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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 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.

Több mint hat éve létezik Érden 
egy olyan hely, ahol bántalma-
zás elõl menekülõ, illetve ott-
honukat vesztett édesanyák 
és gyermekeik találnak mene-
déket. Az intézményt a Lea 
Alapítvány hozta létre, és a kato-
likus egyház (pontosabban: a 
székesfehérvári egyházmegye) 
tartja fenn. Negyven embernek 
(anyának és gyermeknek) nyújt 
fedelet, biztonságot, törõdést, 
ad kitörési lehetõséget a Lea 
Otthon, ahol egy – indokolt 
esetben másfél – évig lakhat-
nak azok, akiket az intézmény 
alapos felvételi beszélgetés után 
felvesz. Életviteli, pszichológiai 
tanácsadásban, szakképzésben 
részesülnek az anyukák, segít-
séget kapnak a gyerekek gondo-
zásától a jövedelmük beosztásá-
ig a mindennapi élet több terü-
letén – azaz esélyhez juthatnak, 
hogy az amúgy is csonka család 
ne hulljon szét, a gyerekek ne 
kerüljenek állami gondozásba, 
és ne a segély és a családi pótlék 
jelentse a mindennapi betevõt. 

Minden innen kikerülõ család 
sorsát nem lehet nyomon követ-
ni, de a visszajelzésekbõl az lát-
szik: mentálisan megerõsödve, 
– új – szakma birtokában a 

„kirepülõ” édesanyák jelentõs 
része boldogulni tud: lakást 
bérel, dolgozik, neveli a gye-
rekeit. 

Nem kérdés, hogy ilyen intéz-
ményekre, otthonokra manap-
ság – sajnos – mind nagyobb 
szükség van, hiszen egyre 
többen vesztik el otthonukat, 
munkahelyüket egyik napról a 
másikra, ami sok esetben a csa-
lád széthullásához vezethet. A 
jelenlegi gazdasági helyzetben 
pedig különösen nagy szó, hogy 
az egyházmegye külföldi ado-
mányokból és hazai forrásokból 
több százmillió forintot fordít 
egy jelenleginél korszerûbb, 
több szolgáltatást nyújtó anya-
otthonra, amely a Parkvárosban 
épülne. Azért csak épülne, mert 
bár a telek megvan, a tervek 
elkészültek, a környékbeliek 
tiltakozása miatt azonban nem 
tudják megkezdeni az alapo-
zást; emberek, autók állják el a 
gépek, teherautók útját.

– Három napja nem tudunk 
dolgozni – mondta múlt pénte-
ki látogatásunkkor a kivitelezõ 
egyik alkalmazottja, aki az 
utcán ácsorgott a munkatársa-
ival. – Korábban is beszóltak, 
kötekedtek velünk, de legalább 

hagytak dolgozni. Most viszont 
csak állunk és várjuk, hogy tör-
ténjen valami – tette hozzá. 

A négyezer négyzetméte-
res telket palánk veszi körül, 
rajta hatalmas felirat: „Feri atya 
bûnös! Takarodj!” A mintegy 
tucatnyi, környéken élõ tilta-
kozó közül festhette fel valaki 
ezt a szöveget (péntek reggel 
is ott álltak a telek elõtt, cso-
portba verõdve), a szóban forgó 
atya pedig Hajdu Ferenc érdi 
plébános, a Lea Otthon püs-
pöki biztosa, aki lapunknak is 
nyilatkozott az építkezés körüli 
tiltakozással kapcsolatban.       

– A rendõrséghez és a közte-
rület-felügyelethez fordultunk, 
hogy a teherjármûvek meg tud-
ják közelíteni az ingatlant, de 
hiába helyeztek ki egy parkolást 
tiltó táblát az építkezés elõtt, 
a kivitelezõk az utca két végén 
nem tudnak behajtani, mivel a 
parkoló gépkocsik elállják az 
utat. A napokban birtokvédel-
met kértünk a jegyzõtõl, de az 
ezzel kapcsolatos eljárás akár 30 
napot is igénybe vehet. Az igazi 
megoldás az lenne, ha azok, 
akik téves információk alapján 
ellenzik az anyaotthon építke-
zését, a valós tények birtokában 

képet alkothatnának arról, hogy 
ez az intézmény nem sérti az 
érdekeiket, biztonságukat. Egy, 
az önkormányzat által szerve-
zett találkozón már volt alkal-
mam elbeszélgetni a környé-
ken élõkkel, és úgy látom, az 
alapvetõ probléma az, hogy az 
emberek egy kalap alá veszik 
az összes szociális intézményt, 
holott ezeknek igen széles ská-
lája létezik. A közgondolkodás-
ban a szociális segítségre szo-
ruló ember és a bûnözõ között 
egyre inkább egyenlõségjelet 
tesznek; a rászoruló deviáns, 
akitõl jobb minél távolabb tudni 
magunkat. Az anyaotthon épít-
kezése ellen szót emelõkben is 
megfogalmazódott ez a félelem 
– prostitúciótól, kábítószer-
fogyasztástól tartanak. Nyilván 
nincs olyan ember, aki örülne 
annak, ha az elõbbi vonzatokat 
hordozó intézmény költözne a 
közelébe. Csakhogy az anya-
otthon egészen más jellegû, 
ráadásul Érden már évek óta 
mûködik, és nem a puszta 
közepérõl kívánjuk behozni 
Parkvárosba. A jelenlegi otthon 
környékén élõknek sincs sem-
miféle negatív tapasztalatuk 
– hangsúlyozta Hajdu Ferenc, 
megjegyezve: más városokban 
is üzemelnek hasonló otthonok, 
van, ahol igencsak gazdag lakó-
negyedekben. 

– Sokan azért tiltakoznak, 
mert azt hiszik, hogy a három-
szintes otthon egy monstrum 
lesz, pedig csupán egy pincés, 
tetõteres épületrõl van szó, ami 
nem fog a többi fölé magasodni – 
mondta Ferenc atya, hozzátéve: 
az építési engedéllyel kapcso-
latban senki sem fellebbezett, 
az már jogerõre emelkedett. 
– Ekkora beruházás egyébként 
az elmúlt tíz évben nem volt 
az egyházmegyében. Az építke-
zés elkezdése hosszú folyamat 
eredménye, hiszen nemcsak a 
terveket kellett elkészíteni, de 
a szükséges forrásokat is össze 
kellett gyûjteni. Reméljük, pár 
éven belül átadhatjuk az intéz-
ményt, és szeretnénk, ha még 
az idén szerkezetkész állapot-
ba kerülne. Sajnos, ha a mun-
kát továbbra is hátráltatják, és 
rosszra fordul az idõ, ez nem 
valósulhat meg – tette hozzá az 
otthon püspöki biztosa.

További részletek, néhány 
közelben lakó vélekedése, vala-
mint az otthon e-mail címére 
érkezõ észrevételek, véle-
mények írásunk következõ 
részében, a következõ oldalon 
olvashatók. Ádám Katalin

Vihar a Lea Otthon építkezése körül

Elõítéletek, téves információk és 
segítségre szoruló anyák
Hat éve mûködik Érden a Lea Otthon, ahol krízishelyzetbe került édesanyák és 
gyermekeik juthatnak fedélhez és segítséghez. Most új épületbe költöznének, ám 
az építkezést nem tudják elkezdeni a környéken élõk csoportjának tiltakozása miatt. 
Szerintük az intézmény deviáns elemeket vonzana az utcába, és egyáltalán: nem is 
való lakókörnyezetbe. Az otthon már évek óta sikeresen mûködik egy másik város-
részben, ellenük panasz soha nem érkezett. Az egyház és az önkormányzat szeretné 
eloszlatni az elõítéleteket és téves információkat, hogy megegyezés születhessen.

A tiltakozók csoportjának érvelése, álláspontja: „Feri atya bûnös vagy! Takarodj!”
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Érd is csatlakozott az immár 
tizedik éve megrendezett 
Európai Mobilitási Hét prog-
ramjaihoz: az önkormányzat 
és a környezetvédő egyesület 
szeptember 21-én aszfaltrajz-
versenyt rendezett a Főtéren. 
Huszonkét ófalusi óvodás raj-
zolta le, hogyan védi, óvja a kör-
nyezetét. Színes utakon vonatok 
kígyóztak, hatalmas fán tukán 
tollászkodott, mellette egy óri-
ásgomba virított. A verseny per-
sze nem igazi megmérettetés 
volt, hiszen itt mindenki nyert 
– a gyerekek pólót, kulcstartót, 
fényvisszaverő karszalagot kap-
tak. A rajzolás mellett az óvóné-
nik segítségével azt is pontokba 
szedték a gyerekek, hogy miért 
egészségesebb kerékpárral köz-
lekedni, mint autóval, és meg-
beszélték, hogyan tudjuk óvni 

környezetünket a mindenna-
pokban.

– Elvünk, hogy a környe-
zettudatosságra való nevelést 
a legkisebb korban kell elkez-
deni. Ezért gondoltunk arra, 
hogy óvodásoknak rendezünk 
aszfaltrajzversenyt – mond-
ta lapunknak Bartos Csilla, a 
környezetvédő egyesület elnö-
ke, hozzátéve: a Mobilitási Hét 
jegyében az iskolásoknak elő-
adás-sorozatot tartottak, és az 
Autómentes Napra is felhívták 
az érdiek figyelmét. Á. K.

Gomba és tukán az aszfalton

Készülnek a rajzok

Ki ne örülne egy csillogó-villogó karszalagnak? Az aszfaltrajzverseny óvo-
dásai büszkén mutogatták az ajándékot
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