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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.

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

A sajtótájékoztató első témája 
a múlt hétfői tragikus, orszá-
gos visszhangot keltő gázolásos 
baleset volt. Segesdi János a saj-
tón keresztül is részvétét fejezte 
ki az áldozatul esett ikerbabák 
szüleinek. 

– Szeretnénk biztosítani őket 
arról, hogy ha felkeresik az 
önkormányzatot, minden segít-
séget megadunk ahhoz, hogy 
fel tudják dolgozni ezt a tra-
gédiát. Amíg a vizsgálatok le 
nem zárulnak, a baleset körül-
ményeivel kapcsolatban nem 
szeretnék nyilatkozni – tette 
hozzá az alpolgármester, aki 
kérte az autósokat, hogy a nyári 
időszakban, mikor jóval több 
gyermek futkározik az utcán, 
fokozottabban figyeljenek.

Segesdi János tájékozta-
tott arról is, hogy a június 18-i 
másodfokú hőségriasztás elren-
delését követően a katasztrófa-
védelem és az önkormányzat 
megtette a szükséges intézkedé-

seket: a nagyobb gyalogosforga-
lommal rendelkező csomópon-
toknál megkezdték a vízosztást, 
az aszfaltutakat rendszeresen 
locsolták. Az önkormányzat öt 
közintézményt (négy áruházat, 
illetve a mûvelődési központot) 
jelölt ki, ahol a hőségtől szenve-
dő járókelők felfrissülhetnek. 

– Még egy hírről szeretnék 
beszámolni. Mint azt már 
sokan tudják, Érd labdarúgó-
csapata első helyen végzett az 
NB III Duna csoportjában. Az, 
hogy a csapat a város jelen-
legi finanszírozási lehetőségei 
mellett ilyen eredményt tudott 
elérni, mindenképp elismerésre 
méltó. Üröm az örömben, hogy 
az NB II-ben történő indulás-
hoz szükséges licenc intézése 
körül apróbb galibák történtek, 
de bízunk benne, hogy az MLSZ 
együttmûködésével ezt a gon-
dot meg tudjuk oldani. Akik 
ismerik a labdarúgó-bajnokság 
jelenlegi szerkezetét, azok tud-

ják: a következő szezonban még 
háromcsoportos másodosztályú 
bajnokság lesz, de utána már 
csak egycsoportos. Így azok a 
csapatok, amelyek meg akarják 
vetni a lábukat az NB II-ben, ezt 
most tudják megtenni, később 
nagyon nehéz lesz – mondhat-
nánk, nehezebb, mint onnan 
bejutni az NB I-be. Gratulálok 
tehát labdarúgóinknak, kívá-
nom, hogy a következő év is 
ilyen sikeres legyen, és próbálják 
meg a mi támogatásunkkal és 
szurkolásunkkal kiharcolni azt, 
hogy az NB II-ben stabil csapat-
tá váljanak. A későbbieket pedig 
meglátjuk – hiszen a sportban 
az előrelépés lehetőségét soha 
nem szabad kizárni – jegyezte 
meg Segesdi János.

Sokakat érinthetett kelle-
metlenül, hogy elmaradt a hét 
végére meghirdetett Magyarok 
Vására Érden. Az alpolgármes-
ter ezzel kapcsolatban elmond-
ta: adminisztrációs okok miatt 

nem kerülhetett sor az igencsak 
népszerû vásár megrendezésé-
re. 

– A városvezetés korábban 
biztosította a szervezőket arról, 
hogy a rendezvényt minden-
képp támogatjuk. Tavaly télen 
kértük, hogy tegyenek le elénk 
egy éves programot, illetve a 
kérést, hogy a város segítse e 
rendezvények megtartását. 
Ez nem történt meg, pedig a 
Magyarok Vására városi ren-
dezvénnyé nyilvánítása esetén 
sok adminisztrációs kötele-
zettségtől és költségtől meg-
kímélhették volna magukat 
a szervezők, és nem maradt 
volna el ez a sokak által nagyon 
keresett és népszerû program. 
A szervezőkkel azóta tisztáztuk 
ezt a kérdést, és bízom benne, 
hogy a jövőben már zökkenő-
mentesen és mindenki megelé-
gedésére kerül megrendezésre 
a Magyarok Vására.

  Ádám Katalin

Hõségriadó: vízosztás, útlocsolás a kánikulában

Érd támogatni kívánja 
a Magyarok Vásárát
A tragikus ikergázolás, a 
hõségriadó, a Magyarok 
Vásárának támogatása, 
illetve az érdi labdarúgás 
volt a témája a múlt szer-
dai sajtótájékoztatónak. 
Segesdi János alpolgár-
mester a múlt hétfõi, két 
csecsemõ halálát okozó 
autóbaleset körülménye-
ivel kapcsolatban külön 
nem kívánt nyilatkozni, 
de ezúton is biztosította a 
szülõket arról: ha igény-
lik, az önkormányzat min-
den segítséget megad a 
tragédia feldolgozásához. Az ÉTV munkatársai vizet osztottak a kánikulában – kevesen akadtak, akik visszautasították a szíves kínálást
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Mintegy varázsütésre, egyszer-
re érkezett meg a nyári szünidő 
és a kánikula, s velük egy idő-
ben a dolgozó szülők gondja, 
hol lehet majd biztonságban a 
csemetéjük, amíg ők a mun-
kahelyen vannak? Városunkban 
a korábbi évekhez hasonlóan, 
már a vakáció első napjaitól ren-
geteg tartalmas időtöltés várja 
a hirtelen „időmilliomossá” 
váló diákokat. A Módszertani 
Gyermekjóléti Központban pél-
dául a hagyományos Ófalusi 
nyár programsorozat mellett az 
Erzsébet-táborban is nyaralhat-
nak majd néhányan.

Hétfői és szerdai napokon 
várják az érdeklődőket a hagyo-
mányos Ófalusi nyár izgalmas 

programjaira július 2-tól egészen 
augusztus 23-áig. A gyülekező 
reggelente 9 órakor az egykori 
II. Lajos iskola udvarában, majd 
Kiss Sándor és Szendefi Judit 
vezetésével hosszabb-rövidebb 
túrákra, felfedező és megisme-
rő sétákra indulhat a csapat. 
A résztvevő nebulók megismer-
kedhetnek Ófalu nevezetessé-
geivel, bejárják a tanösvényt, 
ahol szükségesnek látják, némi 
környezetrendezésben is részt 
vehetnek, ismerkednek az árté-
ri növény- és élőlényvilággal, 
kirándulnak Százhalombatta 
határáig, és nagy sétákat tesznek 
a Duna-parton. A programokba 
sok közös játék, sportvetélkedő 
és Ki mit tud verseny is belefér, 

Gazdag programokat kínál a Gyermekjóléti Központ
és bográcsozással zárják majd 
a nyarat. 

Bárki jelentkezhet, a 
Módszertani Gyermekjóléti 
Központ programjai ingyene-
sek. Bereiné Petrik Mária, a 
központ vezetője azt is elárulta, 
hogy az Erzsébet-tábor „Mesés 
nyár vár ránk” címû pályáza-
tán sikeresen részt vettek, így 
ennek keretében tíz rászoru-
ló érdi gyermek Kiss Sándor 
kíséretében és felügyeletével, 
augusztus 13-tól 18-ig Csopakon 
nyaralhat. Az utazás költségét 
T. Mészáros András polgármes-
ter segítségével sikerült előte-
remteni, ennek és a pályázat-
nak köszönhetően, a tíztagú 
gyermekcsapatnak nagyszerû 

élményekben lehet majd részük 
a Balatonnál. A hétfői és a szer-
dánkénti programokra pedig a 
Gyermekjóléti Központ munka-
társai szeretettel várnak min-
den, a vakáció alatt unatkozó, 
társaságra vágyó nebulót

 B. E.

Közös fotó a Minaretnél
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Közlemény
Dr.	Aradszki	András	országgyűlési	képvi-
selő	 fogadóórája	 (a	 köztisztviselői	 napi	
zárva	 tartás	 miatt)	 2012.	 július	 5.,	 csü-
törtök	 helyett	 július	 11-én,	 szerdán	 17	
és	19	óra	között	lesz	a	Polgárok	Házában.	
Megértésüket	köszönjük.
Köszönettel:
	 Eőry Zsolt személyi	titkár


