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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

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 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

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 tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

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

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 péntekjén 17 és 19 óra 
között.

 

Modern, a mai kor követel-
ményeinek teljes mértékben 
megfelelő természettudományi 
laboratóriummal gazdagodhat 
a közeljövőben a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium. Segesdi 
János a múlt szerdai sajtótájé-
koztatón beszélt a részletekről.

– Az intézmény tanári kara 
jelezte az önkormányzatnak, 
hogy szeretnének részt venni 
egy TÁMOP-pályázaton, hogy 
fejleszthessék a természettudo-
mányi laboratóriumukat. Noha 
ez teljes egészében pályáza-
ti pénzből valósulhat meg, az 
előkészítő munkálatokra, a 
mûszaki feltételek megterem-
tésére az önkormányzatnak 
egy tízmillió forintos keret-
összeget kellett meghatároz-
nia, ami a közgyûlés dönté-
se értelmében meg is történt 
– mondta az alpolgármester, 
hozzátéve: felvették a kapcso-
latot az érdi és a környékbeli 
általános iskolákkal, hogy a 
kétszer húszfős laboratóriu-
mot együttmûködési megálla-
podás keretében ezek az intéz-
mények is igénybe vehessék.

Nem ez az egyetlen fejlesz-
tés, amit a közeljövőben az 
érdi iskolákban végrehajta-
nak: a napokban megkezdik a 
Széchenyi iskola külső tatarozá-
sát, a nyílászárók cseréjét, más 
intézményekben pedig gimná-
ziumi osztályok indítását tervezi 
az önkormányzat. 

– A Teleki iskola szülői mun-
kaközössége és oktatói kez-

deményezték, hogy iskolájuk 
indítson gimnáziumi osztályo-
kat is, lehetőleg már 2011 szep-
temberétől. Az önkormányzat 
munkatársai ennek megvalósí-
tásához segítséget nyújtanak, 
így – a Gárdonyihoz hasonlóan 
– a Teleki programja is gim-
náziumi oktatással egészül-
het ki. Az ideális az lenne, ha 
önkormányzatunk egy felsőfokú 
oktatási intézménynek is meg-
teremtené a lehetőségét. A Kós 
Károly Szakképző Iskolával és a 
Corvinus Egyetemmel közösen 
már elkezdtük egy olyan prog-
ram kidolgozását, amellyel a 
későbbiekben el tudunk indíta-
ni egy felsőoktatási intézményt, 
biztosítva az oktatás teljes palet-
táját Érden. Ez emelné a helyi 
oktatás és a város rangját is 
– fûzte hozzá Segesdi János.

Mint T. Mészáros András 
polgármester elmondta, Érden 
évente 700 gyermek végzi el 
az általános iskola 8. osztályát. 
A Vörösmarty gimnázium éven-
te maximum 150 diákot tud 
felvenni, a Gárdonyi általános 
iskola újabb 70-et – itt a jövő 
tanévben indulnak először gim-
náziumi osztályok. 

– Ez azt jelenti, hogy csak-
nem ötszáz gyereknek kell más 
városban folytatnia tanulmá-
nyait – kivéve, akik a Kós Károly 
szakiskolát választják. Ezért 
nagyon jó ötletnek tartottuk a 
Teleki iskola javaslatát a közép-
iskolai osztályok beindítására 
vonatkozóan. Ezt végiggondol-
va a közgyûlés elé terjesztjük 
nemsokára azt a javaslatot, hogy 
ne csak a Teleki, hanem a Bolyai 
és a Széchenyi általános iskolák 
tekintetében is gondoljuk végig, 
tudjuk-e a pedagógiai progra-
mot úgy módosítani – biztosítva 
a szükséges szakmai, technikai 
és helyigényeket –, hogy gyer-
mekeink a 8. osztályt befejez-
ve ugyanitt végezhessék el a 
gimnáziumot is. Ez az átala-
kítás ugyan komoly szakmai 
előkészítést igényel, mégis erős 
szándékunk, hogy ezt a progra-
mot megvalósítsuk. Ha ugyanis 
a Gárdonyi mellett még három 
iskolában be tudjuk vezetni a 
gimnáziumi oktatást, a jövőben 
mindazoknak biztosítani tudjuk 
a helyi középiskolai oktatást, 
akikben erre szándék, képesség 
van. Az átalakításokat úgy sze-
retnénk előkészíteni, hogy az 

ősz folyamán az adminisztrációs 
teendőket el lehessen végezni, 
így talán már 2011-ben indulhat-
nak az új gimnáziumi osztályok 
– jegyezte meg a polgármester, 
aki újságírói kérdésre elmond-
ta: az érdi iskolák befogadóké-
pessége nagyobb, mint az ide 
járók létszáma, így a gimnáziu-
mi osztályokkal történő bővítés 
valószínûleg megoldható. 

T. Mészáros András ismer-
tette az érdi általános iskolák 
kihasználtságára vonatkozó ada-
tokat is: a 7000 általános iskolás 
korú gyermekből 4300 jár Érden 
iskolába, holott az iskolák befo-
gadóképessége 5000 fő. Ez azt 
jelenti, hogy 700 üres hely van a 
városi oktatási intézményekben. 
Az iskolák fenntartása így jóval 
többe kerül, hiszen a más tele-
püléseken tanuló gyermekek 
után nem jár az állami norma-
tíva. Mint T. Mészáros András 
hangsúlyozta: olyan stratégi-
át kell kidolgozni, amivel a 
gyerekeket az érdi iskolákba 
lehet vonzani – nemcsak a nor-
matíva miatt, hanem a helyi 
intézmények közösségteremtő 
volta, az érdi kötődés kialaku-
lása okán is. Á. K.

Gimnáziumi osztályokkal bõvítenék  

az általános iskolákat
Gimnáziumi osztályokat 
indítana a városvezetés – a 
Gárdonyi mintájára – több 
érdi általános iskolában. 
Jelenleg több száz diák 
kénytelen más városban 
megkezdeni középiskolai 
tanulmányait, ugyanis a 
Vörösmarty gimnázium 
150, a Gárdonyi iskola 
pedig 70 fiatalt tud felven-
ni, holott 700 diák végzi el 
évente Érden a nyolcadik 
osztályt. 

Új nyílászárókat, új külsõt kap a Széchenyi iskola
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Gyors megoldás születhetne 
végre az előző ciklusban építte-
tett sportcsarnok ügyében, ám 
a szocialista és a keresztény-
demokrata frakció távozása 
miatt a közgyûlés nem tudott 
szavazni az erről szóló előter-
jesztésről – számolt be a tör-
téntekről T. Mészáros András 
polgármester legutóbbi sajtó-
tájékoztatóján. Mint mondta, 
a javaslatot a Fidesz–KDNP-
frakció terjesztette be, majd 
a hosszúra nyúlt vita után a 
KDNP-frakció szünetet kért. 
Ennek leteltével azonban a 
kereszténydemokrata és a szo-

cialista képviselők nem tértek 
vissza a terembe. 

– Ezek után vissza kellett 
vonnom azt a javaslatot, amely 
lehetővé tette volna, hogy 
augusztus 20-a körül a sport-
csarnokot és uszodát – közösen 
a bankkal és a beruházni kívánó 
céggel – megnyissuk. Sajnálom, 
hogy így jártunk, hiszen lehet 
egy javaslatot elutasítani, lehet 
vitatkozni róla, más megoldá-
sokat javasolni, de az, hogy a 
vitától is elmeneküljön egy frak-
ció, a jobbító szándék hiányát 
feltételezi. Azt is el lehet mon-
dani: az így eljáró képviselők 

Ellehetetlenítheti a közgyûlés munkáját a KDNP- és az MSZP-frakció
nem tettek eleget esküjüknek, 
hiszen ennek egyik mondata 
úgy szól: „minden igyekeze-
temmel Érd megyei jogú város 
javát szolgálom”. Ha a mun-
kából kivonjuk magunkat, az 
eskünket szegjük meg – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
megjegyezve: úgy tûnik, mintha 
ez az eljárás az önkormány-
zati választásokra való felké-
szülés taktikája volna, hiszen 
a vagyongazdálkodási bizottság 
minapi üléséről ugyanez a két 
frakció szintén távol maradt. 

– Ha ez a gyakorlat így foly-
tatódik, az MSZP és a KDNP 
ellehetetleníti a közgyûlés mun-
káját. A városvezetését nem 
– holott, gondolom, ez volna 
a szándék. Remélem, mind-
azok, akik befolyással vannak 
a két frakcióra, végiggondolják, 
hogy ez a magatartás azokban a 
hónapokban, amikor kiemelten 
fontos döntéseket kell hoznunk, 
és előttünk állnak az önkor-
mányzati választások, jó takti-
ka-e – jegyezte meg T. Mészáros 
András. Á. K.

A sportcsarnok, amely még mindig néptelen


