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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (Bajcsy-Zs. u. 
206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

1848 és Széchenyi egyik 
üzenete számunkra az: 
ne hagyjuk, hogy magunk 
okozta nyomorúságban 
kelljen emlékeznünk egy-
kori boldogabb napokra. 
Csak a saját magáért felelőssé-
get érző nép, az igazáért tenni 
is képes nemzet kerülheti el a 
tehetetlenség, a hatalomvágy 
válságát – jelentette ki ünnepi 
beszédében T. Mészáros András 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében megrendezett március 
15-i megemlékezésen, amelyen a 
rossz idő dacára idén is több szá-
zan vettek részt, csakúgy, mint a 
kora délelőtti koszorúzáson és a 
forradalmi meneten. 

A hűvös, esőre hajló idő elle-
nére több százan tisztelegtek és 
rótták le kegyeletüket az érdligeti 
1848-as emlékmű előtt vasárnap 
délelőtt. Elsőként a városvezetés, 
a frakciók, a városi intézmények, 
a civil szervezetek és iskolák 
képviselői helyezték el koszo-
rúikat az emlékmű talapzatánál, 
majd a lakosok tisztelegtek virá-
gokkal, zászlócskákkal. A koszo-
rúzást a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Kicsinyek 
Kórusa zárta a Szózattal, amit a 
jelenlévőkkel együtt énekeltek. 
A március 15-i program a Kálvin 
téren folytatódott: az ünneplő-
ket a Premier ütőegyüttes dobo-
sai lovas huszárok és fogatok 
kíséretében vezették a Magyar 
Földrajzi Múzeumba, ahol dísz-
lövéssel vette kezdetét a megem-
lékezés. T. Mészáros András pol-
gármester ünnepi beszédében 
Széchenyi Istvánt idézte: „Nincs 
nagyobb kín, mint néhai boldog 
napokrúl emlékezni, magunk 
okozta nyomorúságban.” 

– Széchenyi akkor ír a magunk 
okozta nyomorúságról, amikor a 

magyarság vezető rétege szelle-
mi és anyagi értelemben szinte 
soha nem látott mértékben 
hozott áldozatokat az ország 
fejlődéséért, és nem a vezetők 
henyeségének és alkalmatlansá-
gának az ideje volt. Széchenyi 
akkor ír a magunk okozta nyo-
morúságról, amikor a magyarság 
vezetői azért küzdöttek, hogy 
a közteherviselés révén saját 
jövedelmükkel járuljanak hozzá 
az ország építéséhez, és nem 
akkor, amikor az ország vezető 
rétege épp ezt igyekszik elkerül-
ni. Széchenyi akkor ír magunk 
okozta nyomorúságról, amikor 
tervek készültek és megindult az 
országépítés, és nem akkor, ami-
kor az ország a csőd felé haladt 
– hangsúlyozta beszédében a 
polgármester. – Azért tette ezt, 
mert neki és a magyarságnak ez 
a hozzáállás, és csakis ez tette 
lehetővé, hogy az ország lakos-
sága szinte egy emberként álljon 
a vezetői mögé. Ezért történt 
meg, hogy a magyarság életé-
vel és vérével Kossuth, Vasvári, 
Szemere és Batthyány mögé állt. 
Mert a hiteles és a magyarság 
iránt elkötelezett politikusok bír-

ták a lakosság teljes bizalmát, 
és ez a bizalom egész politikai 
pályájuk során egyetlen egyszer 
sem kérdőjeleződött meg, és 
ők maguk sem gondoltak előbb 
önmagukra, mint hazájukra. 
Megtalálták a közös nevezőt, a 
közös irányt, amit ma úgy neve-
zünk: Magyarország. Egyértelmű 
volt, hogy az 1848-as független 
magyar kormány minden lépése 
a magyarságért történik. Irányt 
mutattak a magyaroknak – új 
irányt, olyan jövő felé, amelyben 
a teljes magyarságnak van helye 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, felidézve március 15-e 
történéseit, Táncsics kiszabadí-
tását, a tizenkét pont kinyom-
tatását – azt a programot, amely 
mindenki részvételére számí-
tott, s amelyben nem csupán 
egy érdekcsoport, de egy egész 
nemzet vágya és akarata nyert 
kifejezést. 

– Ma, 2009-ben Európa köze-

lebb van, mint azt gondoljuk. 
Ma nem történhet meg, hogy egy 
európai hatalom segítségül hívja 
egy másik európai ország ellen 
Sándor cár hadait. (…) Az euró-
pai közösség tagjai együttesen 
képviselik azokat a szabályokat, 
amelyek minden népnek, így a 
magyarnak is lehetőséget adnak. 
Elég, ha a közelmúltban pályáza-
ti úton városunkba érkező, közel 
négymilliárd forintot meghaladó 
forrásokra gondolunk, amely-
ből többek között iskolát, orvo-

si rendelőt és városközpontot 
tudunk építeni, és hosszú évtize-
dek után szintén az unió várha-
tó támogatásának köszönhetően 
Érd teljes területét csatornázottá 
tudjuk tenni. Ezen források segít-
ségével érjük el, hogy a fejlődés 
feltételei biztosítottak legyenek. 
1848 és Széchenyi egyik üzenete 
számunkra az: ne hagyjuk, hogy 
magunk okozta nyomorúságban 
kelljen emlékeznünk egykori 
boldogabb napokra. Csak a saját 
magáért felelősséget érző nép, 
az igazáért tenni is képes nem-
zet kerülheti el a tehetetlenség, a 
hatalomvágy válságát – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

Miután Zalán Barbara vers-
mondó elszavalta Juhász Gyula: 
Március idusára című versét, 
Varga László, az MSZP frakció-
vezetője mondta el beszédét, 
amelyben felidézte a szabadság-
harc történéseit, kitérve arra: az 
1949. január 3-án, Tétény hatá-
rában zajló csata sebesültjeit a 
múzeum épületében ápolták. 

– A forgandó hadiszerencse 
okán nem sokkal később az 
egyik császári hadtest parancs-
nokságát rendezték be itt 
– fűzte hozzá a politikus, meg-
jegyezve: az elmúlt 161 évben 
az ünneplések tartalma folyton 
változott, a szabadságharc ese-
ményei közül mindig mást és 
mást emeltek ki a megemléke-
zők. – Több mint ötven év során 
összegyűlt emlékeim mindegyi-
kének a hazaszeretet és a füg-
getlenség eszméje volt a közös 
része. (…) Emellett ugyanolyan 
fontos üzenete számomra a 
márciusi eseményeknek és az 
azt követő szabadságharcnak 
az, hogy akkor voltunk és akkor 
lehetünk sikeresek és eredmé-
nyesek, amikor egységesen, 
megosztottság nélkül küzdünk 
hazánk, sorsunk jobbra fordu-
lásáért – hangsúlyozta Varga 
László, aki megemlékezett sza-
badságharc bukása után buj-
dosókról, illetve az aradi vérta-
núkról is, és kitért a kiegyezés-
re is, „amelyben a forradalom 
majdnem minden célkitűzése 
megvalósult”. – Ennek a kiegye-

zésnek Deák Ferenc volt a veze-
tő személyisége. Ő mondta a 
szabadságharc bukása után 
húsz évvel: sem a népnek, 
sem az országnak nem barátja 
az, aki elérhetetlen vágyakat 
ébreszt a könnyen hívők kebe-
lében. Legyünk mi is, ha lehet, 
bölcsek, amihez összefogás, 
és annak elismerése kell, hogy 
mindannyian, ha más-más 
módon is, de a haza javát szol-
gáljuk – mondta Varga László.

Az ünnepi megemlékezést 
követően – immár hagyomá-
nyosan – Érd polgármestere 
átadta a legnagyobb elismerést 
jelentő városi kitüntetéseket: az 
Érdi Tudományos Díjat, az Érd 
Városáért kitüntetést, illetve az 
Érd Város Díszpolgára kitüntető 
címet. 

Az Érdi Tudományos Díjat a 
város közgyűlése idén Bartha 
Lajos tudománytörténésznek 
adományozta, aki a díj átvéte-
lét követően bejegyezte nevét 
Érd város krónikájába, majd 
bejelentette: három könyvét 
ajándékozza a Magyar Földrajzi 
Múzeumnak.

Érd Városáért kitüntetés-
ben részesült Somfai István, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanára, címzetes igazgatója, aki 
beszédében így fogalmazott: 
„a döntéshozók szándékában 
ott bujkál az a gondolat, hogy 
egy életpályát, életutat zárnak 
le ezzel a kitüntetéssel, mégis 
azt gondolom, van még előttem 
annyi idő, hogy a város haszná-
ra és javára legyek és tegyek”.

Az Érd Város Díszpolgára 
címet idén Erdélyi-Takács István 
református lelkipásztornak 
adományozta a közgyűlés, aki 
mosolyogva jegyezte meg: eddig 
is március 15-e volt a kedvenc 
nemzeti ünnepe, ezután egészen 
biztosan az lesz. 

Az ünnepséget Nemcsák 
Károly színművész és Tolcsvay 
Béla zeneszerző közös, Szép 
szerelmem, Magyarország című 
pódiumműsora zárta, amely 
méltó befejezése volt az idei 
március 15-i rendezvényeknek.

 Ádám Katalin

Széchenyi üzenete ma is aktuális
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Tisztelt Szülõk!
2009. április 4-én 15.00–20.00 óráig 

ismét megrendezzük tanulóink fellépésével
a Bolyai Alapítvány Jótékonysági Gálaműsorát. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket, rokonokat, ismerősöket.

Belépőjegyek ára: 1000 Ft/fő; családi belépő: 1500 Ft (3 fő részére).
A belépőjegyek és a támogatójegyek (500 és 1000 Ft-os címletekben) 

az iskolatitkárságon és az osztályfőnököknél vásárolhatók.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Szepes Gyula Művelődési Központban.  
A szünetben tombolasorsolás, valamint a tanulók által készített ajándéktárgyak 

vásárlására van lehetőség.
� Iskolavezetés

Leendõ elsõsök 
figyelmébe!

A Teleki Sámuel Általános Iskolában 
(Érd, Törökbálinti út 1.)

Ismerkedés az iskolával
címmel foglalkozásokat szervezünk a 
leendő első évfolyamosok részére.

Foglalkozások időpontjai:
2009. március 23.; 30.; április 6. 
(hétfői napokon 15–16 óráig).

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
az induló nyelvi tagozatos  

csoportjainkba is.
�� Varga�Jánosné,�igazgató


