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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 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.

Érdi iskolákba látogat el a 
Régiók Fejlesztéséért Egyesület, 
hogy előadások és játékok segít-
ségével ismertessék meg a gye-
rekekkel a fenntartható életmód 
értékeit és eszközeit. Mint Jaksa 
Tamás, az egyesület munkatár-
sa elmondta: az uniós forrásból 
finanszírozott projekt a Közép-
Magyarországi régiót érinti.

– Egyesületünk 2004-ben 
alakult, és a környezetvédelmi 
problémákra kíván megoldáso-
kat találni. Több sikeres pályá-
zatot is lebonyolítottunk ország-
szerte: komposztkereteket osz-
tottunk szét a lakosság körében, 
szemléletformáló kampányokat 
valósítottunk meg. A jelenlegi 
projekt keretében megjelen-
tünk a Sziget Fesztiválon is. 
A régióban található általános 
iskolákban összesen százöt-
ven előadást tartunk; eddig az 
Érdligeti, illetve a Kőrösi Csoma 
iskolában voltunk, de eljutunk 
az összes helyi intézménybe 
– mondta még Jaksa Tamás, 
hangsúlyozva: a környezettuda-
tos gondolkodásra a gyerekek 
nagyon fogékonyak, és a hallot-
takat otthon is továbbadják. 

– Az elméleti oktatáson túl 
játékos vetélkedőket is tartunk 
a gyerekeknek. A program lát-
hatóan hatékony, a gyerekek 

örömmel vesznek részt rajta. 
Célunk, hogy a környezetvéde-
lem ne csupán közhelyszerû 
fogalom legyen a számukra, 
hanem a mindennapi gyakor-
latban alkalmazható szemlélet 
– zárta szavait az egyesület kép-
viselője.

Segesdi János alpolgármester 
szintén olyan témákról beszélt 
a sajtótájékoztatón, amelyek a 
környezetvédelemhez kapcso-
lódnak. Először a csatornázás-
sal kapcsolatos, leggyakrabban 
felmerült kérdésekre válaszolt.

– Többen kíváncsiak arra, hogy 
a tél beálltával folytatódnak-e a 
munkálatok. A kivitelezők tájé-
koztatása szerint addig tudnak 
dolgozni, amíg a hó le nem esik, 
legalábbis azokon a területeken, 
ahol a talajvíz nem akadályoz-
za őket. Szerencsések vagyunk, 
hiszen az időjárás kegyes volt 
hozzánk: idén jóval alacso-
nyabb a talajvíz szintje, mint az 
elmúlt esztendőkben. 

Felmerült az a kérdés is, mi 
történik a munkálatok során 
keletkezett hulladékkal, asz-
falt-, beton- és egyéb törmelé-
kekkel. A betont, mart aszfal-
tot, köveket az ÉKF területén 
helyezik el, hiszen ezek az 
anyagok alkalmasak arra, hogy 
újrahasznosítva beépítsük az 

útalapba. A kitermelt földet – 
azon felül, amit visszatemetnek 
– az önkormányzat által kije-
lölt területeken feltöltésre hasz-
nálják. A visszakerülő földet a 
munkaterülethez legközelebb 
fekvő depóban tárolják – ezt az 
illetékes mérnökök ellenőrzik. 
Annak is megvan a szabálya, 
hogy milyen módon kell tárolni 
a munkaterületen hagyott föl-
det. Kerékpárúton, járdán bizto-
sítani kell a biztonságos közle-
kedést, akár támfal kiépítésével 
is – hangsúlyozta Segesdi János, 
hozzátéve: a reggel kibontott 
árkokat délután általában már 
befedik. 

Mint az Érdi Újság múlt heti 
számában már beszámoltunk 
róla, idén is lesz zöldjárat. Az 
alpolgármester elmondta: az 
összegyûjtött lomb, nyesedék 
elszállítása hamarosan megkez-
dődik. Az önkormányzat idén 
több céget is megkeresett, hogy 
minél olcsóbban és hatékonyab-
ban történjen meg a zöldhulla-
dék eltávolítása.

– Ahogy a szolgáltató áraján-
latát elfogadtuk és a fedezetet 
biztosítani tudjuk, elindulnak a 
jármûvek, reményeink szerint 
még a napokban. Az ütemezés 
a város honlapjára is felkerül, 
de a helyi sajtó is tájékoztat 

majd az időpontokról – tette 
hozzá Segesdi János, aki kérdé-
sünkre elmondta: mennyiségi 
korlátozás nincs, minden zöld-
hulladékot elszállít a szolgálta-
tó, amennyiben az a több éve 
megkívánt módon (zsákolva, 
kötegelve) kerül ki a kerítések 
elé. Többen nem élnek ezzel 
a lehetőséggel, hanem elégetik 
az összegereblyézett lombot. 
Tőlük azt kéri az önkormány-
zat: ebben a szmogos, ködös 
időben lehetőleg ne szennyez-
zék még jobban a levegőt, és 
ne kívánják megspórolni annak 
a pár zsáknak a költségét. Mint 
Segesdi János megjegyezte: sok 
vitát, veszekedést is elkerül-
hetnek ezzel a lakók, hiszen a 
novemberi máglyafüst sokakat 
zavar.

 Nemrég figyelmeztető táblák 
kerültek ki a Főtérre, amelyek a 
terület rendeltetésszerû haszná-
latára szólították fel az arra járó-
kat. Segesdi János ezzel kap-
csolatban elmondta: a táblákat 
nem az önkormányzat, hanem a 
teret üzemeltető Városfejlesztési 
Kft. helyezte ki.

– Való igaz: ezt a lépést nem 
gondolták át kellőképpen, 
ugyanis az arra járók közül töb-
ben úgy érezték: mindenki elől 
el kívánjuk zárni ezt a részt, 
hogy eredeti minőségében őriz-
hessük meg. A táblákat azóta 
leszedték. Az elképzelésünk 
egyébként az, hogy minden-
ki számára használható főtere 
legyen a városnak. Ebbe az is 
beletartozik, hogy aki itt sétál-
tatja a kutyáját, annak köte-
lessége eltávolítani a kutya 
ürülékét is (ellenkező esetben 
az állat gazdáját a közterü-
let-felügyelők megbüntetik). 
A gördeszkásokat, -korcsolyá-
zókat és kerékpárosokat sem 
kívánjuk kitiltani innen, azt 
viszont tudatosítani szeretnénk 
bennük: a padok nem az akroba-
ta-mutatványokra valók, hanem 
arra, hogy a járókelők megpi-
henhessenek rajtuk. A füves 
részt a betonozott területtől 
elválasztó hullámvonalon nem 
tilos gördeszkázni, de arra kér-
jünk mindenkit: fokozott figye-
lemmel használják, és kerüljék 
el a zöldfelületet (illetve a fûben 
megbúvó öntözőrendszert). Fel 
kell hívnunk a figyelmet arra 
is: a szökőkút ugyan kiválóan 
alkalmasnak tûnhet arra, hogy 
a forróságban lehûtsük magun-
kat, ám nem ivóvíz folyik a 
csövekben – ezért mindenki 
csak a saját felelősségére pan-
csolhat benne (bár erre a hideg 
hónapokban úgysem érez senki 
indíttatást). Nemsokára kiala-
kítunk a Főtéren egy nyilvános 
illemhelyet is, ahol lesz mód a 
vízivásra is – zárta szavait az 
alpolgármester.

 Ádám Katalin

Iskolai programsorozat indult a fenntarthatóság jegyében

Fõtér: táblák nincsenek,  
szabályok viszont vannak
Környezetvédelmi elõadásokat tart az érdi általános iskolákban a Régiók 
Fejlesztéséért Egyesület, hogy a gyerekekkel, és közvetve a szüleikkel is megis-
mertesse a fenntartható életmódot – hangzott el a múlt szerdai sajtótájékoztatón, 
amit Segesdi János tartott. Az alpolgármester beszámolt a csatornázással kapcso-
latos legfontosabb tudnivalókról és az idei zöldjárat indításáról is. A tájékoztató 
témája volt ezen kívül a Fõtér, ahol nemrég tájékoztató táblák tûntek fel, majd el.  

Jaksa Tamás, a Régiók Fejlesztéséért Egyesület képviselõje (balra) beszámolt az érdi iskolákban rendezett kör-
nyezetvédelmi programjaikról
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Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelõzése érdekében a téli krízis-
idõszakban kérjük a lakosság szíves segítségét. Abban az 
esetben, ha környezetükben van olyan egyén, család, aki, 
illetve amely hajléktalanság, betegség, illetve szociális ok miatt 
segítségre szorul, az alábbi telefonszámokon tájékozódhat, 
kérhet segítséget: 
Munkaidõben: 06-23/522-345, 06-23/366-104, 06-23/366-105
Egyéb idõpontokban:
Felnõttorvosi ügyelet 06-23/365-274
Gyermekorvosi ügyelet 06-23/365-770
Családsegítõ szolgálat 06-20/421-7878
Hajléktalanellátás 06-20/319-6559
Polgárõrség 06-30/200-0890
Együttmûködésüket köszönjük!
 T. Mészáros András polgármester 


