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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 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.

Becsengettek, elkezdődött a 
2011/2012-es tanév. Augusztus 
végén, szeptember elején vala-
mennyi iskolában ünnepélye-
sen nyitották meg az új tanítási 
esztendőt.

Augusztus 30-án a Batthyány 
Általános Iskola adott otthont 
az érdi városi tanévnyitó ünne-
pélynek. Az iskola tanárai és 
tanulói a helyi oktatási intézmé-
nyek képviselőivel és az önkor-
mányzat munkatársaival közö-
sen ünnepelték a tanévkezdést. 
Érden összesen mintegy 4600 
gyermek kezdte meg az idei 
tanévet.

Az ünnepi köszöntőt T. 
Mészáros András polgármester 
mondta. 

– Azok számára, akik belép-
nek az iskolába, a tudás meg-
szerzése odafigyelést és erőfe-
szítést igényel, de egyben sok-
sok örömöt is. Már csak azért 
is, mert az iskolában megismert 
tantárgyak segítségével fedez-
hető fel körülöttünk a világ. Az 
új tanév mindig új és új várako-
zásokat hoz magával. Új tantár-
gyak, új tanárok, új kihívások, 
új sikerek. Egy iskola életében a 
sikert a tanulók jelentik, érik el. 
Önmagukhoz, egymáshoz, vagy 

más iskolák tanulóihoz képest 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, hozzátéve: a siker alap-
jait a pedagógusok jelentik, a 
tanárok, akik segítik a szüksé-
ges tudást megszerezni. – De 
még ennél is többet tesznek ők. 
A tárgyi tudáson túl közösségi, 
emberi magatartásformákat is 
átadnak a diákoknak – jegyezte 
meg a polgármester.

– A világ- és az ország gazda-
sági helyzete nem hagyja sajnos 
érintetlenül iskoláinkat sem. 
Sok egyeztetés, sok munka és 
bizony nagyon sok kompro-
misszum is kíséri iskoláink éle-
tét, amelyeknek egyetlen közös 
célja a diák, akinek a lehető 
legjobbat szeretnénk nyújtani. 
A lehető legjobbat! – fogalma-
zott a polgármester, aki beszédé-
ben szót ejtett az elmúlt évek 
fejlesztéseiről, beruházásairól 
is: 

– A tornacsarnok éppúgy 
mutatja ezt, mint a más iskolák-
ban megvalósult fejlesztések. 
A Gárdonyi Gimnázium felújí-
tása, az uszoda építése, vagy a 
korszerû taneszközök beszerzé-
se, megvásárlása. Mindezt azért, 
mert mint azt John Steinbeck 
Nobel-díjas író állítja, „Minden 

Városi tanévnyitó ünnepség a Batthyányban

Folytatódnak a fejlesztések
Augusztus 30-án a Batthyány Általános Iskolában ünnepélyesen nyitották meg 
az idei új tanévet. Pedagógusok, diákok, iskolaigazgatók és városvezetõk együtt 
köszöntötték a 2011/2012-es iskolai esztendõt.

jó azoknak jut, akik megszerzik 
a tudást” – ezekkel a gondola-
tokkal nyitotta meg T. Mészáros 
András a 2011/2012-es tanévet.

A tanévnyitót diákok mûsora 
tette színesebbé. A zenés, 
verses produkciókban a tanu-
lók felidézték az elmúlt nyár 
emlékeit. A mûsorban a legki-
sebbek – akik izgatottan várták 
iskolai életük első napját – is 
közremûködtek.

A város hivatalos tanév-
nyitóján Rozgonyi János a 
Batthyány Általános Iskola 
igazgatója is köszöntötte a 
megjelenteket. Beszélt az új 
tanév célkitûzéseiről, a meg-
újult sportcsarnok adta lehető-
ségekről, és külön köszöntötte 
az iskolai tanulmányaikat most 
kezdő első osztályosokat: 

– Mától már saját padotok, 
széketek, helyetek van nálunk. 
Tanítóitok kíváncsian várják 
kérdéseiteket, érdekes játéko-
kat játszotok majd együtt, és 
természetesen írni, olvasni és 
számolni is megtanultok, nem 
beszélve a meglepetésekről. 
Nem lesz mindig könnyû, de 
sikerülni fog – mondta az igaz-
gató, majd a végzős, nyolcadik 
osztályos tanulókat látta el szív-
ből jövő tanácsokkal:

– Tegyetek meg minden tőle-
tek telhetőt azért, hogy abban 
az iskolában folytathassátok a 
diákéveiteket, ahová vágytok. 
Vegyetek példát az elmúlt tanév 
végén elballagott társaitoktól, 
akiknek jól sikerült az iskola-
választásuk, hiszen csaknem 65 
százalékukat vették fel érettsé-
git adó középiskolába, 35 szá-
zalékuk pedig szakképző isko-
lába ment – emlékezett vissza 
Rozgonyi János.

T. Mészáros András a tan-
évnyitót követően lapunknak 
elmondta: az önkormányzat 
nagy hangsúlyt fektet az okta-
tási-nevelési intézmények fenn-
tartására és fejlesztésére. 

– Sokszor a normatíva – amit 
az állam ad – a tanárok bérére 
sem elegendő, nem hogy az 
egyéb kötelezettségekre: sport-
pályafenntartásra, épületfenn-
tartásra, fûtésre, világításra és 
sorolhatnám. Az elmúlt öt évben 
sikerült minden iskolában – a 
Teleki Sámuel Általános Iskolát 
kivéve, de most már rá is kon-
centrálni fogunk – valami újat 
létrehoznunk, lásd a Széchenyi 
teljes felújítása kívülről, nyí-
lászáró cseréje; a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban az úgy-
nevezett kémialabor; a Gárdonyi 
Géza felújítása, átépítése, 
gimnáziummá alakítása. Úgy 
érzem, nem kell szégyenkez-
nünk az iskolai ügyekkel, finan-
szírozásokkal kapcsolatban. 
A rendszerben kellene valahol 
fölülről beavatkozni – ilyen 
szándékok is vannak, de még 
nem született meg az új okta-
tási törvény – úgy, hogy való-
ban hatékony legyen és minél 
célszerûbben mûködhessen az 
oktatás. Itt látni a gyerekeken, 
amikor leülnek, szerepelnek, a 
tanévnyitón megjelennek, hogy 
értük érdemes – hangsúlyozta a 
polgármester.

– A jövőben a Teleki Sámuel 
Általános Iskolára kell koncent-
rálnunk, ott kell megteremte-
ni a körülményeket. Az épület 
fizikai állapota nagyon rossz. 
A Batthyányiban is korszerûtlen 
az iskola épületrésze, de a sport-
csarnok megépült az elmúlt 
esztendőkben. Az idei ősszel 
további fejlesztések nem lesz-
nek, jövőre reméljük lehetővé 
válnak, pályázatokon keresztül 
– vázolta a jövő feladatait T. 
Mészáros András, akitől azt is 
megtudtuk, hogy jelenleg az 
Érdligeti Általános Iskola és a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola a legnépszerûbb érdi 
oktatási intézmény. 

– Ez talán azért lehet, mert 
mind a két iskolát nem olyan 
régen felújították. A minőségi 
változások is befolyásolják a 
népszerûséget. Minden isko-
lában hasonlóan jól tanítanak, 
nem a tanítás minőségén van a 
hangsúly – zárta szavait a pol-
gármester.

 Kovács Renáta

Több százan ünnepelték együtt az új tanévet
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A diákok búcsúztatták a nyarat és köszöntötték az új diáktársakat

A legkisebbek verssel köszöntötték 
az egybegyûlteket

Az Érdi Napok programjából 
Szeptember 8. csütörtök 10 óra 	
Magyar	Földrajzi	Múzeum
Balázs	Dénes	Tudománytörténeti	
Konferencia
A	Teleki	Sámuel	érem	átadása

Szeptember 9. péntek 19 óra 
Szepes	Gyula	Művelődési	Központ
Az	Érdi	Városi	Televízió	és	Kulturális
Nonprofit	Kft.	szervezésében
Roberto	Athayde:	Margarida asszony
A	címszerepben:	Sztárek	Andrea
Rendező:	Szitás	Barbara

Szeptember 12. hétfő 16 óra
Érd-Ófalu,	Kastélydomb

A	KALOT-emlékmű	újraavatása
Az	emlékművet,	Domonkos	Béla	szob-
rászművész	alkotását	felavatja	Kéri	
Mihály,	a	közgyűlés	oktatási	és	
művelődési	bizottságának	elnöke

Szeptember 10-18. Ófalu
Nyitott pincék hete
A	Pincetulajdonosok	Egyesülete	és	a	
Termál	Hotel	Liget	közös	szervezésében.	
Programok:	
Műsoros	estek	Szóka	Júlia	és	vendégei	
közreműködésével;
borkóstolók,	borvacsorák;	
minden	este	tánc.

Szeptember 17-én 
Szüreti bál a	Termál	Hotelben


