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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. május 21-én (hétfõn)  
18 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. május 22-én (kedden) 
17 órakor 

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola

(2030 Érd,  
Törökbálinti u. 1.)

Tisztelt 10. és 11.  
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. május 23-
án (szerdán) 18 órától a Teleki Sámuel Általános Iskolában 
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) tartja a következõ ülését, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 
 Dr. Veres Judit elnök

Május 21. és június 30. között 
a csatornázási munkák miatt 
teljes szélességben lezárják a 
Bagoly utcát a Kossuth Lajos 
és a Velencei út között – jelen-
tette be múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András. 
A polgármester hozzátette: a 

Bagoly utca helyett a Zámori 
úton vagy az Esküdt utcán köz-
lekedhetnek az autósok. 

Az önkormányzat több száz 
vadgesztenyefa telepítésére 
készül ősszel – a csemeték 
egy felajánlásnak köszönhető-
en állnak majd a város rendel-

Közlekedési nehézségek
Elkezdődik	a	csatornaépítés	2012.	május	21-től	a	Duna	utcának	azon	a	részén	is,	amely	a	
Sárd	utcától	a	vasútig	tart.	Várhatóan	az	erre	közlekedők	nehezebben	tudnak	majd	halad-
ni	ezen	az	útvonalon.	A	Duna	utca	további	szakaszai	csak	2013-ban	fognak	megépülni,	
mert	azon	a	részen	még	előfeltétel	több	másik	szakasz,	illetve	átemelő	megépítése	is.	
A	Bagoly	utca	Fehérvári	út	és	Kossuth	Lajos	utca	közötti	szakasza	(amely	a	vasúton	keresz-
tül	vezet)	2012.	május	21-től	teljesen	le	lesz	zárva	június	végéig	a	csatornaépítési	munkák	
miatt.	Kerülni	a	Zámori	úton	vagy	az	Esküdt	utcai	vasúti	átjárón	lehet.

Több mint egy hónapra teljes szélességében lezárják a Bagoly utcát

Városszerte permetezik  
a vadgesztenyefákat
A lakosság segítségét kéri az önkormányzat a vadgesztenyefák védelme érdekében. 
T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoztatóján arra kérte az érdieket, jelez-
zék, ha környékünkön – telkükön – vadgesztenyefa található, hogy a fákat pusztító 
aknázómoly elleni permetezést az önkormányzat elvégeztethesse. Várják a beje-
lentéseket a közvilágítással kapcsolatos problémákról is – ezeket már a város 
honlapja is fogadja. A sajtótájékoztatón szó esett még a Bagoly utca lezárásáról, 
egy szemétszedési akcióról és Kubassek János könyvbemutatójáról. 

kezésére. A vadgesztenyének 
azonban van egy komoly kár-
tevője, az aknázómoly, ami 
ellen hathatós védekezésre 
van szükség. Ha egy-egy vad-
gesztenyefát nem permetez-
nek, megfertőzheti a többit. 
T. Mészáros András ezért 
arra kérte az érdi lakosokat, 
jelentsék be, hol található a 
környékükön – akár magán-, 
akár közterületen vagy intéz-
ményben – vadgesztenyefa, 
hogy az aknázómoly elle-
ni permetezést elvégezhes-
sék. A bejelentéseket Nagy 
Annamária, az önkormányzat 
munkatársa fogadja a 23/522-
300/298-as telefonszámon, 
illetve a nagyanna@erd.hu 
e-mail címen, május 22-ig. 

T. Mészáros András a fásí-
tásokkal kapcsolatban azt is 
elmondta még, hogy a Felső utca 
és Alsó utca jegenyéit – amelyek 

közül sok kipusztult az elmúlt 
évtizedek alatt, és pótlásukra 
nem került sor – platánokra sze-
retnék cserélni. Ez a terv ebben 
az évben valószínûleg nem 
valósulhat meg, csak a jövő esz-
tendőben.

Az önkormányzat nemcsak a 
vadgesztenyefákkal kapcsolatos 
bejelentéseket várja, hanem a 
közvilágítást illető panaszokat 
is. Ezt most már nemcsak tele-
fonon, hanem elektronikus úton 
is megtehetik a panaszosok: a 
város honlapján a Közügyeink 
címszó legalján érhető el ez a 
menüpont. 

– Az elmúlt hónapokban 
több probléma is felmerült a 
közvilágítással kapcsolatban. 
Kérjük a lakosságot, jelezze 
a honlapon az ilyen panaszo-
kat, hiszen minél több konkrét 
gondról tudunk, annál ered-
ményesebben tárgyalhatunk az 
üzemeltetővel – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

Május 16-án mutatja be 
Thaiföld címû könyvét Kubassek 
János a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban, 17 órai kezdet-
tel. A polgármester minden, 
Thaiföld iránt érdeklődő érdi 
lakosnak melegen ajánlotta e 
programot.

– Aki ismeri a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatóját, az tudja: 
minden könyvbemutatója, elő-
adása élményszámba megy. 
Thaiföld megismerésében vetí-
tett képes előadás is segítségére 
lesz az érdeklődőknek – tette 
hozzá a polgármester, aki egy 
május 19-i takarítási akcióról is 
beszámolt.

– Az Érdi Hendikep Futókör 
tavaszi szemétszedési akci-
ót tart Parkvárosban, amelyet 
az önkormányzat a polgár-
mesteri keret terhére 100 000 
forinttal támogat. Az akcióban 
az Érd-Kom Kft. is segítséget 
nyújt. Természetesen a város 
idén is csatlakozik az orszá-
gos TeSzedd! akcióhoz, amire 
június 2-án kerül sor – erre a 
rendezvényre is várjuk majd a 
civil szervezetek, önkéntesek 
jelentkezését – tette hozzá a pol-
gármester, aki végezetül arról 
is szót ejtett, hogy a Gesztelyi-
házban e hónap végén kávéház 
nyílik, újabb pihenési, találko-
zási lehetőséget kínálva a város-
központban.  Ádám Katalin

Hamarosan új kávéház nyílik a Gesztelyi-házban
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Az önkormányzat a lakosság segítségét kéri az érdi vadgesztenyefák fel-
térképezéséhez, hogy megvédhessék a fákat az aknázómoly kártételétõl


