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Diákok a jövõ iskolájáról
Pályázatot ír ki diákjainak
a Gárdonyi általános iskola: a gyerekeknek azt kell
megmutatniuk, milyennek
képzelik a jövõ iskoláját
– hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros
András beszámolt az építkezés, illetve egyéb városi
fejlesztések állásáról is.

T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden
hónap minden keddjén a polgár
mesteri hivatalban 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.
A szerzõ felvétei

Az önkormányzat és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola pályáza
tot ír ki az intézmény diákjai
számára: azt kell ábrázolniuk,
milyennek képzelik el a jövő
iskoláját – hangzott el a múlt
szerdai polgármesteri sajtótájé
koztatón, amit ez alkalommal
az átépítés alatt álló iskola egyik
tantermében tartott T. Mészáros
András, illetve Marosánné dr.
Gáti Gabriella iskolaigazgató.
– A december elsejéig beér
kező pályamunkák lehetnek
képzőművészeti alkotások vagy
fogalmazások; előbbi esetben
csoportos és egyéni kategóriá
ban is osztunk ki díjat. Az alsó
tagozatosok és a felsősök külön
korcsoportban indulhatnak
– részletezte a kiírást az iskola
igazgatója. A képzőművészeti
pályamunkák szabadon választ
ható technikával készíthetők,
míg a fogalmazások terjedel
me minimum egy A/4-es oldal
kell hogy legyen, korcsoporttól
függően kézzel vagy számító
géppel írva. Célunk az, hogy
megtudjuk: milyennek képzeli
el egy mai diák a jövő modern
iskoláját. A pályázat időszerű
ségét az éppen zajló építkezés
adja – tette hozzá Marosánné,
aki ezúton mondott köszönetet
a diákoknak, szüleiknek, illet
ve a nevelőknek azért a türe

A polgármester
fogadóórája:

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.

Marosánné dr. Gáti Gabriella iskolaigazgató és T. Mészáros András polgármester a tájékoztatón
lemért, erőfeszítésért, amellyel
alkalmazkodnak az építkezés
okozta változásokhoz, nehé
zségekhez. Hangsúlyozta azt
is: a pályázat díjait az önkor
mányzat állja: 15, 10 és 5 ezer
forintos könyvutalványt kapnak
az egyéni kategóriák legjobb
jai, míg a győztes csoportokat
budapesti kirándulás és az Érdi
Városi Televíziónál eltöltött
nyílt nap várja. Az önkormány
zat a zsűriben is képviselteti
magát, csakúgy, mint az városi
tévé és lapunk, az Érdi Újság.
T. Mészáros András beszá
molt az építkezés jelenlegi állá
sáról. Mint elmondta, minden a
tervezett ütemben halad.
– A kivitelező 25 millió forint
kötbért fizethetne naponta, ha
csúszna a munkálatokkal, így
érdeke tartani a határidőket
– hangsúlyozta a polgármester,
hozzáfűzve: mivel az iskola rész
ben uniós forrásból újul meg,
nemcsak az önkormányzat,
hanem az unió megbízottai is
folyamatosan ellenőrzik az épít

Épül a Gárdonyi uszodája, a medence már látszik

Pályázati felhívás
A Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd a közalkalmazottak jog
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályá
zatot hirdet informatika szakos középiskolai tanár munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: érettségire való fel
készítés és vizsgáztatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Egyetem.
A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, diplomáról
készített fénymásolat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör leg
korábban 2008. november 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallay
andrea@freemail.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 15.

kezést. A minden helyi lakos által
használható tanuszodával együtt
– amely kizárólag a város pénzé
ből épül – mintegy 700 milliós
beruházással olyan 24 tantermes
iskola készül, amely nemcsak
korszerű lesz, hanem hétszáz
gyermek befogadására alkalmas.
– Az előző városvezetés ugyan
ötszáz fős iskolát tervezett, ám
számításaink azt mutatják: hat
száz fő alatt rentábilisan nem
lehet iskolát működtetni. Az
emelt iskolai létszámot egyéb
ként bőven biztosítani lehetne:
jelenleg hétezer iskoláskorú
gyermek él Érden, míg az okta
tási intézmények férőhelye
ötezer körül mozog. Az iskolák
kihasználtsága mégis csupán 80
százalékos, mivel sok szülő más
település iskolájába viszi a gyer
mekét. Pedig Érden kiváló peda
gógusok dolgoznak, csak éppen
nagyon rossz körülmények
között, a szülők pedig gyakran
az iskolák állapota miatt viszik
máshová a diákokat. Reméljük,
ez a felújított iskola a szülő

ket is meggyőzi – tette hozzá
T. Mészáros András, aki utalt
arra is: várhatóan módosulnak
majd az iskolai körzethatárok
is. Marosánné dr. Gáti Gabriella
kiegészítésül hozzáfűzte: az
intézménnyel együtt az iskola
pedagógiai programja is meg
újul majd, megőrizve az eddigi
értékeket – erről azonban még
nem született döntés.
A polgármester hangsúlyoz
ta: ezen az iskolai pályázaton is
látszik, hogy csak összefogással
érhet el a város eredményeket.
– Jelenleg is több nagy pályá
zatban érdekelt a város, a beru
házások értéke 4-5 milliárd
forint – tette hozzá T. Mészáros
András, aki a Riminyáki–BajcsyZsilinszky–Tárnoki út kereszte
ződésének átépítésével kapcso
latban úgy nyilatkozott: nagyon
szeretné, ha a november végi
határidő előtt legalább két héttel
átadnák a lámpás kereszteződést.
Kérdésünkre, hogy az önkor
mányzat tapasztalatai szerint
mennyit változtatott Érd köz
pontjának forgalmán az M6-os
érdi szakaszának átadása, T.
Mészáros András elmondta:
folyik a gépjárműszámlálás; úgy
látják, hogy a város határában
lévő körforgalom rosszul van
kitáblázva, sokan a Tesco mel
letti körforgalomnál fordulnak
vissza. Mindazonáltal látható,
hogy a teherforgalom csökkent.
– A városnak nem előnyös,
hogy Érdig ingyenes az autópá
lya. Azoknak, akik a fővárosba
járnak dolgozni, ez persze jó
lehet, de a köznek nem, hiszen
az útjaink jóval terheltebbek
– jegyezte meg a polgármester,
hozzátéve: szigorúbban fogják
ellenőrizni a jövőben az M6os Széles utca felőli lehajtóját,
mivel sokan – a tiltó tábla elle
nére – ráhajtanak a Külső Római
útra. 
Ádám Katalin

FIGYELEM!

Változás a felsõoktatási
ösztöndíjpályázat kiírásában
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban válto
zás történt.
A pályázat kiírói felhívják a pályázók figyelmét arra, hogy a
felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működé
sével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet olyan irányú módosítását, amely
a Bursa Hungarica-ösztöndíjban részesíthető hallgatók körét
kiterjeszti az államilag támogatott képzésben részt vevő
hallgatókon túlmenően a költségtérítéses képzésben részt
vevő hallgatókra, vagyis nem korlátozza az ösztöndíj hozzáfér
hetőségét csupán az államilag támogatott hallgatókra [17. § (3)
bekezdés, 25. § (3) bekezdés d) pontja].
Az ösztöndíjpályázat részletes kiírását korábbi lapszámunkban
közöltük.

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

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.

