eszköz, de veszélye-
ket is rejt magában. Nagyon sok 
a kéretlen tartalom, megtévesz-
tő címmel. A világhálót ugyanis 
olyan emberek is használják, 
akik visszaélnek mások, főleg 
a gyerekek jóhiszemûségével, 
kíváncsiságával. Az ilyen embe-
rek ott vannak a fórumokon, a 
chatszobákban, beférkőznek a 
levelezésekbe és a böngésző-
programokba is. 

A Biztonságos Böngészés 
Programot szülők fejlesztet-
ték ki, célja, hogy megóvja a 
gyermekeket, fiatalokat az 
internet káros hatásaitól. Ez a 
szoftver egy szûrő, amelyet a 
szülő maga állíthat be, a gyer-
mek életkorának megfelelően. 
Kiszûrhető 300 nem kívánatos 
szó, például brutalitás, gyilkos-
ság, erőszak. Védelmet nyújt 
a gyermek számára a zakla-
tások ellen, valamint a prog-
ram képes hang-, illetve kép-
anyagot tiltani. Használatával 
megóvhatjuk a gyermekünket 
attól, hogy fényképei a világhá-
lóra felkerüljenek. Jelenleg az 
országban 530 iskola, könyv-
tár használja, 26 000 gépen van 
telepítve. A folyamatos vissza-
jelzések alapján fejlesztik. Ez 
a program jelenleg ingyenesen 
érhető el azoknak, akik szeret-
nék alkalmazni. A konferencia 
második részében először dr. 
Jakabos Sára pszichiáter, addik-
tológus szakorvos előadását 
hallgathatták a résztvevők, aki 
beszámolt az eddigi tapasztala-
tairól. Addiktológiai szakellátás 
tavaly november óta van Érden, 
a szenvedélybetegek vehetik 
igénybe, szerdánként heti két 
órában. Az ellátás pályázati for-
rásból valósult meg. 

Az önkormányzat jelen-
leg a Családsegítő Központtal 
együttmûködésben Városi 
komplex drogprevenciós prog-
ram kidolgozásán fáradozik, 
amelyhez az ifjúsági keretből 
rendeltek forrást. A programról 
Mondi Mónika és Pákozdi 
Orsolya tartott előadást. Lapunk 
kérdésére Mondi Mónika 
elmondta, hogy a KEF tagjai (a 
családsegítő központ, a rendőr-
ség, a polgárőrség, a gyermek-
jóléti szolgálat, védőnők, szak-
orvosi rendelőintézet dolgozói) 
összefogva közös drogpreven-
ciós programot dolgoznak ki, 
amelyet eljuttatnak minden 
érintett szervezethez, oktatási 
intézményekhez, szociális szol-
gáltatókhoz. A családsegítő köz-
pont munkatársai drogprevenci-
ós munkájuk során felkeresnek 
iskolákat, ahol részben kiscso-
portos beszélgetések során vilá-
gosítják fel a gyerekeket, rész-
ben több diák számára tartanak 
előadásokat olyan személyek, 
akik maguk is érintettek voltak, 
ám megszabadultak káros szen-
vedélyüktől. A prevenciót szol-
gálja a családsegítő központ-
ban mûködő információs pont, 
amelyet felkereshetnek a hozzá-
tartozók, a szerfogyasztásban 
érintettek, és egyéni esetkezelés 
is van. Az érdi drogfogyasztás 
jellemzően az általános iskolák-
ban még nem okoz gondot, ám 
a középiskolások között már 
igen. A legveszélyeztetettebb 
a 16 és 30 év közötti korosz-
tály; elsősorban a kíváncsiság 
viszi rossz útra a fiatalokat. 
A jó útról letérés legtöbbször 
a legális tudatmódosító gyógy-
szerek kipróbálásával kezdődik, 
olyanokkal, amelyek a későb-
biekben tiltott listára kerülnek. 
A központot felkereső szülők 
sok esetben elmondják: el sem 
tudták képzelni, hogy az ő gye-
rekük valaha találkozik a dro-
gokkal. Tudomásul kell venni: 
a drog mindenhol jelen van, 
a vele kapcsolatos éberségnek 
nem szabad lankadnia.

A rendezvény végén az Érdi 
Városi Televízió által készített, 
Az én gyermekem soha címû 
drogprevenciós kisfilm vetíté-
sére került sor. A film szintén 
pályázati forrásból valósult 
meg.

A konferencia végén lapunk-
nak Kardosné Gyurkó Katalin, az 
önkormányzat ifjúsági referen-
se, a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum titkára a következőket 
mondta: 

– Azt hiszem, minden előadás 
értékes volt a maga nemében. 
A szakemberek számára fontos, 
hogy a kormány milyen lépése-
ket tesz a drogfogyasztás meg-
előzésére a jövőben. Emellett 
megtudhatták a mai fiatalok 
szokásait, hogy milyen új sze-
rek jelentek meg a piacon, és 
hogy milyen lehetőségek van-
nak Érden a kábítószerrel kap-
csolatos gondok kezelésére. 

 Mucsi Ferenc

Szakmai konferencia a felnövekvõ ifjúságért

Szemünk fénye a gyermek
Telt ház elõtt tartotta meg Szemünk fénye a gyermek címmel második szakmai 
konferenciáját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa létrehozott  
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum a Polgárok Házában, március 17-én. A kábítószer- 
koordinációra elnyerhetõ pályázati pénz lehetõséget teremt arra, hogy a témával 
foglalkozó szakemberek újabb ismeretekkel gazdagodhassanak.   

A konferencia meghívottjai a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatásügyi szférában dolgozók voltak
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Kardosné Gyurkó Katalin, az önkormányzat ifjúsági referense, a Kábítószer
ügyi Egyeztetõ Fórum titkára

Fogadóóra

Kérdezzen a polgármestertől!
Interaktív műsorunk négyhetente
csütörtök este jelentkezik.
Mit, mikor, hol, mennyiért?

Kérdezzen a polgármestertől!

Fogadóóra
az Érd TV műsorán.
Várjuk jelentkezését!

Érd TV
e-mail: info@erdtv.hu

telefon: 06-23/523-686


