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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 9–12 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.

Egy uniós pályázat keretében 
2011-ben megújulhatott a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
laboratóriuma. A munkálatokról 
már korábban hírt adtunk, arról 
viszont kevesebb szó esett, hogy 
a projekt nemcsak a labor XXI. 
századivá alakítását, hanem a 
természettudományos tananyag 
fejlesztését is magában foglalja. 
Ezt a gimnázium koordinálja, 
ám mind a nyolc érdi általános 
iskola, illetve egy sóskúti és egy 
diósdi intézmény is részt vész a 
fejlesztésben – ezek az iskolák 
használhatják majd a megújult 
laboratóriumot is.

A papíralapú oktatási segéd-
eszközök fejlesztése, illetve az 
anyagok kidolgozása szeptem-
berben kezdődött, és most zárult 
le; az ezzel kapcsolatos eredmé-
nyeket ismertették a múlt szerdai 

szakmai konferencián a projekt-
ben részt vevő munkacsoportok 
vezetői a Vörösmarty gimnázium 
nagytermében. 

A mintegy ötven meghívottat 
– zömmel a programban szere-
pet vállaló szaktanárokat – első-
ként Szilasné Mészáros Judit, 
a gimnázium igazgatóhelyette-
se köszöntötte. Mint mondta: 
a projektnek köszönhetően új 
szemléletû, tevékenységorien-
tált tanítási módszer valósulhat 
meg a természettudományos 
tárgyak oktatásában – nem-
csak a gimnáziumban, hanem 
a programban részt vevő tíz 
általános iskolában is. 

– A projekt ahhoz fog hozzá-
járulni, hogy a munkaerőpiacon 
ma annyira fontos természettu-
dományos képzés és ismeret-
anyagok átadása megvalósuljon 

az elkövetkező években – hang-
súlyozta az igazgatóhelyettes. 

A megjelenteket T. Mészáros 
András polgármester is köszön-
tötte, megköszönve mindazok 
munkáját, akik elősegítették e 
pályázat sikerét.

– Meggyőződésem: ha ez a 
fejlesztés befejeződik, az Érden 
és környékén élő diákok sokkal 
magasabb színvonalon tanul-
hatnak majd, sokkal jobban fel-
készülhetnek a „nagybetûs élet-
re” – mondta a polgármester, 
hangsúlyozva: a Vörösmarty 
gimnázium múltjának, ered-
ményeinek köszönhetően ezt 
a projektet biztos alapokra 
helyezték. Legyen az intéz-
mény fenntartója a város vagy 
az állam, ez a gimnázium min-
dig az érdieké lesz, és mindig 
Érd város számára hozza majd 
az elismerést és a dicséretet – 
emelte ki T. Mészáros András.

Bartos Csilla, az Érdi 
Környezetvédő Egyesület elnö-
ke a jelenlévőknek bemutat-
ta egyesületük munkásságát, 
céljait. Mint mondta: nagyon 
fontosnak tartja az iskola és a 

nevelés szerepét a környezet-
védelemben.

– Megalakulásunk óta elsőd-
leges célunk, hogy kapcsola-
tot tartsunk az iskolákkal, és 
segítsük a gyerekek környezet-
tudatos nevelését. A jövőben ezt 
erősíteni szeretnénk. Arra kérek 
minden jelenlévőt: mûködjünk 
együtt, nemcsak gyermekeink 
érdekében, hanem azért is, 
mert mint minden civil szerve-
zetet, minket is az összefogás 
ereje tart fenn – mondta Bartos 
Csilla.

Az egyesület bemutatása után 
Homoki Árpád, a gimnázium 
laborvezetője ismertette a pro-
jekt szakmai programját. Mint 
mondta, a papíralapú tananya-
gok elkészültek, véleményezésre 
is kerültek, és május 31-ig elké-
szülnek a digitális tananyagok 
is. Az ismertetőt a tananyagfej-
lesztést koordináló négy munka-
csoport-vezető szakmai beszá-
molója követte, végezetül két 
vendégelőadó, Szalay Luca, az 
ELTE Kémiai Intézet adjunktusa 
és Takács Attila, a martonvásá-
ri Beethoven Általános Iskola 
informatika szakos tanára, az 
Informatika és Számítástechnika 
Tanárok Egyesületének (ISZE) 
vezető oktatója tartott szemléle-
tes előadást.

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyúj-
tott, Új Magyarország Fejlesztési 
Terv  Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében lét-
rejött, „A természettudományos 
közoktatás megújítása az érdi 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” címû, TÁMOP-
3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító-
számú pályázat 280 815 000 Ft 
összegû vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, amely-
nek eredményeképp a gimná-
zium épületében létrejövő, 21. 
századi követelményeknek 
megfelelő, modern természet-
tudományos laboratórium 
kialakítása történik. A hálózatos 
együttmûködésen alapuló szak-
mai program megvalósítása 
közép-, illetve hosszú távon 
hozzájárul a diákok termé-
szettudományos ismereteinek 
bővítéséhez és továbbtanulá-
suk ilyen irányba való orientá-
lásához.  Ádám Katalin

Konferencia a Vörösmarty gimnáziumban 

Természettudományos tananyag  

az érdi iskolákban
A Vörösmarty gimnáziumban nemcsak a laboratórium újulhatott meg pályázati 
segítséggel, de a projekt részeként a természettudományos tananyag is. A prog-
ramban részt vesznek az érdi általános iskolák, illetve két környékbeli intézmény. 
A papíralapú oktatási segédeszközök fejlesztése most zárult le, az eredményeket 
szakmai konferencián ismertették.

Bartos Csilla, az Érdi Környezetvédõ Egyesület elnöke egyebek közt elmondta: nagyon fontosnak tartja az iskola 
és a nevelés szerepét a környezetvédelemben

T. Mészáros András polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki a 
természettudományos közoktatás megújítása projektben részt vállalt
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