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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 9–12 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.

Az ellenzéki híresztelések-
kel szemben egyetlen peda-
gógus álláshelye sem szûnik 
meg Érden – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András, aki szám-
adatokat is ismertetett mind az 
összevonásra kerülő Hunyadi és 
Széchenyi iskolák, mind pedig a 
város tekintetében.

– A Széchenyi iskolában 46 
pedagógus álláshely volt, a 
Hunyadiban 24, az összevont 
intézményben pedig 70 van. 
Akárhogy számoljuk tehát, 

egyetlen munkahely sem 
szûnik meg – hangsúlyozta a 
polgármester, hozzátéve: Érd 
többi iskolájában sem csökken 
a tanítók, tanárok száma, sőt, a 
Gárdonyi iskolában végrehajtott 
fejlesztéseknek köszönhetően 
az eddigi 414 álláshely nyolccal 
bővül.

Kérdésünkre, hogy mikor 
kezdődhet meg a Vörösmarty 
gimnázium laboratóriumainak 
modernizálása, amelyre nemrég 
pályázati forrást nyert a város, 
T. Mészáros András elmondta: a 

közbeszerzési eljárás még nem 
zárult le; amint ez bekövetke-
zik, megkezdődik az átépítés. 

– A pályázaton nyert mintegy 
250 millió forintból modern, a 
XXI. századi igényeket kielégítő 
labor épülhet a gimnáziumban – 
mondta a polgármester, aki szót 
ejtett a Bem téri postahivatal 
helyzetéről is. A jelenlegi épület 
már nem felel meg a követel-
ményeknek, a posta „kinőtte” 
a szûkös teret, és mind a szol-
gáltató, mind az önkormányzat 
szeretne megoldást találni.

– A közelmúltban megál-
lapodtunk a posta képviselői-
vel, hogy egy-másfél évig még 
fenntartjuk a jelenlegi épületet, 
és igyekszünk javítani a rossz 
körülményeken. Az új hivatal a 
Parkvárosba tervezett Interspar 
épületében kaphat helyet, 
ahol az önkormányzat 540 
négyzetmétert birtokol majd. 
A kiszolgáló terület így duplá-
ja, de akár triplája is lehet a 
jelenleginek, és a körülmények 
összehasonlíthatatlanul jobbak 
lesznek – mondta a polgármes-
ter, megjegyezve: a városveze-
tés ezért is szorgalmazza, hogy 
az építkezés mihamarabb elin-
duljon. 

– A beruházás külső ténye-
zők miatt nem kezdődhetett el 
eddig: az M7-es le- és felhajtó-
jának átépítésével kapcsolatos 
engedély még nem készült el. 
Ígéretek szerint ez júliusra meg-
történik, és megkezdődhet az 
Interspar építkezése is – tette 
hozzá T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: e két beruházás-
nak és a csatornázásnak össze-
hangoltan kell zajlania.

– Ami a csatornaprojektet ille-
ti: az érdi területeken a háló-
zat kivitelezésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás sikeres 
és eredményes volt, az ered-
ményhirdetés június 14-én 
megtörtént. Június 24-én letelik 
a szerődéskötési moratórium, 
reményeink szerint június 27-
én, hétfőn megköthetjük a kivi-
telezői szerződést – tette hozzá 
a polgármester, aki tájékoztatott 
arról is: a Polgármesteri Hivatal 
nem tart nyári szünetet, a fél-
fogadás folyamatos lesz július, 
augusztus hónapokban is. 

– Szabadságolások lesznek 
ugyan, de minden ügyosztályon 
rendelkezésre állunk a meg-
szokott ügyfélfogadási időben 
– zárta szavait a polgármester.

 Ádám Katalin

Múlt pénteken Lubaczówba látogatott Érd város delegációja. A 
három-négy napos találkozóra nemcsak önkormányzati képviselõk 
utaztak a lengyel testvérvárosba, hanem egy tánccsoport is, hogy 
bemutatkozzanak a lubaczówi napokon, megismertessék kultúrán-
kat a lengyelekkel.

T. Mészáros András az utazás elõtt úgy fogalmazott: ez a látoga-
tás azért is fontos, mert hamarosan Lengyelország veszi át az uniós 
elnökséget hazánktól, és ennek idõszerûsége okán is találkozik a 
két város vezetése. 

Csatorna: sikeres és eredményes közbeszerzés 

Egyetlen érdi pedagógus  
állása sem szûnik meg
Érden nem csökken, hanem nõ a pedagógus álláshelyek száma – derült ki a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András beszámolt arról is, 
hogy a parkvárosi Interspar megépülésével új helyre költözhet a Bem téri posta, 
és elmondta, hogy az érdi csatornahálózat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás 
sikeres és eredményes volt.

Érdiek látogatása Lubaczówban

A parkvárosi posta az Intersparban mûködhet majd, az eddiginél lényegesen jobb körülmények között
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Munkarend változás
A	 Ktv.	 71/A.	 §-a	 	 szerint	„A	 Köztisztviselők	 Napja	 július	 1-je,	 amely	 a	 közigazgatási	
szerveknél	 -	 munkaviszonyban	 állókra	 is	 kiterjedően	 -	 	 munkaszüneti	 nap”,	 ezért	 Érd	
Megyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzata	 Polgármesteri	 Hivatal	 munkarendje	 az	 alábbiak	
szerint	alakul:

2011. június 28. (kedd) technikai okok miatt zárva                  
2011. július 1. (péntek) zárva

Beiratkozás	esti	gimnáziumba	a	2011/2012-es	tanévre

Szerezzen érettségit rövid idő alatt!
Jelentkezni	lehet	a	Budakalászi	Gimnázium	Érdi	Tagiskolájába	érettségit	adó	esti	kép-
zésre	a	2011/2012-es	tanévre,	Érd,	Erzsébet	utca	24-32.	szám	alatt	(Bolyai	Ált.	Iskola)	

a	következő	időpontokban:

2011. június 28-ig folyamatosan,
2011. július 5-én és 19-én délután 16 és 19 óra között,
2011. augusztus 9-én 16 és 19 óra között
valamint augusztus 22-től minden nap (péntek kivételével) 
délután 16 és 19 óra között.

Érdeklődés:	Fábián	Gyulánál	helyben,	vagy	a	06-30-222-4628-as	telefonon
Meglévő	bizonyítványait	hozza	magával!

A	Kós	Károly	Szakképző	Iskola		felvételt	
hirdet	a	2011-2012-es	tanévre,	nappali	
tagozatra	a	következő	szakmákra:	

16 évet betöltött, 8 osztályos vég-
zettséggel rendelkező fiataloknak:
•	 élelmiszer-	és	vegyiáru-eladó
•	 karosszérialakatos
•	 központifűtés-	és	csőhálózat-szerelő

16 évet betöltött, 10 osztályos vég-
zettséggel rendelkező fiataloknak:
•	 irodai	asszisztens
•	 villanyszerelő
•	 festő,	mázoló	és	tapétázó
•	 szakács
•	 cukrász
•	 pincér

Minden	szakmánk	2	éves,	amely	alatt	
a	tanulószerződéssel	rendelkező	diákok	
ösztöndíjat,	munkaruhát	és	étkezési	hoz-
zájárulást	kapnak	a	gyakorlati	helyen.
A	képzés	ideje	alatt	a	tanuló	családi	
pótlékra	jogosult.

Jelentkezési határidő:  
2011.	június	23.

9-10 osztályos bizonyítvánnyal és 
szakképzettséggel rendelkező, 
maximum 20 éves fiatalok számára 
felvételt hirdetünk:
•	 	a	fiatal	felnőttek	érettségire	felkészítő	

nappali	tagozatára

Érettségivel rendelkező, maximum 
20 éves fiataloknak:
•	 ruhaipari	technikus
•	 autószerelő

Jelentkezési határidő:	2011.	július	18.
A	képzéseket	csak	megfelelő	számú	
jelentkező	esetén	indítjuk.
Információ és jelentkezési lap  
kérhető:  
Kós	Károly	Szakképző	Iskola	
2030	Érd,	Ercsi	út	8.
Telefon:	06-23/365-531,	365-501	 	
E-mail:	kos.erd@hawk.hu	 	
Honlap:	www.kos-erd.hu

Szakképző iskolai felvétel


