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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.

 Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2012. április 23-án (hétfõn) 
18:00 órakor kezdõdõ 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. április 24-én (kedden) 
17:00 órakor kezdõdõ ülésére

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

Meghívó

a Tisztviselõ- és Újtelepi 
Településrészi Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2012. április 25-én (szerdán)
17:00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11.  
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi 
Településrészi 
Önkormányzat 2012.  
április 25-én (szerdán) 
18:00 órától a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában (2030 
Érd, Törökbálinti u. 1.) tart-
ja a következõ ülését,  
amelyre mindenkit  
szeretettel várunk! 

Dr. Veres Judit elnök

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés és a 
csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, 
ezért az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 
kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – 2012. már-
cius 12-től a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el. 

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
 
•  az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket is), 
•  valamint a parlag- és gazégetésre is
 
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonás-

ról a médián keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 
után. 

A tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme 
érdekében kérjük önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírá-
sokat tartsák be.

Ivanics Dénes tű. őrnagy s. k.
kirendeltségvezető

A rendezvény, amelynek elsőd-
leges célja az élet védelme, az 
egészséges életre való nevelés, 
Pulai Edina települési képviselő 
kezdeményezésére jött létre, és 
a közgyûlés döntése alapján a 
helyi önkormányzat is támogat-
ta. A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színházterme zsúfolá-
sig megtelt iskolásokkal, akik lát-
hatóan rendkívül élvezték a mes-
tertanár viccesnek induló, ám 
időnként kemény helyzetekre is 
rámutató előadását. Ez a hatás 
nem volt véletlen, hiszen az 
előadó – láthatóan nem először 
– úgy osztotta meg a kamaszok-
kal a fontos információkat, hogy 
ők észre sem vették a tudatos 
oktatói, pedagógiai szándékot; 

miközben nagyokat kacagtak 
a tréfás megjegyzéseken, vagy 
időnként elborzadtak azon, amit 
a kivetítőn láttak, egészen biz-
tos, hogy az előadás legfonto-
sabb üzenetei is célba értek. 

Az előadó diszkós kivilágítás-
ban, a kedvelt szórakozóhelyek 
hangulatát idézve és kivetítő 
segítségével mutatott rá azokra 
a veszélyhelyzetekre, amelyek 
az ilyen helyeken, és bárhol 
másutt is leselkedhetnek a fia-
talokra. A diszkóbalesetekkel 
kezdte, és arra is rávilágított, 
hogyan lehet a szörnyû tragé-
diáknak elejét venni. Később 
azzal folytatta: tévhit, hogy 
drogok alatt kizárólag illegális 
kábítószereket kell értenünk. 
A gyógyszer, az alkohol, a kof-
fein és a cigaretta az úgyneve-
zett „legális kábítószerekhez” 
sorolhatók, és gyakorlatilag 
bármikor könnyen beszerezhe-
tők a fiatalok számára is, míg 
az illegális drogokhoz főként 
a dílereknél, vagy az azokat 
felhasználó csoportoknál lehet 
hozzájutni. Klobusiczky György 
kiemelte az állatorvoslásban és 
a mentőszolgálatban használa-
tos, igen erős ketamin tartalmú 
fájdalomcsillapító gyógyszert, 
valamint az LSD-vel átitatott 
„bélyeget”, és egy képzőmûvész 
alkotásain szemléltette, hogyan 
fejti ki a szer a hatását. A fiatalok 
számára legkönnyebben és leg-
gyakrabban beszerezhető LSD-s 
bélyeg egyik fontos ismertető 

„Vigyázz magadra! És akkor, s ott is jusson eszedbe!”

Drogmegelõzés, diszkóhangulatban
A fiatalok kedvenc szórakozóhelyének a hangulata adta a hátterét annak a 
drogmegelõzõ és tájékoztató elõadásnak, amelyet Klobusiczky György, a Rendõrtiszti 
Fõiskola mestertanára a kamaszkorú iskolásoknak tartott Érden április 12-én. A 
tinédzserek nyelvén, és a hozzájuk igencsak közel álló kommunikációval hívta fel a 
figyelmüket a rájuk veszélyt jelentõ helyzetekre. 

jele, hogy lényegesen kisebb, 
mint a postai bélyegek, hiszen 
mindössze ötször öt milliméte-
res négyzetecske – akkora, mint 
a köröm – viszont ez a parányi 
bélyeg, ha lenyalják, hat órán 
keresztül képes megváltoztatni 
az agymûködést és az érzéke-
lést. Felszívódása körülbelül fél 
órát vesz igénybe, majd az ezt 
követő órában kezdi „jól érezni 
magát” az ember. A mélypont 
a harmadik órában jelentkezik, 
majd a negyedikben nagyfokú 
gyengeség veszi le a lábáról azt, 
aki élt vele: elveszíti az erejét, 
és csak a szer használatát köve-
tő hat óra eltelte után viselkedik 
ismét normálisan az, aki LSD-s 
bélyeget nyalt. 

Ha a kamaszok odafigyel-
nek egymásra, hamar feltûnhet 
nekik, ha a társuk iskola után 
hosszú órákra eltûnik, és gyak-
ran kerül időzavarba, majd órá-
kig bujkál, és egyre kevésbé 
barátkozik velük. Másokkal 
kezd lógni, elhanyagolja a régi 
társait, miközben egyre gyak-
rabban kér tőlük pénzt. Érdemes 
ezekre a jelekre odafigyelni, 
és szólni, mert a néhányszo-
ri kipróbálás hozzászokáshoz, 
függőséghez vezet! 

A mestertanár nemcsak az 
illegális, hanem a legális dro-
gok, így egyebek között a ciga-
retta, az alkohol és a gyógyszer 
veszélyeire is felhívta a jelen-
lévő fiatalok figyelmét. Az ital 
nem út, csak egy híd, amelyről 
nagyot lehet a mélybe zuhan-
ni – mondta, majd arra kérte 
a kamaszokat, hogy soha ne 
féljenek segítséget hívni, ami-
kor baj van. Ne a rendőrséget, 
hanem a 104-et, a mentők szá-
mát tárcsázzák, ha nagy a baj. 
Hozzátette: ne féljenek attól, 
hogy feljelentést tesznek a rend-
őrségen, mert nekik az életmen-
tés a feladatuk.

Az egyetemi mestertanár 
kiválóan ért a diákok nyelvén, 
és úgy tudta őket megszólítani, 
hogy amit elmond, véletlenül 
se tûnjön a felnőttek unalomig 
ismételt „prédikációjának”, 
mégis megosztotta velük mind-
azt, amit az egészségre káros, 
és legvégső esetben akár halál-
hoz is vezethető legális és ille-
gális drogokról feltétlenül tud-
niuk kell. Az időnként vicces, 
máskor meg drámainak ható, 
őszinte előadásból a lényeget 
egészen biztosan emlékezetük-
be vésték a közönség soraiban 
helyet foglaló fiatalok – és nem 
lehetnek kétségeink afelől sem, 
hogy ott, és akkor, amikor erre 
szükségük lesz, eszükbe fog 
jutni.

 Bálint Edit

Olykor kacagtak, olykor elborzadtak a kamaszok, de a legfontosabb tudnivalókat biztosan megjegyezték
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Az elõadást megelõzõen Pulai 
Edina önkormányzati képviselõ, a 
rendezvény kezdeményezõje szólt 
a fiatalokhoz


