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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 9–11 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 sok, jóllehet kisebb értékû, 
ám a sértettek szemszögéből 
jelentős kárnak számító lopás 
megelőzése érdekében lakossá-
gi fórumot tartottak Ófaluban, 
amelyen a környéken élők han-
got adtak felháborodásuknak, 
és kérték mind a rendőrség, 
mind pedig az önkormányzat 
vezetőit, hogy tegyenek meg 
mindent a bûncselekmények 
visszaszorítása érdekében. 
Fekete Ferenc hangsúlyozta: az 
Érdi Rendőrkapitányságnak az 
ilyen bûncselekményeket ille-
tően sajnos Ófaluval van a leg-
több problémája. Jellemzőek a 
színesfémlopások, sőt még egy 
egész kerítés eltulajdonítása 
sem ritka eset. Volt például egy 
olyan bûncselekmény, amikor 
csaknem másfél kilométernyi 
vaskerítést loptak el egy, megfe-
lelő jármûvek hiányában a rend-
őröknek is igen nehezen meg-
közelíthető ingatlanról. Február 
21-én például fényes nappal egy 
vashulladékot tologató fiatalko-
rú fiúra lettek figyelmesek, aki-
ről a rendőrök hamar kiderítet-
ték, hogy 300 ezer forint érték-

re követett el lopást. Később, 
amikor a kapitányságon elő-
állították, a nyomozás során 
további bûncselekményeire 
is fény derült, így összesen 
hat különböző, vagyon elleni 
bûncselekmény miatt indult 
ellene eljárás, de a bíróság nem 
rendelte el előzetes letartóztatá-
sát, most házi őrizetben várja a 
bírósági tárgyalást. 

Ófalu speciális helyzetben van 
– hangsúlyozta Fekete Ferenc 
–, így a betöréses lopások szá-
mát csak úgy sikerülhet leszo-
rítani, ha rendszeres a rendőri 
jelenlét ezen a településrészen. 
A kapitányság azonban nem 
összpontosíthatja kizárólag 
Ófalura az erejét, hiszen Érd 
többi részén és a környező tele-
püléseken is el kell látniuk a 
közbiztonság védelmét, így óri-
ási segítséget jelent számukra 
az Érdi Polgárőr Egyesület tag-
sága, akikkel felváltva járőröz-
nek a településrészen. Ennek 
már konkrét eredményei is 
vannak, mert azóta jelentősen 
csökkent a bûncselekmények 
száma, sőt, az utóbbi hetek-

ben már nem is jelentettek be 
innen lopást. A rendőr száza-
dos kiemelte: tavaly 30 új fia-
tal rendőrrel gyarapodott Érd 
Rendőrkapitánysága, aminek 
köszönhetően növelni tudták a 
rendőri jelenlétet és a járőrözé-
seket az utcákon, így sikerült 
a bûncselekmények csökke-
nését mutató tendenciát tarta-
ni. Tavaly ugyanis egész Pest 
megyében is kiemelkedő ered-
ménynek számított, hogy az 
érdi körzetben 30 százalékkal 
visszaesett a betöréses lopások 
száma – mondta Fekete Ferenc, 
majd a tavaszi bûnmegelőzésre 
hívta fel a figyelmet. Ilyenkor 
elkezdik az emberek a kerti 
munkákat, és igen gyakran 
figyelmetlenek, mert előfordul, 
hogy úgy mennek ki a kert-
jükbe, hogy elfelejtik bezárni a 
bejárati vagy a teraszajtót, amit 
a besurranó tolvajok azonnal 
kihasználnak. Ráadásul ilyen 
esetekben eszközök nélkül 
hatolnak be, pillanatok alatt 
összeszednek mindent, ami 
mozdítható és elfér a kezükben, 
és mivel eközben szinte alig 

hagynak nyomot maguk után, 
rendkívül nehéz később meg-
találni őket. Az ilyen eseteket a 
rendőrök képtelenek megaka-
dályozni, de a megelőzésükben 
rengeteget tehetnek a lakosok 
azzal, hogy fokozottabban oda-
figyelnek értékeikre. 

Bár a nagyáruházak környé-
kén is megerősítették a rendőri 
jelenlétet, az alkalmi helyzetek-
re „szakosodott” tolvajok által 
elkövetett bûncselekményeket 
csak úgy lehet megelőzni, ha 
a vásárlók nem lehúzott ablak-
kal és a jól láthatóan otthagyott 
értékekkel, netán lezáratlanul 
hagyják el az autójukat a par-
kolóban, mert minden gépko-
csi mellett mégsem állhatnak 
őrt a rendőrök. A jó idő bekö-
szönte után is figyeljenek arra, 
hogy éjszakára bezárják az 
ajtókat, ablakokat, mert akár 
egy nyitva maradt fürdőszoba- 
ablakon át is érkezhet a tolvaj. 
A bûncselekmények megelőzé-
se érdekében tehát sokat tehet 
a lakosság is, főleg úgy, ha a 
szomszédok is odafigyelnek 
egymásra, és jelentik a rend-
őrségnek, ha bármi gyanúsat 
észlelnek – hangsúlyozta Fekete 
Ferenc, a bûnügyi osztály veze-
tője.

Kürti István rendőr százados 
a közlekedésbiztonságot érin-
tő eseményekről számolt be. 
Januárban és februárban Érden 
és környékén összesen 25 köz-
lekedési baleset történt, ame-
lyek közül egy súlyos sérülések-
kel járt, nyolc esetben könnyû 
sérülésekkel megúszták a 
résztvevők, 16 ütközés pedig 
csak anyagi kárral járt. Két bal-
esetben már a helyszínen bizo-
nyítható volt, hogy az okozó 
ittasan vezette a jármûvét. 
A közlekedési ellenőrzések 
és sebességmérések során a 
rendőrök 862 gépkocsivezető-
vel szemben éltek valamilyen 
szabályszegés miatt feljelentés-
sel. A vezető helyen ezúttal is 
a gyorshajtás volt, több mint 
700 személyt bírságoltak meg a 
sebesség túllépése miatt. 

A közlekedési szabályszegés 
miatti bírságok áprilistól tovább 
emelkednek, így mindenképp 
jobban járnak a forgalomban 
résztvevők, ha betartják a sza-
bályokat. 

 Bálint Edit

Nem ritka, hogy a kerítést is ellopják

Ófaluban fokozódik  
a rendõri jelenlét  
Bár tavaly mintegy 30 százalékkal esett vissza a betöréses lopások száma Érden, 
ami megyei szinten is igen jó eredménynek számít, sajnos Ófalu lakossága 
mindebbõl nem sokat vett észre, mert ezen a településrészen igen gyakoriak voltak 
a kisebb értékekre elkövetett lopások – közölte a város közbiztonsági helyzetét 
értékelve Fekete Ferenc, a bûnügyi osztály vezetõje és egyben kapitányságvezetõ- 
helyettes a rendõrség márciusi sajtótájékoztatóján.  

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2012. március 19-én (hétfőn) 
18.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

és Gimnázium (2030 Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2012. március 20-án (kedden) 
17.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Tisztelt 10. és 11. választókerületi lakosok! 
A Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. március 21-
én (szerdán) 18.00 órától a Teleki Sámuel Általános Iskolában 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) tartja a következõ ülését, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 

 Dr. Veres Judit elnök

A rendõri jelenlét visszatartó erõként hat a bûnözõkre, de a lakosságnak is óvatosnak kell lennie, hogy a tolvajok-
nak ne adjanak alkalmat a lopásra – figyelmeztetett Fekete Ferenc bûnügyi osztályvezetõ
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A Teleki Sámuel  
Általános Iskola közleménye
A	 Teleki	 Sámuel	 Általános	 Iskola	 (Érd,	
Törökbálinti	út	1.)	pedagógusai	és	dolgozói	
tisztelettel	várják	a	leendő	elsősök	és	szüleik	
látogatását	az	Ismerkedés	az	iskolával	prog-
ramjaikra	2012.	március	19-én	és	26-án	15	
órától.

Varga Jánosné
igazgató

Támogassa a közbiztonságot 
adója 1%-val!

Érdi  
Városi  

Polgárőr 
Egyesület: 

64800035–10314184

Adószám:		
18703117–1–13


