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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.

Felhívás a lakosság részére
A	 lakáson	 belüli	 fagyhalál	 megelőzése	 érdekében	 a	 téli	 krízis	 időszakban	 kérjük	 a	
lakosság	 szíves	 segítségét.	 Abban	 az	 esetben,	 ha	 környezetükben	 van	 olyan	 egyén,	
család,	aki	hajléktalanság,	betegség,	illetve	szociális	ok	miatt	segítségre	szorul,	az	alábbi	
telefonszámokon	tájékozódhat,	kérhet	segítséget:	

Munkaidőben:
06-23/522-345
06-23/366-104
06-23/366-105

Együttműködésüket	köszönjük!
T. Mészáros András

polgármester 

Egyéb időpontokban:
Felnőtt	orvosi	ügyelet	 06-23/365-274
Gyermek	orvosi	ügyelet	 06-23/365-770
Családsegítő	Szolgálat	 06-20/421-7878
Hajléktalanellátás	 06-20/319-6559
Polgárőrség	 06-30/2000-890

A rendkívüli hóhelyzettel ki-
emelten foglalkozott múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján a város-
vezetés. Segesdi János alpolgár-
mester kérte a lakosságot: figyel-
jenek oda a környezetükben élő 
idős, beteg, illetve krízishelyzet-
ben élő emberekre, családokra, 
és ha azt tapasztalják, hogy se-
gítségre van szükségük, azon-
nal értesítsék az önkormányza-
tot, illetve az illetékes szerveket 
(a segélyhívó telefonszámokat 
az alábbi közleményben, illetve 

az önkormányzat honlapján ta-
lálhatják meg). 

– Február első hétvégéjén ti-
zenhárom családnak szállítot-
tunk összesen hatvan mázsa 
tüzelőanyagot, a krízisalap 
terhére, így megoldódott ez a 
problémájuk. De nyilván nem-
csak a tüzelő beszerzése okoz-
hat gondot, hanem az egészségi 
állapot is. Figyeljünk egymásra, 
és próbáljunk segíteni – kér-
te Segesdi János, hozzátéve: a 
megadott telefonszámokon ke-

resztül az önkormányzat azon-
nal intézkedni tud a krízishely-
zetbe került lakosok megsegíté-
se érdekében. 

– Az elmúlt időszakban sok 
kritika érte az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény (ÉKF) 
munkáját. Tudni kell: a vá-
rosüzemeltető cég a havazás 
megindulását követő egy órán 
belül kiáll az összes gépével, 
négy órán belül az összes fő 
közlekedési utat letakarítja, 
és amennyiben szükséges, 24 
órás ügyeletben végzi ezt a 
munkát. Fel szeretném hívni 
a lakosság figyelmét: kizáró-
lag a szilárd burkolatú utak 
takarítása a feladatuk. A járdák 
síkosságmentesítése az ingat-
lantulajdonosokra vár; ezúton 
is kérünk mindenkit, takarítsa 
le a járdát a saját telke előtt, 
mert így megelőzhetők a bal-
esetek – zárta szavait az alpol-
gármester.

Kérdésünkre, hogy a vá-
ros területén lévő parkolók 
takarítását elvégzi-e az ÉKF, 
T. Mészáros András polgár-
mester elmondta: hivatalosan 
mindössze egy nagyobb fe-
detlen parkoló van Érden, a 
Pelikán sétány mellett. 

– Ezt megpróbáljuk tisztán 
tartani, de nem minden mun-

kát tudunk elvégezni, hiszen 
a hó hirtelen és nagy mennyi-
ségben jött. Ettől függetlenül 
különösebb fennakadás a vá-
rosban nem volt sem közleke-
dési, sem parkolási szempont-
ból. A fedett parkoló mindkét 
szintje mûködik, így mindenki 
találhat helyet az autójának a 
város közepén is – tette hozzá a 
polgármester, aki kérdésünkre 
azt is elmondta: az önkormány-
zat nem tervez „szénszünetet” 
a helyi általános iskolákban és 
óvodákban.

– Több helyütt nem a hó, 
hanem a rendkívüli hideg mi-
att, takarékosságból zárják be 
az intézményeket pár napra. 
Mi úgy számoltunk, nem sok 
megtakarítást érnénk el azzal, 
ha bezárnánk az iskolákat, és 
a tanévet meghosszabbítanánk. 
Itt, Közép-Magyarországon nem 
olyan erőteljes a hideg, és a köz-
lekedésben sincsenek fennaka-
dások, mint egyes megyékben, 
így reméljük, hogy a következő 
időszakban sem kell ezzel a 
lépéssel számolnunk – jegyezte 
meg T. Mészáros András. 

Farkas Judit, az érdi 1. számú 
posta vezetője a sajtótájékozta-
tón arra kérte a lakosságot, hogy 
a járdák mellett a postaládákat, 
bejáratokat is tegyék szabaddá, 
hogy a kézbesítők megközelít-
hessék a levélszekrényt. 

– Az összes kézbesítőnk ren-
delkezésre áll, és reggelente el-
indulnak szokott járatukra, ám 
az időjárási viszonyoktól függ, 
hogy aznap meddig tudnak el-
jutni. Eddig nem volt fennaka-
dás, kisebb balesetek azonban 
történtek a hó miatt. Kérjük a 
lakosság türelmét, hiszen a kéz-
besítő ilyenkor lassabban tud 
haladni, így előfordulhat, hogy 
a címekre nem a szokásos idő-
ben ér oda. Kérem, figyeljék 
a kézbesítőt, és ha szükséges, 
nyújtsanak neki segítséget – tet-
te hozzá Farkas Judit. 

Végezetül Segesdi János 
gratulált az érdi női kézilabda-
csapatnak, amely a legutóbbi, a 
Szekszárd elleni győzelemmel 
felkerült a tabella negyedik he-
lyére. 

– Ha a lányok ugyanezzel a 
lelkesedéssel folytatják az idény 
további meccseit, részt vehetnek 
a bajnokság négyes döntőjében. 
Ez még csapatsportban az érdi 
sportolókkal soha nem történt 
meg, mint ahogy az sem, hogy 
a nemzeti válogatottat tudták 
volna erősíteni. A kézilabdás 
lányok dicséretet érdemelnek 
azért a küzdelmes munkáért, 
amit az utóbbi időben a ha-
zai és idegenbeli meccseiken 
folytattak. Ezúton is szeretnénk 
nekik gratulálni – zárta szavait 
az alpolgármester.

 Ádám Katalin

Hatvan mázsa tüzelõt osztott szét az önkormányzat  

Rendkívüli hóhelyzet  
rendkívüli intézkedésekkel
A rendkívüli hóhelyzet volt a témája a múlt szerdai sajtótájékoztatónak. A város
vezetés beszámolt arról, milyen intézkedéseket tettek a krízishelyzetbe került 
emberek gondjainak enyhítésére, és kérték a lakosságot: jelezzék, ha a környeze
tükben bárkinek segítségre van szüksége. Szó esett arról is, milyen ütemezésben 
takarítják a fõbb útvonalakat, és hogy a postai kézbesítés zavartalansága érdekében 
milyen feladatai vannak a lakosságnak. Végezetül egy rossz hír a diákoknak: Érden 
egyetlen iskolában sem várható „szénszünet”. 

A szerdai sajtótájékoztató témája a rendkívüli hóhelyzet volt – Farkas Judit, az érdi 1. számú posta vezetõje 
(középen) a kézbesítés nehézségeirõl beszélt

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Az elmúlt idõszakban sok kritika érte az ÉKF munkáját – a sajtótájékoz-
tatón megtudhattuk, hogy a közterület-fenntartók milyen ütemezéssel, 
melyik útvonalakon dolgoznak  


