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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

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 telefonbejelentés 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 Jószom-
szédság 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  
telefonbejelentés 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-mail-
ben történõ bejelentke-
zés 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.

Szárazság után özönvíz – úgy 
látszik, az utóbbi nyarak e 
korántsem kellemes forgató-
könyv alapján „mûködnek”. 
Múlt heti számunkban jelen-
tős szerephez jutott a víz mint 
hûsítő üdítő, amit a kániku-
lában osztogattak a városköz-
pontban. A víz most is közép-
pontba került – csak épp nem 
mint szomjoltó, hanem mint 
pincéket, garázsokat, emésztő-
ket elöntő ár. A vasárnap délutá-
ni felhőszakadás után ugyanis 
nemcsak a tûzoltóknak, hanem 
az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény (ÉKF) munkatársai-
nak is több helyszínre kellett 
kivonulniuk. 

– A felhőszakadás után kiön-
töttek az átereszek, a kapubehaj-
tókon befolyt a víz. Voltak olyan 
utcák, ahol homokzsákokat kel-
lett elhelyeznünk. Emellett gará-
zsokat szivattyúztunk, eldugult 
vízelvezetőket tisztítottunk, és 
segítettük a tûzoltók munkáját 

– számolt be a vasárnapi égsza-
kadást követő órákról Mészáros 
Mihály, az ÉKF intézményveze-
tő-helyettese. 

Az Érdi Tûzoltóság munka-
társai 37 alkalommal vonul-
tak ki Érd, Törökbálint és 
Százhalombatta települése-
ken. Az esetek 99 százaléká-
ban a beömlött vizet kellett szi-
vattyúzniuk a pincékből, telkek-
ről – tudtuk meg a tûzoltóság 
munkatársától. 

Városszerte több helyszín-
re is ki kellett vonulniuk, de 
legrosszabb talán a Köszörûs, 
Kárpitos, Fuvaros utcák környé-
kén volt a helyzet, ahol a vízel-
vezetés szinte egyáltalán nincs 
megoldva, ráadásul nincs hova 
elszivattyúzni a vizet. Másutt az 
elhanyagolt árkok miatt öntött 
ki az esőlé.

– A legnagyobb baj az, hogy 
ahol van árok, ott sem tartják 
rendben a lakók. Betemetik, 
benövi a fû, a gyom, kicseré-

lik a nagyobb átmérőjû csöve-
ket kisebbre, amelyben fenn-
akad a szemét, és nem engedi 
át a vizet, így aztán a hirtelen 
felgyûlő csapadék elárasztja a 

telket – tette hozzá a tûzoltó, aki 
azt is elmondta: éjjel fél tizen-
kettőre végeztek a szivattyúzási 
munkákkal.

 Á. K.

Éjszaka is dolgoztak a szivattyúk 

Szárazság után özönvíz
Harminchétszer vonultak ki a tûzoltók kiszivattyúzni 
az elöntött telkeket, pincéket a vasárnap délutáni 
felhõszakadás után. Az ÉKF szintén kivette a részét a 
munkából: szivattyúztak és homokzsákokat helyeztek 
el az elárasztott utak mentén. Van, ahol egyáltalán 
nincs vízelvezetés, így a csapadék akadálytalanul 
hömpölyöghet a telkekre, másutt azonban az árkok 
elhanyagolt állapota okolható az elöntésért – tudtuk 
meg a tûzoltóktól.

Nagyobb felhõszakadások esetén csak a karbantartott árkok tudják elve-
zetni a vizet
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Felhívás

csatornázott utcákban  
rákötéssel nem rendelkezõ  
ingatlantulajdonosok részére!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csatornázási program nem 
csak azokat érinti, akiknek az utcájában jelenleg nincs csator-
na. A nagy kiterjedés okán lesznek olyan – már csatornázott 
– utcák is, ahol forgalomszervezési okokból úgynevezett „tere-
lőút”, illetve szervizút építése történik. Ezekben az utcákban a 
várható nagyobb forgalom okán új burkolat épül.

Az új útburkolat megépítése azt is jelenti, hogy öt évig csak 
különösen indokolt esetben lesz lehetőség ezeken a részeken a 
most megépülő burkolatot felbontani, és csak akkor, ha utána 
teljes helyreállítás történik. Ezért még idén nyáron, az útépítés 
előtt érdemes elvégeztetni azokat a munkákat, amelyek későb-
bi végzése útburkolat-felbontással járna. Ilyenek: az esetleges 
elmaradt gázbekötés, egyéb közmûkiépítés stb. Érdemes 
rákötni a csatornára is, mert ennek elmaradása esetén később 
jelentősen többe fog kerülni a szennyvízkezelés (szippantás 
nem támogatott áron, talajterhelési díj stb).

Javasoljuk tehát az alábbi szakaszokon levő olyan ingatlan-
tulajdonosoknak, akik előtt ott van a csatorna, de még nem 
kötöttek rá, hogy sürgősen, még idén nyáron végezzék vagy 
végeztessék el a bekötést!

Az érintett szakaszok: Késmárki u. 51.–73., Gyula u. 1.–72., 
Kossuth Lajos u. 13.–46., Arany János u. 9.–49., Kakukk u. 40.–
71., Porcsinrózsa u. 71.–119., Alsóerdősor u. 47.–61., Bikavér u. 
17.–60., Bükkfa 2.–37., Siller u. 3.–12., Otelló u. 2.–32.

Simó Károly
Érdi Csatornamû Társulat

Felhívás 
számlálóbiztosok jelentkezésére
A	számlálóbiztosok	a	népszámlálás	sikerének	megalapozói,	 lelkiismeretes	munkavégzé-
sük	az	eredményes	cenzus	egyik	legfőbb	záloga.	Feladatuk	az	adatgyűjtés	területi	megva-
lósítása:	2011.	október	1.	és	31.	között	egy	meghatározott,	kb.	110–140	címet	tartalmazó	
számlálókörzeten	 belül	 az	 összes	 lakás	 és	 ott	 lakó	 személy	 adatainak	 összegyűjtése,	 a	
lakásokra	 és	 a	 személyekre	 vonatkozó	 kérdőívek	 kitöltése.	 Kereseti	 lehetőség	 átlagosan	
nettó	80–120	ezer	Ft.
Jelentkezni	a	Polgármesteri	Hivatalban	(Érd,	Alsó	u.	1.	II.	209.,	Önkormányzati,	Szervezési	
és	 Törvényességi	 Iroda),	 a	„Számlálóbiztosi	 jelentkezési	 lap”	 kitöltésével	 és	 aláírásával	
(letölthető	a	www.erd.hu-ról	vagy	a	helyszínen	kérhető)	lehet.
Érdeklődni:	Horváth	Andrea/Gyimesi	Gabriella/Nagy	Nikoletta	–	a	06-23/522-300,	200	m.	
vagy	201	m.	telefonszámon.
A	számlálóbiztosok	a	települési	népszámlálási	felelőssel	(jegyző)	kötnek	megbízási	szer-
ződést,	amire	az	után	kerül	sor,	hogy	a	számlálóbiztosi	teendőket	tartalmazó	tananyagot	
elsajátították,	és	erről	egy	rövid	ellenőrző	feladatsor	megválaszolásával	számot	adtak.	A	
megfelelő	 minősítést	 kapott	 jelentkezők	 szeptemberben	 félnapos	 tantermi	 oktatáson	 is	
részt	vesznek.
A	számlálóbiztosi	munkára	olyan	személyek	jelentkezését	várjuk,	akik	jó	kapcsolatteremtő	
és	 beszédkészséggel	 rendelkeznek,	 pontosan	 tudják	 követni	 az	 előírásokat,	 betartják	 a	
határidőket,	olvashatóan	írnak,	képesek	a	munka	okozta	fizikai	megterhelés,	az	esetleges	
konfliktusok	elviselésére,	vállalják	az	új	ismeretek	elsajátítását,	a	kapott	válaszok	bizalmas	
kezelését	és	a	népszámlálás	idején	más	adatgyűjtési	tevékenység	mellőzését.	

Ki lehet számlálóbiztos?
A	számlálóbiztosnak	a	következő	elvárásoknak	kell	megfelelnie:	
•	 	olvasható írás,	az	írott	anyag	igényes,	rendezett	külalakja;	
•	 	bizalomkeltő megjelenés:	ápolt,	tiszta,	a	környezethez	alkalmazkodó	ruházat;	
•	 	fizikai erőnlét, munkaterhelhetőség:	 vállalja	 a	 számlálóbiztosi	 munkával	 járó	 egy	

hónapon	át	tartó,	napi	folyamatos	munkavégzést	és	a	jelentős	fizikai,	szellemi	igény-
bevételt;	

•	 	tanulási készség:	 vállalja	 az	 új	 ismeretek	 elsajátítását,	 az	 oktatáson	 való	 részvételt,	 a	
tudásáról	való	visszajelzést;	

•	 	motiváltság:	 elkötelezettség,	 érdeklődés	 a	 kérdezői	 munka,	 illetve	 a	 népszámlálás	
iránt;	

•	 	jó fellépés, beszédkészség:	érthető,	helyes	beszéd,	jó	fogalmazás;	
•	 	kapcsolatteremtő- és kommunikációs készség, nyelvtudás:	 udvariasság,	 kedvesség,	

megfelelő	 meggyőzőerő,	 a	 beszélőpartnerre	 koncentráló	 figyelem,	 a	 számlálókörzet-
ben	 jelentős	 számban	 élő	 nemzetiségek	 nyelvének	 ismerete;	 elsősorban	 városokban	
előnyt	jelent	az	idegennyelv-tudás,	más	településeken	a	helyi	nemzetiségek	nyelvének	
ismerete;	

•	 	lelkiismeretesség, precizitás:	 vállalja	 az	 útmutatások,	 határidők	 betartását,	 a	 pontos,	
gondos	feladatvégzést;	

•	 	konfliktuskezelő készség:	vállalja,	hogy	az	adatgyűjtéssel,	adatszolgáltatókkal	kapcsola-
tos	problémákat	igyekszik	elviselni,	kezelni;	

•	 	titoktartás:	vállalja,	hogy	a	kapott	válaszokat	bizalmasan	kezeli,	nem	él	vissza	velük;	
•	 	helyismeret, helyi elfogadottság:	 a	 vállalt	 körzet	 előzetes	 megismerése,	 tájékozódási,	

térképkezelési	készség,	a	helyi	lakóközösség	részéről	való	elfogadottság,	
•	 	kizárólagosság:	vállalja,	hogy	a	népszámlálás	idején	a	KSH-n	kívül	más	szervezet	vagy	

személy	 részére	 sem	 adatgyűjtést,	 sem	 kereskedelmi	 ügynöki	 tevékenységet	 nem	
végez.


