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Ünnepélyes intézményátadás a városi tanévnyitó alkalmából

Köszönet a pedagógusoknak
Aki valamikor is járt már
a tavaly megszûnt, százéves ófalusi iskolában,
ma rá sem ismerne. Igaz,
a külsõ falak még erõsen
emlékeztetnek régi arculatára, ám a belsõ tere
immár átalakult, és teljes
egészében megújult a nyár
folyamán, hiszen ide költözött a részben átszervezett és kibõvített Nevelési
Tanácsadó és Pedagógiai
Szakszolgálat.

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 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.
Nagy Éva, az intézmény vezetõje bemutatta, hogyan sikerült birtokba venni az új székhelyet
– A kormányzat okozta kény
szerhelyzetben a városnak
egyetlen lehetősége maradt
csupán – mutatott rá a polgár
mester –, hogy megpróbálja a
veszteségeket úgy csökkente
ni, hogy eközben ne sérüljön
a funkció, és megmaradjon az
érdi oktatás színvonala.
Mindazonáltal
hatalmas
sikernek tartja, hogy a Gárdonyi
iskola újjáépítésére és bővítésé
re 250 millió forint támogatást
nyert az önkormányzat, ami

A közoktatási intézmények vezetõi
együttműködésnek köszönhe
tően végezheti az egyébként
igen fontos feladatait – emel
te ki, a vendégeket köszöntve
Fáykissné Marillai Zuzsanna, a
humánpolitikai iroda vezetője.
A város közoktatási intéz
ményeinek vezetőihez intézett
ünnepi beszédében T. Mészáros
András polgármester minde
nekelőtt megköszönte az érdi
pedagógusoknak, hogy tavaly
példás fegyelemmel és kitar
tással viselték azt az embert
próbáló időszakot, amikor az
önkormányzatnak kényszerű
ségből iskolabezárásról és elbo
csátásokról kellett tárgyalnia.
Aki a hivatásának él, jól tudja,
mekkora erőfeszítést és hitet
követelt úgy dolgozni, hogy
közben tudták, az íróasztalok
mögött úgy születnek döntések
a sorsukról, hogy csak a prob
lémát látják, de a mögötte lévő
embert nem.

T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden
hónap minden keddjén a polgár
mesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés
az 522-313-as telefonszámon.

A szerzõ felvételei

Az idén az új Nevelési Tanácsadó
és Pedagógiai Szakszolgálat
ünnepélyes átadásával egybe
kötve tartották meg szeptem
ber elsején a városi tanévnyitót,
amelyen T. Mészáros András
polgármester ünnepi köszön
tőjét és a színvonalas műsort
követően Nagy Éva, a szak
szolgálat vezetője bemutatta
az immár minden igénynek és
feladatnak megfelelő új szék
helyet.
Korántsem véletlen, hogy
nem a tanévnyitó előtt, hanem
az első becsengetést követően,
délután tartják meg a városi
iskolai évnyitó ünnepséget,
hiszen idén olyan intézmény
ben került erre sor, amely kizá
rólag az iskolákkal való szoros

A polgármester
fogadóórája:

lehetővé teszi, hogy végre a kor
igényeinek megfelelő, uszodá
val ellátott iskola épüljön fel a
városban. Persze a gyermeklét
szám növekedésével a problé
mák is szaporodnak – állapította
meg T. Mészáros András, majd
hozzátette: ezért is örül annak,
hogy a szakma döntésének
köszönhetően a 100 éves iskolá
ban újra a gyermekekért folyik
a munka, és végre egy megyei
jogú városhoz és egy kistérsé
get is ellátó központhoz illően,
méltó székhelyet alakítottak ki
a pedagógiai szakszolgálatnak.
A polgármester kifejezte remé
nyét, hogy az oktatás terüle
tén elért sikeres fejlesztések a
jövőben is folytatódnak, majd
eredményes tanévet kívánt min
denkinek.
A gyermekek műsorát köve
tően – és miután Fáykissné
Marillai Zsuzsanna a sót és a
kenyér helyett a tortát átnyúj

Érd Megyei Jogú Város immár hagyomá
nyos városi tanévnyitó ünnepségét az indu
ló 2008/2009-es tanévben – mint mellékel
ten beszámolunk róla – a város Nevelési
Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálata
rendezte új székhelyén a város közokta
tási intézményei vezetőinek, valamint az
intézményeket fenntartó önkormányzat
képviselőinek részvételével.
A felújítás alatt lévő érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskolában az oktatás – jegyzői
engedéllyel – szeptember 15-én kezdődik.
Az iskola vezetősége a tanév rendjéről a
szülőket és a diákokat a 2008/2009. tanév
megkezdése előtt tájékoztatja.
Az érdi Gárdonyi Géza Általános isko
lának a KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító
számú pályázata alapján történő teljes
rekonstrukciója és a mellé rendelt új tan
uszoda építése idén májusban az ünnepé

totta az új intézmény igazga
tójának – Nagy Éva, a Nevelési
Tanácsadó és Pedagógiai
Szakszolgálat vezetője bemu
tatta a tágas, impozánsan
kialakított új székhelyet. Mint
mondta, az önkormányzatnak
és az intézmény munkatársai
erőfeszítésének is köszönhe
tő, hogy a szakszolgálat rövid
idő alatt beköltözhetett ebbe
a tágas és remekül átalakított
épületbe. A bejárattal szemben
egy impozáns recepció fogad
ja a belépőket, míg a folyosó
végében egy jól felszerelt játszó
sarok áll a várakozó gyermekek
rendelkezésére. A foglalkoztató
szobák a korábbi körülmények
kel szemben korántsem keltik a
bezártság és zsúfoltság érzését.
Az akadálymentes megköze
lítés miatt a földszinten kapott
helyet a korai fejlesztő, valamint
az óvodások számára kialakított
tornaterem is. A gyermekek fej
lettségét egy erre a célra kiala
kított vizsgálóban ítélik meg a
szakemberek. A számos kisebbnagyobb terápiás szoba megléte
pedig lehetővé teszi, hogy több
gyermeket kezeljenek egyszer
re. Ugyanakkor megoldható a
munka szervezése is, azaz raci
onalizálható a logopédiai ambu
lancia, a fejlesztő pedagógus
és a pszichológus munkája, és
egy tanári szoba is a szakembe
rek rendelkezésére áll. Sikerült
végre egy terápiás tornatermet
is kialakítani, így azok a gyer
mekek is részesülhetnek moz
gásos terápiás kezelésben, akik
eddig – helyszűke miatt – kiszo
rultak ebből az ellátásból. A
kisebbekkel a földszinten, a
nagyobbakkal az emeleten fog
lalkoznak a szakemberek.
Az egykori iskola épületében
tehát mindennek megtalál
ták a helyét, ami a Nevelési
Tanácsadó és a Pedagógiai
Szakszolgálat feladataihoz tar
tozik – tájékoztatta az intéz
ményavató résztvevőit Nagy

Közlemény
Indul az oktatás és épül a „jövő iskolája”
lyes alapkőletétellel vette kezdetét. A város
költségvetésében erre a célra elkülönített
700 millió forint mellé tavaly 250 millió
forintos pályázati pénzt nyert Érd városa a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közoktatási
intézmények beruházásainak támogatásá
ra kiírt pályázatán. A városvezetés külön
sikerként értékelte, hogy Érd pályázata a
14 pozitívan elbírált pályázat közül a har
madik helyen végzett. Ezzel az összeggel
együtt összesen 950 millió forintot fordíthat
a város a Gárdonyi Géza Általános Iskola
komplex felújítására, amely együtt jár egy
új, modern tanuszoda építésével is.

Éva. Hozzátette: a bútorra és a
berendezésekre egyetlen fillért
sem kellett elkölteniük, mert
a szükséges felszerelést két
raktárból és egy cég felaján
lásából sikerült összeállítani.
Játékokkal, színes figurákkal
és érdekes tárgyakkal felszerelt
szobák és termek váltják itt egy
mást. Valóban kellemes, barát
ságos környezet vár a terápiára
érkező gyermekekre és az őket
kísérő szülőkre. A bejárat aka
dálymentes, az emeltre pedig
csak azoknak kell felmenniük,
akiknek a lépcsőzés nem jelent
gondot.
A szobákat bearanyozzák
a szeptemberi napsugarak.
Plüssállatok sorakoznak kényel
mesen a szekrények polcain. A
padlókat kisebb-nagyobb sző
nyegek díszítik, rajta párnák,
játékok. A kiváló szakemberek
kel együtt ezek mind arra vár
nak, hogy segítsenek azoknak a
gyermekeknek, akiknek speci
ális törődésre és kezelésre van
szükségük ahhoz, hogy egész
ségesen fejlődjenek és felzár
kózhassanak kortársaikhoz.

Bálint Edit

Fáykissné tortával köszöntötte új
otthonában az intézményt

Az újjépített Gárdonyi Géza Általános
Iskola minden szempontból megfelel
majd a minőségi oktatás, a racionális
és hatékony működés követelménye
inek.
A várhatóan egy évig tartó munkálatok
során – a felújításhoz igazított tanrenddel
– az iskola folyamatosan működik.
A felújítás nem kezdődhetett volna meg
a győztes pályázat nélkül, amely min
denekelőtt az összefogásnak és a kivá
ló pályázatíró csapatnak köszönhető.
Emellett fontos volt az is, hogy a város
politikai életének majdnem minden sze
replője az ügy mögé állt.
A tanév rendjéről az iskola vezetősége
a kivitelezési terv függvényében döntött.
Erről a szülők és a diákok a 2008/2009.
tanév megkezdésekor kapnak tájékozta
tást.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

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

2. 

9. 

TÓTH
TAMÁS
20/513-2976
Minden
hónap első
keddje 16 órától a
Polgárok Házában.

ANTUNOVITS
ANTAL
10. 
KÉRI MIHÁLY
20/363-8498
20/462-1987
Alsó u. 20. és
Minden hónap
Alsó u. 91. –
utolsó csütör
Folyamatos, mindig elér
tökén 18–19
hetô.
óráig az Összefogás
Székházban (Alsó u. 8.)
3. 
MÉSZÁROS
MIHÁLY
11. 
DR. VERES
20/514-9773
JUDIT
Telefonos
30/962-6292
megbeszélés
Telefonos
alapján az Összefogás
egyeztetés
Egyesület Házában,
alapján minden hónap
Alsó u. 8. szám alatt.
harmadik hétfője, 17–18
óráig a Polgárok
4. 
DOMBAI
Házában.
TAMÁS
30/627-6151
12. 
DONKÓ
Telefonon tör
IGNÁC
ténô egyezte
20/571-1063;
tés alapján minden
372-754
munkanap.
Telefonos
egyeztetés alapján bár
5. 
MÓRÁS
mikor rendelkezésre áll.
ZSOLT
20/578-1180
13. 
MISKOLCZI
Telefonon tör
KATALIN
ténô egyezte
30/852-8412;
tés alapján.
377-710
Telefonon tör
6. 
SEGESDI
ténő egyeztetés alapján.
JÁNOS
14. 
DR. SCHÜTZ
20/572-0467
ISTVÁN
Alpolgármes
20/467-9267
teri és képvi
Minden
selői fogadóóra minden
hónap harma
hét keddjén 9–12 óráig
dik szerdáján 17–18 óra,
a polgármesteri hivatal
Parkvárosi Közösségi
ban.
Ház (Bajcsy-Zs. u. 206–
208.)
7. 
TEKAUER
NORBERT
15. 
HORVÁTH
20/914-4037
ANDRÁS
Telefonon tör
20/476-2931.
ténő egyezte
Telefonon tör
tés alapján.
ténő egyezte
8. 

DR. ARADSZKI
ANDRÁS
20/462-6714
Képviselői
fogadóóra:
minden hónap második
keddjén 17 órától a
Jószomszédság
Könyvtárban,
Sárd u. 35.

tés alapján.

16. 

SZABÓ BÉLA
20/946-4924.
Telefonon tör
ténő bejelent
kezés alapján
minden szerdán az
Összefogás Egyesület
Épületében (Alsó u. 8.)
19 órától.

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 telefonszámon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

