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Ügyfélszolgálat nyílt
Augusztus elsejétől az ügyfélszolgálati pontban 
is intézhetők a hivatalos teendõk.

2

Rendkívüli ülés
Július utolsó napjára ismét rendkívüli ülésre 
kaptak meghívót a képviselők.

5

Épül a csatorna

Ha a városban járunk, lépten-nyomon csatornaépítõ brigádokat láthatunk. Írásunkban 
összefoglaltuk a legforgalmasabb közlekedési útvonalakon történõ munkákat. 
Augusztus elsõ felében félpályás útlezárás mellett folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre úton a csatornaépítés. A Tárnoki út és Bakonyi utca közötti szakasz volt az 
egyetlen rész, ahol a város legforgalmasabb útján eddig nem volt csatorna. 3. oldal

Mit együnk nyáridõben?
Ebben a melegben enni 
sincs kedvem – halljuk 
úton-útfélen, és ez a ki-
jelentés feltétlenül indo-
koltnak is tûnik, hiszen a 
nagy hõség enyhítése in-
kább folyadékok felvéte-
lét igényli, mintsem hogy 
tartalmas, nehéz vagy 
akár csak könnyebb fõtt, 
fûszeres, húsos ételeket 
is magunkhoz vegyünk. 
Márpedig enni nagy me-
legben is kell – igaz, 
nem mindegy, hogy mit. 
 13. oldal

IV. Érdi Mûvésztelep

Kinn jóval 30 Celsius-fok fölött a hõmérséklet, de 
benn – a néhai, százéves iskola vastag falainak 
köszönhetõen –, ha nem is hûvös, de kellemesebb 
levegõ fogadja a látogatót a IV. Érdi Mûvésztelepen. 
Idén július 22-én nyitotta meg kapuit városunkban a 
kortárs képzõmûvészek alkotótábora.   7. oldal

Kanadai zenészek
A Morre együttes augusztus 21-én az érdi Bor-
gödör Rock Klubban ad koncertet.

6

Termelõi piac
Vita a Tárnoki úton megnyílt elárusítóhely 
szerepéről, feladatairól.

11

Energia

Némi odafigyeléssel és 
akarattal otthonunkban 
spórolni tudunk az ener-
giaköltségeken. Errõl tar-
tottak elõadást az Érd 
és Környéke Ipartestület 
székházában. 4. oldal

Anyatej

Az anyatejes naphoz 
kapcsolódó sorozatunk-
ban ezúttal az édesapák 
szerepérõl írunk. Miben 
és hogyan tudnak a leg-
hatékonyabban segíteni 
az anyukának?  12. oldal

Olimpia

Londonban a paralim-
pián két érdi sportoló 
száll versenybe a bajnoki 
címért: a csapat két vívó-
reménysége Krajnyák 
Zsuzsa és Dani Gyöngyi.
 16. oldal

1 napos kirándulás a Plitvicei tavakhoz! Augusztus 25. 9.900,-/fő

Last Minute utak 
GÖRÖGORSZÁG - 

Olymposzi Riviéra
Időpont nap/éj Szállás Busszal egyénileg
Aug. 06-15. 10/7 Hotel Afroditi reggelivel - 49.900,-/fő  

Aug. 13-22. 10/7 Magda Ház
Galani Ház

42.500,-/fő
42.500,-/fő

9.000,-/éj 2-3 fős
9.000,-/éj 2-3 fős
(08.14-23. 9 éj!)

Aug. 27-Szept. 05. 10/7 Magda Ház
Hotel Afroditi reggelivel

36.900,-/fő
52.500,-/fő

-
46.900,-/fő

Aug. 31-szept. 11. 12/9 Galani Ház
Fotisz Ház

39.000,-/fő
43.500,-/fő

7.400,-/ST/éj-től
8.300,-/ST/éj-től

Szept. 3-12. 10/7 Villa Mara
Hotel Afroditi reggelivel

35.700,-/fő
48.500,-/fő

7.200,-/ST/éj-től
-

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49., Tel.: 269-3533
www.anetttours.hu, R-01365
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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 9–11 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.

PROGRAM
•  Himnusz
•   Népének és monda Szent István királyról 

Előadja: Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör
•  Ünnepi beszédet mond T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester
•  Határon túli magyarok állampolgársági eskütétele
•  Az ünnepről megemlékezik DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő
•   Kenyérszentelés és -áldás 

Boros Zoltán katolikus plébános 
Erdélyi Takács István református lelkész 
Labossa Péter evangélikus lelkész

•  A Bolyai János Általános Iskola tanulóinak műsora
•  Szózat
•  A megszentelt kenyér kínálása

Ügyfélszolgálati pontot nyi-
tott augusztus elsején az érdi 
Tesco áruházban Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. 

A kirendeltség hétfőtől pénte-
kig 8-tól 16 óráig tart nyitva; a 
hivatali órákban két munkatárs 
várja az érdi ügyfeleket. 

– A hozzánk fordulóknak egy-
részt felvilágosítással, nyomtat-
ványokkal szolgálunk, illetve 
befogadjuk a kérelmeket, fel-
hívjuk a figyelmet a hiánypótlás 
szükségességére. Többek közt 
adó- és építéshatósági, valamint 
szociális támogatási ügyekben 
fordulhat hozzánk a lakosság. 
Olyan esetekben, amelyek az 
okmányirodához tartoznak, 
nem tudunk segítséget nyújtani 
– mondta lapunknak Magyar 
Melinda, a Polgármesteri 
Hivatal lakosságszolgálati iro-
dájának vezetője. 

– A hozzánk fordulók ügyeit 
itt elindítjuk, az érdemi intézke-
dés pedig a hivatalban történik, 
mint eddig is. De míg a hivatal 
csak a hét két napján (hétfőn és 
szerdán) áll nyitva az ügyfelek 
előtt, mi hétfőtől péntekig fogad-
juk az érdieket – tette hozzá az 

irodavezető. Az ügyfélszolgálati 
pont két munkatársa egyébként 
folyamatos kapcsolatban van a 
hivatal ügyintézőivel.

Az új kirendeltséget július 31-
én rendezték be, és már aznap, 
illetve a nyitás reggelén is jöt-
tek ügyfelek – tehát van igény 
arra, hogy az érdiek ne csak a 
két hivatali napon és ne csak a 
Polgármesteri Hivatalban tud-
ják intézni ügyeiket. Az önkor-
mányzat egyébként több ügy-
félszolgálati pont megnyitását 
is tervezi leendő áruházakban: 
mint Segesdi János lapunknak 
elmondta, Újtelepen, Érdligeten 
és a Bem téren terveznek hason-
ló irodákat.

– A Főtér megépítésével 
nehézkesebbé vált a Polgár-
mesteri Hivatal megközelítése, 
illetve a parkolás, mi pedig sze-
retnénk, ha a lakosság kényel-
mesen tudná intézni ügyeit – 
hangsúlyozta az alpolgármester, 
aki felhívta a figyelmet arra is: a 
Polgármesteri Hivatal kirendelt-
sége mellett ebben az irodá-
ban kap helyet a nemrég meg-
alakult Társulás az Érdi Házi 
Bekötésekért konzorcium ügy-
félszolgálata is. A konzorciumot 
az Érdi Városfejlesztési Kft. 
alakította több helyi vállalko-
zóval, és együttmûködik az 
OTP Bankkal, amely különböző 
konstrukciókat kínál a lakosság-
nak a belső bekötések finanszí-
rozására és az átemelőket gyár-
tó Grundfos Hungária Kft.-vel. 

– Ha már csatornázás, szeret-
ném megosztani a lakossággal 
azt a jó hírt, hogy a szenny-
víztisztító gyakorlatilag készen 
van, hamarosan beindulhat a 
próbaüzem. Technikailag min-
den téren készen állunk arra, 
hogy azok a lakosok, akiknek 
az ingatlanja előtt már megépült 
a gerincvezeték, ráköthessenek 
a csatornára. Már csak a szak-
hatósági engedélyeket várjuk az 
induláshoz – zárta szavait az 
alpolgármester. 

 Ádám Katalin

Az ügyfélszolgálati pont hétfõtõl péntekig várja a lakosságot

Önkormányzati kirendeltség nyílt a Tescóban
Augusztus elsejétõl már nemcsak a Polgármesteri Hivatalban, hanem az újonnan 
megnyílt ügyfélszolgálati pontban is intézhetik hivatalos teendõiket az érdi lakosok.  
A kirendeltségen két munkatárs ad tájékoztatást, veszi be a kérelmeket, és adja ki 
a nyomtatványokat az ügyfeleknek. Az irodában mûködik egyébként a Társulás az 
Érdi Házi Bekötésekért konzorcium ügyfélszolgálata is.

Érd elsõ önkormányzati ügyfélszolgálati pontja a Tesco áruházban kapott helyet

Segesdi János alpolgármester elmondta: az önkormányzat több ügyfélszolgálati pontot is tervez Érden
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Talán többen emlékeznek az 
egyik helybeli iskola fiataljai-
nak tett ígéretemre. Ez nem volt 
más, mint az, hogy visszatérek 
állításomra, miszerint semmi 
nincs ingyen. Ebből követke-
zik, hogy a napfelkelték, a haj-
nalok és az alkonyatok, a nap-
lementék látványáért ha áttéte-
lesen is, de meg kell fizetnünk. 
Látszólag a látvány „ingyenes”, 
de ha az órák évenkénti előre- 
és hátraigazítását említem, 
akkor köztudott, miről is van 
szó. Az utóbbi két nemzedék 
tagjai már ismerik a nyári és téli 
időszámítást, amiről az alábbi-
akban szó lesz.

Igen, mondhatják egyszer-
re többen, a történelem előtti 
ember még „ingyenesen” gyö-
nyörködhetett a hajnalokban 
és alkonyatokban, de ez saj-
nos nem így van. A létért való 
küzdelem ugyanis az emberek 
többségét visszatartotta ettől a 
természeti szépségekben való 
elmerüléstől. Ezekben az órák-
ban a vad támadásaira és elejté-
sére kellett összpontosítania az 
akkor élőknek, ha nem akartak 
idő előtt elpusztulni. Csak a 
polgári társadalmak kialakulá-
sának embere volt képes átadni 
magát a természet szépségei-
nek. Kivételek persze korábbról 
is adódtak. Kétezer évvel ezelőt-
ti görög, majd római írók tucat-
jaitól ugyancsak jól ismerünk 
megkapó természeti leírásokat. 
Az európai kultúra hívei mos-
tanában szembesülnek azzal, 
hogy micsoda értékeket rejt a 
keleti kultúrkör: a több ezer 
éves kínai, indiai, japán, tibeti 
és etruszk, végül ki ne felejt-
sük a sorból az arab kultúrát, 

amelynek igen sokat köszönhet 
Európa. Ha mást nem, a ma is 
élő számrendszert, az írásjele-
ket, a matematika, valamint a 
természettudományok jelentős 
részét. 

A napfelkelték, a hajnalok 
leírásában igen gazdag a világ-
irodalom, hasonlóképpen sok 
érzékletes leírását olvashatjuk 
a naplementéknek. Idézni ezek 
közül egyet is bizony nemes 
vállalkozás lehetne, de a válasz-
tás egyáltalán nem könnyû. 
A hazai írók közül elsőként 
Jókai Mór valamelyik regényé-
ből idéznék, mivel ő volt a 
nagymestere a természeti jelen-
ségek ábrázolásának. Csakhogy 
az idézetek eltérítenének tár-
gyunktól. Mi most azt vizsgál-
nánk, hogy mibe kerül nekünk 
a napfelkelte, vagyis a hajnal, 
és mennyibe a napnyugta, más 
szóval az alkonyat. A kérdés 
visszafelé is érvényes. Amióta 
a városokban, a lakott terüle-
teken közvilágítás van, hány 
milliárd dollárt fizettek rá az 
országok ősz felé haladva, mert 
a korai sötétedés miatt egyre 
több áram fogyott?

Olvasóim közül sokan hasz-
nálják az internetet, a tudomá-
nyos világhálót. Nos, üljenek 
elé, és hívják elő a Wikipédiából, 
a szabad enciklopédiából a 
„Nyári időszámítás” fejezetét. 
Itt a bevezetőben a következők 
olvashatóak: „A nyári időszá-
mítás széles körben elterjedt 
rendszer, amelyben a helyi időt 
egy órával előre állítják az adott 
időzóna idejéhez képest.”

A nyári időszámítás mindig 
március utolsó vasárnapján 
kezdődik, és mindig október 
utolsó vasárnapjáig tart. Az 
idén tehát március 25-én kez-
dődött a nyári időszámítás, a 
vége pedig az idén október 28. 
napjának hajnalán zárul.

Mikor kezdődött ez az egész 
nálunk, Európában? Magam is 
meglepődtem, amikor megtud-
tam, hogy még javában dúlt a 
világháború, amikor 1916. április 
30. napján, 23 órától kezdődően 
bevezették, s ez ugyanazon év 
október elsejének 0 órájáig tar-
tott. Érdekességként említhet-
jük, hogy 1941-ben a háborús 
események miatt elfelejtették 
visszaállítani az órákat, és ez az 
állapot évekig fennmaradt.

Az USA államaiban ugyan-
csak 1916-ban, energiatakaré-
kossági okokból vezették be 
a nyári időszámítást, amelyet 
ők ma is „alternatív időszámí-
tásnak” neveznek. Aztán 1958 
és 1979 között szüneteltették, 
majd 1980-ban villamos ener-
gia megtakarításának céljából 
ismét bevezették s ez az álla-
pot ma is tart. Érdekeségként 
jegyezzük meg, hogy Nagy-
Britannia a II. világháború alatt 
„dupla nyári időszámítást” 
vezetett be, miszerint nyáron 2 
órával állította előre az időmé-
rőket, télen pedig egy órával. 
Egyébként a nyári időszámítás 
Földünk nagy részén haszná-
latos. Ausztráliában a földrész 
déli és keleti felén megszokott, 
a sivatagi részek kivételével. 

Hazai óraigazítási nyeresé-
günk egy 30 ezer lakosú város 
évi energiaszükséglete. 

  Bíró András

Hajnal, alkony

Az idősebbek még emlékez-
hetnek rá: volt néhány évtized-
del ezelőtt egy neves konfe-
ranszié – ma úgy mondanánk: 
sztendapos –, akit gyakran 
lehetett hallani rádióban, látni 
a televízióban és a kabarészín-
házak színpadán. Jellegzetes, 
kicsit rekedtes hangján mondta 
a magáét, és általában nem-
csak a magáét, hanem a mién-
ket is. Kellér Dezsőnek hívták, 
tizenhat éve már, hogy nincs 
közöttünk. Egyik emlékezetes 
szövegében arról beszélt, hogy 
Magyarországon nem tudják 
értékén kezelni a valós telje-
sítményt, csak akkor, ha valaki 
díjat kap rá. Yehudi Menuhinnal 
példálózott, aki akkor a világ 
leghíresebb hegedűművé-
sze volt, és Jascha Heifetzcel, 
aki talán a második. Kellér a 
közönséget kérdezte, persze, 
csak szónoki kérdéssel: van 
fogalmuk arról, hogy egy ilyen 
„csak második” hely mennyi 
gyakorlással jár, mennyi szor-
galom és tehetség kell hozzá? 
Azt próbálta személtetni: egy 
ilyen „csak második” vagy 
akárhányadik hely egyáltalán 
nem lebecsülendő, sőt, értékel-
nünk kell, hiszen kiemelkedő 
tehetség és rengeteg munka 
húzódik meg mögötte.

Úgy emlékszem, hogy ami-
kor ezek a mondatok elhang-
zottak, akkor is éppen olim-
pia volt. És akkor is virult az 
országban az „aranycentri-
kusság”. Ha aranyérmet nyert 
a sportolónk, akkor minden 
rendben van, akkor szeretjük, 
akkor a „mi gyerekünk”. De 
ha nem lett első, akkor jobb, 
ha nem is jön haza: akkor 
nem készült fel rendesen, nem 
aludt verseny előtt, hanem 
bulizott, esetleg alkoholista, 
elitta a kalóriapénzt is. Az 
edzője pedig nem ért a sport-
hoz, haveri kapcsolatai révén 
nevezték ki, hajszolja az után-
pótláskorú lányversenyzőket, 
és mellesleg idegbeteg.

Az ország – legalábbis ilyen 
tekintetben – azóta sem sokat 
változott. Lakói is nagyjá-
ból ugyanazok, legfeljebb a 
technika fejlődött. Most már 
interneten is lehet véleményt 
nyilvánítani. A fő téma most 
is az olimpia. Ha nyer a kézi-
labdacsapat, az rendben van, 
csapatszellem volt és lelke-
sedés. Amikor nem, akkor 
viszont rosszul „meccselt” az 
edző, folyton a fiát cserélte be, 
a világ legjobbja pedig nem 
azért magyar válogatott, mert 
magyar, hanem azért, mert ahol 
eddig klubcsapatban játszott, 
Spanyolországban, ott eurovál-
ság van. A vízilabdázóink azért 
nem nyertek eleinte, mert kiöre-
gedtek, sörreklámban szerepel-
tek, és akkora mellényük volt, 
hogy nem tudtak benne úszni. 
Aztán, hogy fontos meccset 
nyertek, akkor kiderült, hogy 
az addigi vereségek csak az 
ellenfelek megtévesztését szol-
gálták. A példákat még sorol-
hatnám, és attól tartok, lesznek 
is még példák: lesznek „hisztis” 
női vízilabdázók, „rosszul kivá-
lasztott” kajakosok, „bekép-
zelt” öttusázók (bár ne lenne 
igazam…). Külön, ha nem is 
fejezetet, de említést érdemel-
nének a gyomként viruló ellen-
drukkerek, a győztesekbe és 
győzelmekbe is belekötő pocs-
kondiázók, hangoskodók, de 
velük most ne foglalkozzunk.

Megérdemli viszont a fog-
lalkozást az a csaknem száz-
hatvan magyar sportoló, aki 
szigorú megmérettetéseken 
sikeresen túljutva, kvalifiká-
ciót szerezve részt vehet az 
olimpiai játékok küzdelmein. 
Higgyük el: ez önmagában is 
jelentős sportteljesítmény, még 
akkor is, ha nem mindegyikük 
szerez érmet.

A szerkesztõ jegyzete

Csak az arany?

A múlt heti Érdi Újságban 
megjelent információ nyomán 
– miszerint az egyik akkreditált 
mérnök akkreditációját meg-
vonták – többen érdeklődtek, 
hogy ha ők történetesen nála 
rendelték meg a szolgáltatást, 
mit kell tenniük?

Természetesen, ahol már a 
munka nagy részét elvégezte 
az illető mérnök (Gasparics 
Ferenc), ott nem kell másik 
mérnököt alkalmazni. A cél 
nem az, hogy bárkinek bosz-
szúságot vagy többletköltséget 
okozzunk, hanem az, hogy csak 
olyanok dolgozzanak a jövő-
ben, akik betartják és betartat-
ják a szabályokat. Az eddigi 
hibákat pedig javítsák ki. Az 
akkreditáció megvonása július 
23-án történt. Az eddig a dátu-
mig elkészült munkákról a listát 
le kell adnia, így nyilvántartás 
lesz azokról az ingatlanokról, 
ahol eddig a dátumig elkészül-
tek a tervek. Az elkészült mun-
kák átvételére akkor kerül sor, 
amikor megtörténnek az üzem-

be helyezések, a pontos eljárást 
addig kidolgozzák.

Fontosnak tartjuk kijelente-
ni, hogy az Érdi Csatornamû 
Társulat nem vesz részt és nem 
támogat kiemelten semmilyen, 
belső bekötésekkel foglalkozó 
vállalkozást vagy konzorciumot. 
Álláspontunk az, hogy minden 
ingatlantulajdonos saját maga 
eldöntheti, hogy – az akkreditált 
mérnök igénybevétele mellett 
– saját maga készíti el, vagy 
hogy kivel készítteti el a belső 
hálózatot. Örömmel vettük, 
hogy az Érdi Újság bemutatta 
azokat a helyi vagy környékbeli 
kisvállalkozókat, akik minőségi 
munkát is képesek végezni, és 
ezáltal ők is lehetőséget kapnak 
ezen nagy beruházás során.

A sajtóból értesültünk arról, 
hogy egy újabb konzorcium ala-
kult, amelyben egy városi cég is 
részt vesz. Sajnos nem tudjuk, 
ki vesz még részt benne, és 
milyen tevékenységet kívánnak 
végezni, hisz sem előtte, sem 
utána minket erről nem tájé-

koztattak, velünk a kapcsola-
tot nem keresték. Ezért nem 
tudunk ezen konzorciummal 
kapcsolatban (sem) semmilyen 
felvilágosítással szolgálni a hoz-
zánk fordulóknak.

A csatornázási programmal 
kapcsolatban kizárólag az aláb-
bi lehetőségeken lehet hiteles 
tájékoztatást kapni:

Társulati tagsággal kapcsolatos 
kérdések (tagsági viszony, adás-
vétel, öröklés stb.), pénzügyi 
kérdések (részletfizetés, befize-
tések, egyenlegegyeztetés):

Érd, Szabadság tér 12. alat-
ti iroda, Telefon: 06-23/521-340, 
e-mail: info@erdicsatornazas.hu

Csatornázási programmal 
kapcsolatos mûszaki informá-
ciók (utcai hálózatépítés, pana-
szok, bejelentések, bekötések 
stb.): 

Érd, Alispán u. 8. alatti iroda, 
telefon: 06-23/520-330, e-mail: 
muszak@erdicsatornazas.hu 

Simó Károly
Érdi Csatornamû Társulat

elnökhelyettes

Tennivalók, belsõ hálózatok

Társulati állásfoglalás

Augusztus első felében fél-
pályás útlezárás mellett foly-
tatódik a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre úton a csatornaépítés. 
A Tárnoki út és Bakonyi utca 
közötti szakasz volt az egyet-
len rész, ahol a város legforgal-
masabb útján eddig nem volt 
csatorna. A kivitelezők szándé-
ka szerint amint vissza tudják 
adni a normális forgalomnak 
ezt a szakaszt, több brigádot is 
beállítanak a Radnai, Naszályi, 
Regéci és Nógrádi utcák által 
összekötött tömbbe.

A Tárnoki úton jelenleg a csa-
tornaépítéssel párhuzamosan 
a Tigáz beruházásában zajlik 
a gázcsőfektetés. Ez utóbbi a 
Riminyáki úttól kezdődően, az 
Ürmös és a Kutyavári út érin-
tésével egészen Diósd határáig 
tart. A két közmûberuházást 
összehangolták, az építők egy-
más után veszik birtokba a 
munkaterületet.

A Bajcsy-Zsilinszky Endre úti 
munkák befejezése után térnek 
át a Riminyáki útra a csatorna-
építők. Várhatóan augusztus 
második felében kezdik itt is a 
munkát. A Riminyáki úton több 
brigád is fog dolgozni, várható-
an félpályás útlezárás mellett. 
Az egyik csapat a Géza utcától 
indul, a másik a Diósdi úttól. Ezt 
követően a Diósdi út Riminyáki 
út–Sándor utca közötti szaka-
szán is lesznek csatornázási 
munkák.

A második legforgalmasabb 
észak–dél irányú közlekedési 

útvonalon, a Szent István utca 
végén egy – a talajban talált 
– szikla okán kissé elhúzódott 
az építés. Remélhetőleg hama-
rosan befejeződik, és a mûszaki 
próbák után (kamerázás, víztar-
tási próba) megtörténhet az asz-
falttal történő helyreállítás az 
egész szakaszon. Ezzel együtt 
történik majd az eddig csak ide-
iglenesen helyreállított Kossuth 
Lajos utcai szakaszok aszfalto-
zása is.

A Lőcsei út északi részén és 
a Szovátai úton is hátra van 
még a csatornaépítés. A bur-
kolatbontási engedélyek már ki 
vannak adva, és amint a kör-
nyező utcákkal összehangolt 
forgalomszervezés engedi, itt is 
kezdődhet az építés, amely vár-
hatóan legalább egy-két hóna-
pot tart. 

A Kossuth Lajos utcában 
még egyetlen kis szakasz van 
hátra, a Gárdonyi Géza utca 
és Arany János utca között. 
A kivitelezők szándéka szerint 
még az őszi iskolakezdés előtt 
kiépítik ezt is. 

A Törökbálinti úton több 
hónap után sem kapták még 
meg az állami közútkezelőtől a 
bontási engedélyt a kivitelezők. 
Remélhetőleg ez hamarosan 
meglesz, és akár már augusz-
tusban elkezdhetik az Iparos 
utcától kezdődő szakaszon a 
csatornaépítést. Az már most 
látszik, hogy az őszi iskolakez-
dés után torlódás várható. Ezt a 
részt nem célszerû jövőre hagy-

ni, ezért mindenképp meg fog 
idén épülni.

Nagyon gondos előkészítés 
mellett kell majd megépíteni az 
Iparos úton a Kádár utca és a 
Kárpitos utca közötti kis sza-
kaszt. Bár nem túl hosszú ez 
a szakasz, tekintve, hogy az 
autópályára igyekvő forgalmat 
rendkívüli módon tudja befo-
lyásolni, rendkívül nehézkes az 
engedélyeztetése. 

Szintén állami kezelésben van 
a Balatoni út is. Ha megérkez-
nek a szükséges bontási enge-
délyek, idén ősszel várhatóan a 
Napvirág utcai csatornaszakasz 
megépítése után a Balatoni út 
Muskátli utca–Kövirózsa utca 
közötti szakasza is elkészülhet. 

A Vadlúd utcában jelenleg is 
tartanak még a munkák. Ennek 
befejeztével fordulnak rá a 
Zámori útra az építők, várha-
tóan félpályás útlezárás mellett 
fog folyni az építés.

A Fuvaros utcának egy-két 
héten belül a végére érnek, és 
ideiglenes helyreállítás mellett 
visszakapja az autós forgalom 
az utat. A szükséges próbák 
elvégzése után kaphatja vissza 
a szilárd burkolatát. 

Az Alsóvölgyi úton hosszú 
hónapok után múlt héten befe-
jezték a csőfektetést. Hátra van-
nak még az utómunkák, ideigle-
nes úthelyreállítás következik. 
A konszolidációs időszak alatti 
állapotot folyamatosan figyelik, 
és ha kell, a szükséges útja-
vításokat elvégzik. A környék 
erősen lejtős utcáin való közle-

Csatornaépítés a fõbb érdi közlekedési útvonalakon

Forgalomelterelések, útlezárások
Ha a városban járunk, lépten-nyomon csatornaépítõ 
brigádokat láthatunk. Az alábbiakban röviden össze-
foglaltuk a legforgalmasabb közlekedési útvonalakon 
történõ munkákat.

kedés (legfőképpen a B betûs 
virág nevû utcák csatornaépí-
tése alatt) igen nagy türelmet 
igényel a környék lakóitól. Az 
építők úgy döntöttek, hogy a 
lehető legtöbb brigáddal igye-
keznek minél hamarabb befe-
jezni ezen a környéken a nehéz 
terepviszonyok melletti építést, 
hogy az őszi időszak előtt még 
legyen egy kis idő a konszoli-
dációra.

A Felsővölgyi úton a térsé-
gi projekt keretében elvégez-
ték a csatorna-csőfektetést. 
Jelenleg egy másik beruházás 
keretében a törökbálinti köz-
igazgatási területen levő ingat-
lanok bekötővezetékeinek épí-
tése folyik. Ezt követően az 
úttestet ideiglenesen helyreál-
lítják, a végleges helyreállítás 
a konszolidációs időszak után 
fog megtörténni.

Az Iparos út és Szövő utca 
között már több szakasz is 
elkészült. A következő hetek-
ben várható, hogy a környéken 
egyre több brigádot beállítanak, 
így a Iparos út és a Szövő utca 
több, kisebb szakaszán idősza-
kosan félpályás lezárás mellett 
csatornaépítés folyik majd. 

Elkészült csatornaszakaszok 2012. július 31-ig

Részvízgyűjtő Megépült csatorna (folyóméterben) Arány

1 12 351 37,43%

2 35 123 82,80%

3 26 687 46,91%

4 19 565 60,22%

5 15 140 36,20%

6 14 605 28,46%

Összesen 123 471 48,25%

Érd-Nyugat: 74 161 56,05%

Érd-Kelet: 49 310 39,25%
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Az energiahatékonyság kiemelt 
szerepet kapott az Európai 
Unióban; Magyarországnak 
2020-ra a végső energiafogyasz-
tás minimum 13 százalékát 
megújuló energiaforrásokból 
kell fedeznie. Ezt a célt azon-
ban csak pénzügyi támogatás-
sal lehet elérni – ilyen például 
az a KEOP-pályázati konstruk-
ció, amely az önkormányzati 
és nonprofit szektornak, illet-
ve gazdasági társaságoknak 
nyújt pénzügyi támogatást 
ahhoz, hogy a helyi hő- és 
hûtésienergia-igényt megújuló 
energiaforrásokkal elégítsék 
ki. Ezeket a KEOP-pályázato-
kat tavaly nyáron – a keretek 
kimerülése miatt – határozat-

lan időre felfüggesztették, idén 
ősszel azonban ismét lehető-
ség nyílik a támogatás elnyeré-
sére – erről számoltak be múlt 
kedden az SKC-Consulting Kft. 
képviselői az Érd és Környéke 
Ipartestület székházában tar-
tott előadáson.

– Augusztus végére, szep-
temberre várható az energia-
hatékonysági pályázatok kiírá-
sa. Előadásunk célja, hogy 
időben tájékoztassuk az érdi 
vállalkozókat e lehetőségről, 
és elő tudjanak készülni rá – 
mondta lapunknak Molnár D. 
Péter üzletágvezető. Az SKC-
Consulting Kft. ugyanis többek 
közt pályázatírással, -mene-
dzseléssel, illetve a projektek 

teljes körû mûszaki megvalósí-
tásával foglalkozik. 

– Az energiahatékonyság 
növelésének első lépése az igény 
felmérése. Látni kell, hogy az 
adott vállalkozás milyen típusú 
energiarendszerrel mûködik. 
Meg kell néznünk az életko-
rát, a technológiai szintjét, és 
azt, hogy hogyan fejleszthető 
tovább. Ezek alapján elkészül 
egy megvalósíthatósági tanul-
mány, majd megbeszéljük a vál-
lalkozóval, milyen úton, milyen 
finanszírozással érdemes elin-
dulni – mondta kérdésünkre 
Molnár D. Péter. 

Az előadásra sok helyi vállal-
kozó eljött, ami nem is csoda 
– mint Csóli Csaba, az ipartestü-
let igazgatója lapunknak hang-
súlyozta: a jelenlegi energiaárak 
mellett nehezen lehetnek ver-
senyképesek a vállalkozók.

– A lakosság tud spórolni, egy 
vállalkozó kevésbé. Ha egy cuk-
rász nem kapcsolja be a hûtőjét, 
elolvad a fagylaltja – szemléltet-
te érzékletes példán a helyzetet 
Csóli Csaba, hozzátéve: ezért 
szerették volna megismertetni a 
helyi vállalkozókat a pályázati 
lehetőségekkel. Saját forrásból 
ugyanis kevesen tudnak megúju-
ló energiaforrásokat is igénybe 
venni. Akad ugyan erre is példa: 
van, aki saját erőből építtetett ki 
napkollektort, és villamosenergia-
számlája a negyedére csökkent. 
Azoknak a vállalkozóknak azon-
ban, akiknek erre nincs módjuk 
– jobban mondva pénzük –, a 
pályázatok jelenthetnek esélyt. 
Mint az előadáson elhangzott, 
az eljárás egyszerûsítése folytán 
manapság könnyebb pályázni, 
mint korábban, a regionálisan 
kiépülő tanácsadó központok 
pedig segítséget nyújtanak a 
támogatást igénylőknek. Á. K.

Õszre várhatók az új energiahatékonysági pályázatok 

Energiakonferencia vállalkozásoknak
Némi odafigyeléssel és akarattal otthonunkban spó-
rolni tudunk az energiaköltségeken. De egy vállalkozó 
hogyan spórol? A cukrász nem kapcsolhatja ki a hûtõt, 
a pék sem a kemencét. Az energiahatékonyság azon-
ban növelhetõ – hogy hogyan, arról tartottak elõadást 
az Érd és Környéke Ipartestület székházában.

Vállalkozóknak tartottak elõadást az energiahatékonyság növelését célzó 
pályázatokról. Képünkön Molnár D. Péter (SKC-Consulting Kft.)
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Algéria valamikor a hatvanas-
hetvenes években a magyar 
cégek paradicsoma volt. 
A rendszerváltással és az otta-
ni romló politikai helyzettel 
azonban beszûkültek a lehetősé-
geink, sok hazai cég visszavo-
nult, évekig szüneteltette kap-
csolatait, de most ismét kapu-
kat döngetnek, méghozzá több 
területen nyitottat. Fülemen 
Róza érdi üzletasszony jól meg-
látta azt a rést, amelynek a betö-
mésével sikert arathatnának 
az érdi vállalkozók is – hiába 
értesítette azonban őket, nem 
mutattak érdeklődést, pedig 
remek előadók színesítették a 
színvonalas programot. Tóth 
Tamás alpolgármester képvi-
selte városunkat, ő azt mond-
ta: érdemes lenne odafigyelni 
az észak-afrikai lehetőségekre, 
hiszen gazdag országokról van 
szó, különösen Algéria gazdag 
nyersanyagban.

Igen széles a paletta, amelyen 
eredményesen mûködhetnének 
együtt a cégek. Erre hívta fel 
a figyelmet Püspök László, 
Magyarország algériai nagykö-
vete is, aki egy kis történeti átte-
kintést adott az eddigi, évtize-
dekre visszanyúló kapcsolatok-
ról. Rengeteg nyoma van még 
ma is az észak-afrikai országban 
a magyar jelenlétnek; utakban, 
épületekben, gyárakban, sta-
dionokban. 

– Ma már nem olyan könnyû 
újra piacot teremteni itt, mert azt 
kérdezik lépten-nyomon, miért 
hagytuk ott őket immár két évti-
zede – mondta. – Fájlalják a 
szakítást, pedig igen sok algé-
riai fiatal tanult nálunk egyete-
meken, jól beszélik a nyelvün-
ket, és többen komoly beosz-
tásokba kerültek, sőt nem egy 
miniszter is lett. Éppen ez a mi 
nagy előnyünk más országok-
kal szemben, amit feltétlenül 
ki lehet aknázni. Igaz, a francia 
cégek történelmi hagyományaik 
miatt helyzeti előnyben vannak 
velünk szemben, de a mi szak-
embereink már bizonyítottak 
Algériában, ahol még mindig 
felnéznek ránk, tudásunkra. 
Ennek ellenére nem könnyû a 
szerződéskötés, bár a közös cég-
alapításnak nincs különösebb 
akadálya, mert mindez francia 
nyelven történik, és minden 
szónak, vesszőnek jelentősége 
van: ezen a téren (is) nagyon 
precízek az algériaiak.

A mezőgazdaság és az épí-
tőipar területén, valamint az 
egészségügyben és az oktatás-
ban voltak többnyire kapcsola-
taink, és itt lehetne továbbra is 
eredményesen együttmûködni. 

Monostori Lajos, az Agrometál 
Group elnöke például tejgyárak 
építésében és tehenészetek lét-
rehozásában gondolkodik.

– Ötven partnerünk van már 
Algériában, jók a kilátások – han-
goztatta Egy megvalósult üzlet 
tapasztalatai címû előadásában, 
és néhány jó tanáccsal látta el 

hallgatóit, kiemelve a szerződé-
sek precizitását, ami nagyon fon-
tos elem az együttmûködésben. 
Pados László, a Tescoconsulting 
Zrt. vezérigazgatója évtizedeket 
töltött az észak-afrikai ország-
ban, gyümölcsöző, nyereséges 
volt eddig a kapcsolatuk, amit 
hosszú évek kitartó munkája 
előzött meg.

– 1964-ben a magyar mér-
nöki tudás megvetette lábát 
Algériában – kezdte beszédét. 
– Ez a bevezetettség, a biza-
lom nagyon fontos előny, amit 
vissza lehet, sőt kell is szerezni, 
mert az emlékezetben jelen van 
még a múlt… Szisztematikus 
munkával újra lehet építeni a 
kapcsolatokat, annál is inkább, 
mert az algériai miniszterek elő-
szobájában ott ülnek a magyar 
tanácsadók, és Szijjártó úr is 
sokszor hangoztatta: stratégiai 
fontosságúnak tartja a kormány 
ott a kapcsolatot, ahol már 
voltunk… Éppen ezért a jövő 
szakembereit fel kell készíte-
ni a nemzetközi bizniszre! Ha 
mindenki egyet akar és össze-
fogunk, az állam és a vállal-
kozások, csak akkor lehetünk 
sikeresek!

Hasznos volt tehát a magyar–
algériai fórum, sok mindent meg-
tudhattunk a lehetőségekről, de 
igazán akkor válik hasznosab-
bá a többórás tanácskozás, ha 
aktivizálják magukat a magyar, 
köztük az érdi vállalkozók, és 
Algéria felé is „kacsingatnak”…

 Temesi László

 Algéria nagy lehetõség a magyar vállalkozóknak

„Nem könnyû piacot teremteni, de megéri”
A magyar–algériai üzletemberfórum sokak fantáziáját 
megmozgatta, hiszen a két ország gazdasági kapcso-
lata gyümölcsözõ lehet mindkét fél számára. Egyszer 
már legalábbis az volt… A budapesti fórumon sajnos 
Érdrõl viszonylag kevesen jelentek meg, pedig érde-
mes lenne a város vállalkozóinak jobban odafigyelni az 
(újra) épülõ-szépülõ algériai együttmûködésekre.

Fülemen Róza volt a háziasszonya az algériai–magyar fórumnak, Pados 
Lászlóval beszélget
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Pados László, a Tescoconsulting Zrt. vezérigazgatója tartott elõadást

Püspök László (balra) nagykövet és Monostori Lajos, az Agrometál Group 
elnöke is tartott elõadást

Tóth Tamás alpolgármester a fórumon beszélgetett a résztvevõkkel

Üdülési csekk és SZÉP Kártya elfogadóhely! Foglalja repülőjegyét
       legolcsóbban nálunk! Utazzon biztonságban, kösse meg
                           utasbiztosítását irodánkban!

Balatonlelle - Hotel Francoise***
augusztusban 6nap/5éjszaka
35.900,- Ft/fő reggelivel

Balatonvilágos - Party Panzió
Családi akció augusztusban,
2 felnőtt + 2 gyermek (14 év alatti)
6nap/5éj 65.900,- Ft/család
reggelivel ajándék belépővel a Club Aligába

Ausztria - Heiligenblut
- 4*-os Hotelben egyéni utazással főszezonban
44.900,- Ft/fő 4nap/3éj félpanzióval

Horvátország
- Trogir - Villa Paula*** augusztusban
egyéni utazással 8nap/7éj
89.900,-Ft/fő félpanzióval

Klasszikus Minikörút Ausztriában
- Buszos körutazás idegenvezetővel
08.16-os indulással 5nap/4éj
65.500,- Ft reggelivel

Róma városlátogatás
- repülős hétvége idegenvezetővel
08.15-ös indulással 5nap/4éj
97.500,- Ft/fő-től reggelivel

Jordánia - Aqaba  - Aqua Vista***
repülővel 08.25-ös indulással 8nap/7éj
74.900,- Ft/fő-től félpanziós ellátással

Görögország - Kréta - Hotel Kalia***
repülővel 08.25-ös indulással 8nap/7éj
99.900,- Ft/fő-től félpanziós ellátással

Cartour Utazási iroda
• 1137 Budapest, Katona József u. 15.

06-1-269-4744
• 1066 Budapest, Teréz krt. 38. (Oktogon)

Tel.: 06-1-782-6772
info@cartour.hu, www.cartour.hu
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Az egyik sürgős határoza-
ti javaslat a szervezeti és 
mûködési szabályzat technikai 
módosítására irányult, amit a 
Tescóban másnap megnyitott, 
új ügyfélszolgálat indokolt, és 
amit a közgyûlés egyhangúlag 
megszavazott. A másik sürgős 
előterjesztés a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázium 
tanulói létszámának emelésé-
re vonatkozott. Egyre nagyobb 
ugyanis az érdeklődés a diá-
kok részéről, ami odáig veze-
tett, hogy 35 fős osztályokat 
voltak kénytelenek kialakítani, 
ezért egy harmadik induló osz-
tály engedélyezéséhez járultak 
hozzá a képviselők, így 23-24 
diák tanulhat egy-egy induló 
osztályban. A képviselők ezután 
rátértek a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, a köz-
étkeztetésről, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjak 
megállapítására vonatkozó ren-
delet módosítási javaslatának 
tárgyalására. A Pensio 17 Kft. 
május végén a nyersanyagnor-
ma 6,6 százalékos emelésére 
tett javaslatot, amit a KSH által 
közzétett élelmiszer szakági 
inflációs mértékével, az áfa, a 
minimálbér és a járulékterhek 
növekedésével, valamint az 
energiaköltségek és az üzem-
anyagárak mértékének eme-
lésével indokolt. T. Mészáros 
András polgármester viszont 5 
százalékos emelés elfogadását 
javasolta a közgyûlésnek, ami 
szeptember 1-jétől az érintettek 

számára a térítési díjak növeke-
dését is jelenti. A vitában Kopor 
Tihamér kifejtette, a maga részé-
ről akár a 6,6 százalékos eme-
lést is el tudta volna fogadni, 
ha nem hallaná azokat a pana-
szokat, amelyek arra vonatkoz-
nak, hogy a szolgáltató gyak-
ran igen silány minőségû ételt 
szállít. Ráadásul úgy értesült, 
hogy az alkalmazottakkal való 
bánásmóddal is bajok vannak, 
ezért az lenne az elsődleges, 
hogy a szolgáltatás minőségén 
javítsanak, és csak utána tegye-
nek javaslatot az áremelésre. 
Az is érdekelte a képviselőt, 
mûködik-e a korábban felállított 
kóstolóbizottság, és a képvise-
lők betekinthetnek-e az általuk 
készített jegyzőkönyvekbe. 
A polgármester tájékoztatta 
a közgyûlést, hogy a kóstoló-
bizottság folyamatosan, havi 
rendszerességgel ellenőrzi a 
felszolgált étel minőségét, és a 
korábban tapasztalt problémák 
zöme megszûnt. T. Mészáros 
András hangsúlyozta, a közét-
keztetés – amelynek 50 száza-
lékát fizetik – nem kis terhet 
ró az önkormányzatra, ezért a 
jövőben azt kellene elérni, hogy 
ez a támogatás 30 százalékra 
módosuljon, hiszen semmi sem 
indokolja az ennél nagyobb 
támogatást, különösen akkor, 
ha abból nem csak a szociálisan 
rászorulók részesülnek. Többek 
között ez a terv is indokolja, 
hogy a közétkeztetés problémá-
jára szeptemberben újra vissza-

térjenek, és minden tekintetben 
megvizsgálják ezt a szolgálta-
tást. Most viszont a közgyûlés 
elfogadta a nyersanyagnorma 5 
százalékos emelésére tett javas-
latot, valamint hozzájárult a 
közétkeztetést ellátó Pensio 17 
Kft. részére az érdi tálaló- és 
főzőkonyhák fióktelepként tör-
ténő bejegyzéséhez. 

A továbbiakban a helyi köz-
oktatási intézmények alapító 
okiratainak módosításáról sza-
vaztak a képviselők. A részbeni 
módosításokat többek között 
az indokolja, hogy a bennük 
szereplő létszámok meghatá-
rozása óta jelentős változások 
történtek az intézményekben: 
szaktantermek, szertárak kerül-
tek kialakításra, vagy újabb 
tanulócsoportok indítása vált 
szükségessé, így a maximálisan 
felvehető tanulólétszám néhány 
intézmény esetében csökkent, 
egyeseknél viszont nőtt. Az 
alapító okiratok alapfeladat-
ként tartalmazzák mindazokat 
a tevékenységeket, amelyeket 
az önkormányzat kötelezően 
lát el, illetve önként vállalt. 
Ugyanakkor a 2012. évi költség-
vetés tervezésekor már látszott, 
hogy az önként vállalt feladatok 
nem tudnak maradéktalanul tel-
jesülni, éppen ezért azok alapító 
okiratból történő kivezetésére 
készült javaslat. A nem kötelező 
feladatként eddig ellátott emelt 
szintû, illetve emelt óraszámú, 
valamint tagozatos oktatás a 
közoktatási törvény szerint fel-

menő rendszerben kerülhetett 
bevezetésre, megszüntetése is 
csak kimenő rendszerben tör-
ténhet. A legtöbb intézményben 
valójában csökken a felvehető 
tanulói létszám, így a Batthyány 
iskolában 600 helyett 480, a 
Bolyaiban 912 helyett 840, az 
Érdligeti iskolában 1120 helyett 
990, a Kós Károly Szakképző 
Iskolában 770 helyett 650, a 
Móra Ferenc Általános Iskolában 
130 helyett 100, a Teleki iskolá-
ban 750 helyett 600 főre módo-
sult a felvehető diákok száma. 
Nagyobb lehet a felvehető tanu-
lói létszám a Gárdonyi iskolá-
ban, így 500 helyett 530 főre, a 
Kőrösi iskolában 970-ről 990-re 
nőtt a felvehető tanulói létszám. 
Változatlanul 810 maradt a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanulói létszáma. Az előterjesz-
tés arra is kitér, hogy a módosí-
tások ellenére a 2012/2013 tan-
évtől is megmarad a város okta-
tásának sokszínûsége, a sport, 
az ének-zene és a két tannyelvû 
iskolaválasztás lehetősége. Az 
intézmények alapító okiratának 
módosításáról egyenként szava-
zott, és fogadta el valamennyit 
a közgyûlés, majd egyetértett 
a város alap- és középfokú 
oktatási-nevelési intézményei 
2012/2013-as tanévre vonatko-
zó heti óraszámának meghatá-
rozására tett javaslattal is. 

Mint arról már lapunkban is 
beszámoltunk, a városi plénum 
a közelmúltban döntött az Érd és 
Térsége Szilárd Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás meg-
alapításáról, majd később egy 
technikai módosításra is sort 
kerített, és egyetértett azzal, 
hogy Sóskút is belépjen a társu-
lásba. Csakhogy miután Sóskút 
csatlakozott, Százhalombatta 
nehezményezte, hogy emiatt 
az addigi 26 szavazata 24-re 
csökkent, így megszûnt a vétó-
joga. Ezt a problémát végül 
úgy hidalták át, hogy míg az 
első három pontot illetően, ami 
az elnök megválasztására, a 
mûködési szabályzat elfogadá-

Újabb nyári rendkívüli ülést tartott az önkormányzat 

Közétkeztetés, helyi közlekedés, oktatás
Nem számít, hogy nyár és a szabadságok ideje van, a sürgõs feladatok nem várhat-
tak, így július utolsó napjára ismét rendkívüli ülésre kaptak meghívót Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének tagjai. A meghívóban javasolt nyolc 
napirendi pont még két sürgõs elõterjesztéssel egészült ki, a tanácskozás pedig 
tizenegy képviselõvel határozatképes volt.

sára és az önerő befizetésének 
tárgyára vonatkozik, 100 szá-
zalékos döntésre van szükség, 
a negyedik pontban elegendő 
a többségi szavazatszám, nem 
szükséges a minősített több-
ség. Ezzel Százhalombatta is 
egyetértett, és az érdi képvise-
lők is elfogadták ezt a techni-
kai módosítást. Ezt követően 
a közgyûlés jóváhagyta azt a 
javaslatot, hogy a polgármesteri 
hivatal őrzés-védelmi feladatai-
nak ellátását továbbra is a jelen-
legi alkalmazottak lássák el. 
Erre vonatkozólag ugyan lefoly-
tattak egy sikeres közbeszerzési 
eljárást, de a nyertes azóta sem 
tudta teljesíteni a feltételeket, 
ezért a polgármester azt java-
solta, hogy ez a feladat kerül-
jön az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.-hez, és a jövő-
ben is maradjanak helyükön a 
meglévő foglalkoztatottak, amit 
a képviselők is ellenvetés nélkül 
elfogadtak. A következő napi-
rendi pont tárgyalások meg-
kezdésére tett javaslatot a köz-
lekedésért felelős miniszterrel 
a helyi személyszállítási köz-
szolgáltatás tárgyában kötendő 
együttmûködési megállapodás-
ról. Segesdi János alpolgármes-
ter kifejtette, 2012. december 
31-én lejár az önkormányzat 
Volánnal kötött szerződése, ám 
a közösségi közlekedést több 
törvény szabályozza, így ennek 
megfelelően kell a szolgáltatót 
kiválasztani. Az alpolgármester 
arra is kitért, hogy az eddigi tár-

gyalások során sikerült elérni, 
hogy a Volánbusz az Ófaluból 
közlekedő járatok menetrend-
jét az utasok kérésére megvál-
toztassa. Korábban Antunovits 
Antal vetette fel egyik ülésen: 
Érd-Ófalu lakosai azt kérték, 
hogy az autóbuszok menetrend-
jét igazítsák úgy, hogy az uta-
sok elérjék a Budapestre induló 
vonat- és buszjáratokat. 

A közgyûlés a rendkívü-
li ülésén elfogadta a Szülők 
Háza és az önkormányzat 
együttmûködéséről szóló szán-
déknyilatkozatot. Ha sikeres 
lesz a Szülők Háza pályázata, 
egy- és hároméves kor közötti 
gyermekek napközbeni ellátá-
sát biztosítják majd, amit – sike-
res pályázat esetén – az önkor-
mányzat maximum 45 százalé-
kig anyagilag is támogatna. 

A városi plénum értekezleté-
nek utolsó napirendi pontjaként 
a polgármester tájékoztatta a 
képviselőket a Velencei úton 
felépült sportcsarnok épületé-
nek megvásárlásához szüksé-
ges hosszú lejáratú hitel felvé-
telére irányuló tárgyalásokkal 
kapcsolatos fejleményekről. 
A tájékoztató szerint az Érdi 
Sport Kft. a törvény szerint jogo-
sulttá vált a „Sportcélú ingatla-
nok fejlesztése” címû pályázat 
keretében igényelt 1 078 000 000 
Ft összegû támogatásra, amit a 
sportpolitikáért felelős minisz-
ter az adópolitikáért felelős 
miniszter aláírásával és a kor-
mány döntésével jóváhagyott. 
Az önkormányzat a 30 százalé-
kos önrész biztosítására induk-
tív ajánlatot kapott a banktól. 
A hitel futamideje 15 évről 20 
évre változott, és a finanszírozó 
bank nem kér 462 millió forint 
értékû ingatlanbiztosítékot. T. 
Mészáros András aláhúzta, a 
TAO-s keretnek köszönhetően 
hamarosan levehetik a vállukról 
ezt a roppant terhes öröksé-
get, és az önkormányzat 1,3 mil-
liárd forintért megvásárolhatja 
a sportcsarnokot, ami a város 
számára jelentős vagyongyara-
podást is eredményez, valamint 
a peres ügy is végre pozitív 
eredménnyel, mindkét fél szá-
mára megnyugtatóan lezárul. 
 Bálint Edit

Tizenegy képviselõ tudott idõt szakítani a rendkívüli értekezletre, így határozatképes volt a közgyûlés
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A rendkívüli ülés kezdetére várva beszélgetéssel telik az idõ

T. Mészáros András polgármester ismertette a két sürgõs elõterjesztés 
tárgyát, majd elfogadták a 10 pontos napirendet
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. augusztus 13 – 19.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő 8.30–18.00 
óráig, kedd–csütörtök 8.30–
15.30, péntek 8.30–12.00  
óráig.

A Városi Galéria a nyári 
időszakban a karbantartási 
munkák elvégzése miatt nyári 
szünetet tart.
A nyári szünet időpontja a 
2012. július 16.–augusztus 15-ig  terjedő 
időszak. 
Minden kedves látogatónknak 
kellemes pihenést, szép nyarat, 
kívánunk!

Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szövegs
zerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.

Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alap-
ismeretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Érd, Budai u. 4. Tel.: 23/363-036, 
www.foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők 

•  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás

•  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

Az újonnan kialakított múzeum-
pedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus, 
06-23/363-036

Időszakos kiállítás, 
augusztus 31-ig 
Sulyok Miklós fotográfus: 
Buddhák és buddhák Kam
bodzsában című fotókiállítása 
 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Felhívás 
Az Érdi Újság, az Érd TV, a Rádió Érd és a Szepes Gyula Művelődési Központ 

szerkesztő-riporteri  
és műsorvezetői tanfolyamot 

hirdet. A tanfolyam hallgatói az elméleti ismeretanyag mellett megismer-
kedhetnek a szerkesztőségek életével, a szerkesztőségi munkafolyamatokkal, 
megtapasztalhatják, hogyan lesz egy kéziratból cikk, hogyan születik egy 
műsor. Az előadások és a gyakorlati bemutatók a médiaismeret, a műfajok 
ismerete, a médiatörténet, a szerkesztés alapelvei, a közéleti ismeretek, a 
viselkedéskultúra tárgykörét érintik.
Megmutatjuk, mi a szerkesztő feladata, hogyan készül egy aktuális lapszám, 
mi a különbség a nyomtatott média, valamint a rádiós és televíziós szerkesz-
tés, műsorvezetés között. A tanfolyamon résztvevőknek lehetőségük lesz 
munkájukat – megfelelő minőség esetén – a nyilvánosság elé tárni a helyi 
médiában. 

A tanfolyam szeptember 15-én indul  
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Jelentkezés szeptember 10-ig a művelődési központ információjában.

A Felnőttkönyvtár és  
a Gyermekkönyvtár 

augusztus 6-tól augusztus 20-ig 
zárva tart, 

nyitás augusztus 21-én kedden.  

Fiókkönyvtáraink: 
a Jószomszédság Könyvtára 
(Sárd u. 35.), a parkvárosi  
fiókkönyvtár (Bajcsy-Zs. u. 
206.) és a zenei könyvtár 

(Alsó u. 27.) 
2012. július 30-tól augusztus 20-ig  

tartanak zárva. 

Előzetes:
Szeretettel meghívjuk az Érdi 
Napok rendezvénysorozat 
könyvtári programjaira.
2012. szeptember 5. 18 óra
„Hétarcú Kína”
Ismerkedes a kínai nyelvvel, 
kultúrával, civilizációval.
P. Szabó József sinológus, kül-
politikai ujságíró előadása

szeptember 8. 14 órától
Könyvtár az Érdi Utcabálon
A pavilonunkban játszhat, 
(könyvtári, helyismereti TOTÓ, 
puzzle), találkozhat könyvaján-
lókkal, ingyenesen beiratkoz-
hat, megismerheti a katalógu-
sok használatát, vásárolhat régi 
és új könyvet, nézegethet régi 
(digitális) képeslapokat Érdről.

2012. szeptember 12. 18 óra
N. Goller Ágota
„Sej, szellők, fényes szellők…” 
Válasz egy politikus kérdésére
című könyvet bemutatja:
Dr. Mayer Rita
minisztériumi főtanácsos, a 
moszkvai Magyar Kulturalis 
Intezet volt igazgatója

Nyárbúcsúztató utcabál
A Szepes Gyula Művelődési Központ

2012. szeptember 8-án

Nyárbúcsúztató utcabált
és kirakodóvásárt rendez, amelyre kézművesek, iparművé-

szeti és kézműves termékeket árusító kereskedők, vendég-

látással foglalkozó üzletek jelentkezését várják.

Jelentkezni lehet személyesen a művelődési központban 

(Érd, Alsó u. 9.)  

és telefonon az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Tiborné vagy Kiss Erzsébet 06-23/365-490

Nyár végén ismét Magyaror-
szágra érkezik a kanadai rock-
banda, a Morre. 2011-ben több 
mint két hónapot töltöttek az 
öreg kontinensen turnéjuk 
keretében, idén viszont már 
Érdet is útba ejtik. Augusztus 
21-én az érdi Borgödör Rock 
Klubban adnak koncertet.

A Morre zenekar tagjai sza-
vatartó emberek. Még 2011-es 
koncertjeiken ígérték meg az 
európai közönségnek, hogy 
következő évben visszatérnek. 
Mostanra kiderült, hogy való-
ban koncertsorozatra indul-
nak, így Németországban, 
Hollandiában, Belgiumban, de 
a térségben még több helyen 
– Szerbiában, Horvátországban 
– is fellépnek. Magyarországon 
Érd mellett Budapesten és 
Salgótarjánban hallgathatják 
meg őket magyar rajongóik. 
Novemberben még egyszer 
hazánkba látogatnak, akkor 
Szeged lesz útjuk végállomá-
sa. Tavaly akusztikus hangsze-
rekkel érkeztek, idén azonban 
elektromos gitárokkal és egy 
basszusgitárossal jönnek. 

A Morre 2008-ban alakult 
a kandai Toronto városában. 

Állandó tagjai az énekes, gitá-
ros Fuser és Igor Lazebnik, 
míg a doboknál Tyler Koch, 
három különböző országból 
származnak. Ennek ellenére 
– vagy éppen ezért – remekül 
mûködnek együtt, dalszövegei-
ket is közösen írják. Zenéjükben 
megismerhetőek a származá-
sukból fakadóan is a keleti, illet-
ve misztikus elemek, amelyeket 
tábortûzi hangulattal ötvöznek. 

Meghatározó még dallamaikban 
Fuser és Igor énekhangja, a hát-
térvokál többszólamú hangzá-
sa, de érezhető olyan klasszikus 
és világhírû zenekarok hatása 
is, mint a Pink Floyd, a Led 
Zeppelin, a The Rolling Stones. 

Első lemezük 2010. júniusá-
ban jelent meg „…Out There” 
címmel. Utána nem sokat pihen-
tek, már jövő év áprilisában 
jelentkeztek a következővel, 
amely a „Contrast” címet kapta. 
A 2011-es év nemcsak a nagyle-
mez meg a turné miatt fontos 
dátum; első videoklipjüket is 
ebben az évben készítették el, 
és ezt a világon számos rádió is 
játssza. A „Morphine” címû har-
madik albumukat pedig napo-
kon belül kaphatják kézbe a 
rajongók. Ennek népszerûsítése 
is a célja a bandának az európai 
koncertkörúton. 

Az érdeklődők további infor-
mációkat találnak az együt-
tesről, hivatalos honlapjukon 
a morremusic.com-on, illetve 
a magyar rajongói portálon, a 
morrefans.uw.hu internetes 
oldalon.  SZA

Kanadai zenészek érkeznek Érdre
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augusztus 13., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt 
9:50 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Csillagszem
16:10 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:40 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-
tató egészségügyi magazinműsor 25’ 

17:05 Polgár-társ
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Polgár-társ

augusztus 14., kedd
8:00 Híradó
8:30 Négyszemközt
9:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi 

magazin
9:30 Kézilabda-mérkőzés

11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

15:00 Híradó
15:20 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 2. 60’ 
17:10 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

18:10 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

augusztus 15., szerda
8:00 Híradó 
8:30 Fény-kép
9:00 A Doktor Szöveti keringési zavar szórakoz-

tató egészségügyi magazinműsor 25’ 
9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Polgár-társ
10:50 Fény-kép
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:20 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:50 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 2. 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 
21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

augusztus 16., csütörtök
8:00 Híradó 
8:30 Mozgás
9:00 Négyszemközt
9:20 Csillagszem
9:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 
11:05 Négyszemközt

15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:10 A Jazz születésétől napjainkig 
„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 17., péntek
8:00 Híradó
8:30 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
9:30 Négyszemközt
9:50 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 
10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
11:05 Fény-kép
11:40 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 
16:05 Négyszemközt 
16:25 Fény-kép
16:55 Polgár-társ
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Segítünk leszokni a 

dohányzásról! egészségügyi ismeretter-
jesztő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Managerszűrés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:45 Híradó ism.
21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
22:25 A Doktor Managerszűrés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 

augusztus 18., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ

10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 A Jazz születésétől napjainkig

„És él a jazz!” tv-sorozat, 45’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 30. rész 
20:30 Aranycsapat 

magyar dokumnetumfilm, 132’ 
rend.: Surányi András 
Fsz.: Sebes Gusztáv, Czibor Zoltán, Grosits 
Gyula, Puskás Ferenc 

21:55 Érdi Panoráma
22:25 Csillagszem

augusztus 19., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás

10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 

17:00 Aranycsapat magyar dokumnetumfilm, 
132’ rend.: Surányi András Fsz.: Sebes 
Gusztáv, Czibor Zoltán, Grosits Gyula, 
Puskás Ferenc 

19:15 A Doktor Managerszűrés szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

19:40 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 31. rész 

20:10 Fény-kép
20:40 Mozgás
21:10 Polgár-társ
21:40 Érdi Panoráma
22:10 Fény-kép
22:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. augusztus 13 – 19.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz

 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18  Közösségi magazin 

Kilátó – szatirikus magazin (m.v. Szakálos Dénes– 
Ágó Simon), WRC-magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music 

22–06   Könyv–színház–muzsika 
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…  

Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A Rádió 87.8 Mhz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes 
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.

Színek kavalkádja a hatalmas 
tégelyekben és a festőpalettá-
kon, ecsetek, vásznak, rajzpa-
pírok szerteszét, félkész vagy 
éppen elkezdett munkák a fes-
tőállványokon, és a már befe-
jezett alkotások sorakoznak 
egymás mellett, vagy gondo-
san egymásra rakva – ez a kép 
fogadja mindegyik mûteremben 
a mûvésztelep látogatóját. 
Idén nyáron tizenegy részt-
vevő dolgozott együtt, illetve 
egyetértésben, egymás mellett 
a tágas és fényben úszó, kelle-
mes mûtermekben. Mindenki 
eldönthette, szeretne-e maga 
mellé alkotótársat, vagy inkább 
– amíg munkálkodik – csen-
des magányba burkolózik. Eőry 
Emil, Fritz Rautner és Karsch 
Manfred közös mûteremben 
dolgozott, többen másodmaguk-
kal osztották meg az alkotásra 
szánt területet, és csak néhá-
nyan választották az alkotás pil-
lanataiban a teljes magányt a 
készülő mûveikkel. 

– Hatvan éve végeztem el 
ebben az épületben az általános 
iskolát, persze, akkor még nem 
gondoltam volna, hogy mit hoz 
a jövő, legkevésbé, hogy egyszer 
– velem együtt – mûvészek nyü-
zsögnek itt, ebben az ódon épü-
letben – emlékezik Eőry Emil, 
miközben mutatja: összesen hat 
festménnyel gyarapította a mun-
kásságát itt, a mûvésztelepen. 
Az utolsó előtti napon már nem 
kezd bele újabb munkába, elége-
dett idei teljesítményével. 

– Fölösleges a kérdés, hogy 
van-e kedvenc közöttük, hiszen 
a szülőt sem ildomos meg-
kérdezni, melyik gyermeke a 
legkedvesebb. Az alkotások is, 
akár a saját csemeték, mind 
egyformán értékesek az alkotó-
nak. Egyre jobban összeszokott 
a társaság, nagyszerû hangulat-
ban folyt itt a munka – mondja 
Eőry Emil, akinek bőven van 
tapasztalata, a mûvésztelepeket 
illetően is. 

– Napközben mindenki szor-
galmasan dolgozott, leginkább 
csak az esték teltek hosszú esz-
mecserével vagy jó hangulatú 
csevegéssel – mondja, és köz-

ben megérkeznek alkotótársai 
is. Fritz Rautner a padlón fejezi 
be alkotását, Karsch Manfred 
a festőállványhoz telepedik, és 
belefog egy újabb munkába. Úgy 
tûnik, a mûvésztelep igencsak 
inspirálja az alkotókat, hiszen 
az elsőn maga csodálkozott el 
azon, hogy naponta megfestett 
egy képet, míg otthon akár egy 
hónapig is eldolgozgat egyetlen 
festménnyel. Most egy kis soro-
zat gyûlt össze a matracok tete-
jén rögtönzött „kiállításon”. 

A mûvésztelep hölgy tagjai 
az emeleten rendezkedtek be. 
Kovács Johanna idén először 
kapott meghívást. Egy kisebb 
termet választott ki magának, 
egyedül kívánt dolgozni. Rajzok 
sokasága az asztalon, akrilfest-
mények készen a fal mellett, és 
félkészen a festőállványon.

– Grafikus vagyok, és állandó 
küzdelem számomra, hogyan 
vigyem vászonra mindazt, ami 
a rajzlapjaimon megszületik. 
Keresem a kapcsolódási pontot 

a grafika és a festészet között. 
A szürke és a kék izgat most 
leginkább. Nagyszerûen érzem 
itt magam, hiszen hasonló 
gondolkodású és hasonlóan 
alkotó mûvészek között lehe-
tek. Ha alaposan megfigyeli az 
ember, ugyanazzal a formával, 
hasonló színekkel és monda-
nivalóval találja magát szem-
ben, csak – mivel mindenki 
egyedi – más térben és más 
eszközökkel közelíti meg és éri 
el, amit kifejezni szándékozik 
– magyarázza. 

Pár lépéssel távolabb egy 
nagyobb teremben alkot Hudák 
Mariann, a tábor legifjabb 
mûvésze. Nem fest, hanem 
installációkat készít. Most két 
fekete, gyermek nagyságú „figu-
rát” állít szembe egymással, és 
megszámlálhatatlan, vékony 
magnószalag kapcsolja őket 
össze. A szalagok adathordo-
zók, a zsákfigurák pszeudo-
bábuk. Ránézésre úgy tûnik, 
van bennük valami tartalom, 
de ha közelebbről megfigyeli 
a szemlélő, rájön, hogy üres, 
és nincs semmi mondanivalója, 
ami valójában súlyos dráma! 

Látogatóban a IV. Érdi Mûvésztelepen

Együtt, mégis magukban alkotnak
Kinn jóval 30 Celsius-fok fölött a hõmérséklet, de 
benn – a néhai, százéves iskola vastag falainak 
köszönhetõen –, ha nem is hûvös, de kellemesebb 
levegõ fogadja a látogatót a IV. Érdi Mûvésztelepen. 
Idén július 22-én nyitotta meg kapuit városunkban a 
kortárs képzõmûvészek alkotótábora, és augusztus 
3-áig hatalmas, tágas mûteremmé lényegült át a va-
lamikori II. Lajos iskola épülete, ahol együtt, de mégis 
magukban dolgoztak a résztvevõk.

– magyarázza Hudák Mariann, 
miközben a korábban pirosra és 
kékre festett hangszalagok végé-
re csomót köt a gyermekfigura 
hátsó, „üres” felületén. Közben 
elárulja, nagy megtiszteltetés 
számára, hogy a kezdetektől 
a mûvésztelep egyik alkotója 
lehet. Évről évre egyre jobban 
összekovácsolódnak, inspirál-
ják egymást a résztvevők. Neki 
nagyon jólesik a szakmai elis-
merés, hiszen nem mindegy, ki 
mond véleményt a munkájáról 
– állítja. 

Hudák Mariann egyébként 
zenei pályára készült, később 
az írás és a tánc is érdekelte, hat 
éven át a Zákány Balettiskola 
növendéke volt, mígnem ráta-
lált a képzőmûvészetre, és állí-
tása szerint attól kezdve min-
den másodlagossá vált számára. 
2010-ben tagja lett a Magyar 
Alkotómûvészek Országos 
Egyesületének és a szentend-
rei Vajda Lajos Stúdiónak. 
A kérdésre, hogy különbözött-e 
valamiben az idei mûvésztelep 
az előzőektől, elismeri, hogy 
ez az eddigi legjobb, és mivel a 
performance is közel áll hozzá, 
örömmel tett eleget a felkérés-
nek. Az a nagyszerû – teszi 
hozzá Mariann –, hogy egyre 
jobban megismerik egymást, 
közeli barátságok alakulnak ki. 
Idén nagyon boldog volt, amikor 
megtudta, hogy Kovács Johanna 
is velük tart, hiszen nagy tiszte-
lője az ismert mûvésznek, ked-
veli a lényegre törő, nagyszerû 
festményeit. 

Hudák Mariann Sz. Varga 
Ágnes Kabóval osztotta meg 
mûtermét. 

– Alapvetően egyedül és 
csendben szeretek alkotni, de 
Mariann jelenléte egy pillanatig 
sem zavart. Mellette is maradék-
talanul képes voltam összpon-

tosítani a munkámra. Persze, 
a küzdelem azért mindig jelen 
van, és nagyon oda kell figyel-
ni, különösen, amikor belülről, 
lélekből hoz létre valamit az 
ember. Ilyenkor belefeledkezik, 
nem vesz tudomást arról, ami 
körülötte történik, ezért nem 
szereti, ha bármi kizökkenti 
ebből az állapotából, amíg be 
nem fejezi a képet – meséli 
Kabó, miközben hátrébb lépve 
figyeli a majdnem kész, fekete-
fehér szénrajzot. Kész van? – 
tûnődik rajta még egy kicsit, és 
a választ is megleli: igen! Nem 
szabad „túlfesteni”, mert elront-
hatja az ember, de az sem jó, ha 
idő előtt abbahagyja – mondja. 
Azt is elárulja, hogy korábban 
főként pasztellképeket festett, 
most azonban a fekete-fehér 
izgatja, ezért leginkább szénnel 
dolgozik. 

Pillanatnyi távollétükben a 
többiek mûtermébe is bepillan-
tottunk, így biztosra vehetjük, 
hogy az itt készült mûvekből 
különösen gazdag és értékes 
kiállítást láthat majd hamarosan 
a mûértő közönség. 

 Bálint Edit

Karsch Manfred keze alól egyre több alkotás kerül ki

A 
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Sz. Varga Ágnes Kabó fehérjei és feketéi
Hudák Mariann installációja két szem-
ben álló gyermek figura, akiket csu-
pán az adathordozó kapcsol egybe
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos jogosultságot kapott az új, 

Erzsébet-program keretében kibocsátott, étkezési célra felhasználható 

Erzsébet-utalvány forgalmazására. Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából 

várható eredmény kizárólag közfeladat ellátására fordítható. Ez a közjó az 

Erzsébet-program, amely a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere. 

Az Erzsébet-utalvány választása felelõsségteljes döntés, hiszen aki adja vagy

használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti 

mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak. 

Az Erzsébet-program egy újszerû európai válasz arra, hogy a társadalmi 

szolidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell.

Pályázati felhívás

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

pályázatot hirdet  

Pályázat megnevezése Benyújtható

„Õszi pihenés”

üdülési pályázat munkavállalók számára

„Õszi kirándulás”

alap- és középfokú oktatási intézmények

tanulócsoportjai táborozásának

elõsegítése érdekében 

A pályázati kiírások, valamint a kérelem benyújtásához szükséges elektronikus adatlapok

az alábbi honlapon találhatóak:

www.erzsebetprogram.hu

2012. július 2 - 31-ig

2012. augusztus 13 - szeptember 10-ig

2012. július 2 - augusztus 31-ig

Az Erzsébet-tábor Határtalan 
túra elnevezésû pályázatával 
a Kárpát-medence országai-
ban, nemzeti kisebbségeiben, 
szórványaiban élõ magyar 
gyermekek is lehetõséget kap-
nak a Balaton-parti nyaralásra. 
Minderrõl Majthényi László, az 
Erzsébet-tábor projektvezetõje 
beszélt a Magyar Televízió 
Balatoni nyár címû mûsorában, 
amelynek vendége volt Dimény 
Olga is, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének 
tagja.

– Most indult el az Erzsébet-
tábor hetedik turnusa, és ez 
a harmadik hét, hogy határon 
túli gyermekek is érkeztek hoz-
zánk – mondta el Majthényi 
László, hozzátéve, eddig több 

mint 14 ezer gyermek számá-
ra nyílik meg a kedvezményes 
táborozás lehetõsége, ebből 
1200 fõ azon gyermekek száma, 
akik a szomszédos országok-
ból, Romániából, Ausztriából 
vagy Horvátországból utaztak 
Magyarországra. Majthényi 
László a mûsorban beszélt 
arról is, hogy megalakult az 
Erzsébet a Kárpát-medencei 
gyerekekért Alapítvány. – Az 
Erzsébet-program részeként az 
Alapítvány szándékai szerint 
legalább öt Kárpát-medencei 
táborhelyen nyaralhatnak majd 
a gyerekek, évente várhatóan 
több ezren.

Dimény Olga, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének tagja hangsúlyozta, 

nagyon örültek a pályázati 
lehetõségnek Erdélyben, hiszen 
a Határtalan túra alkalmat ad 
a közös magyar kultúra ápolá-
sára. – Õszintén örülünk, hogy 
a szórványban és kisebbség-
ben élõ magyar gyermekek is 
lehetõséget kaptak a balatoni 
nyaralásra. Csodálatos hetet töl-
töttünk itt együtt, megismerve 
egymást, a tánchagyománya-
inkat, szokásainkat, az õseink 
által ránk bízott tradíciókat. 
Úgy gondolom, a nemzettu-
dat, a nemzeti hovatartozás 
megerõsítésének egyik fontos 
eleme a néptánc. Mi, a kele-
ti végeken õrizzük, és próbál-
juk megtartani mindazt, amit 
elõdeink ránk bíztak.�

� Fehérvári�Mária

A XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor tusnádi rendezvényén történt 
bejelentésen elhangzott: az Erzsébet-prog-
ram részeként az Alapítvány szándékai sze-
rint legalább öt Kárpát-medencei táborhe-
lyen nyaralhatnak majd a gyerekek, évente 
várhatóan több ezren. A Kárpát-medencei 
iskolások az Erzsébet-tábor pályázati rend-
szerén keresztül jelentkezhetnek majd a ked-
vezményes táborozásra. Az Erzsébet-tábor 
emellett a jövõben lehetõséget biztosít a 
magyarországi gyerekek számára, hogy a 
határon túli táborhelyeken megismerjék a 

Kárpát-medence más tájain élõ társaikat, 
azok hagyományait, kultúráját. Az Erzsébet 
a Kárpát-medencei gyerekekért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke Berecz András mesemon-
dó, a kuratórium tagjai: Sunyovszky Szilvia 
színmûvész, Kovács Kokó István olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok ökölvívó (mindket-
ten tagjai az Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének), Deutsch-Für Ágnes, az Erzsé-
bet-tábor programvezetõje, illetve Vagács 
István, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési 
Fõosztályának vezetõje.

Erzsébet a Kárpát-medencei gyerekekért

Dimény Olga és Majthényi László a Magyar Televízió Balatoni nyár címû mûsorában

Kalandok határon innen és túl

A nemzettudat, a nemzeti hovatartozás megerõsítésének egyik fontos eleme a néptánc
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A Kárpát-medencében élõ magyar nemzetiségû, elsõsorban nehéz anyagi 
helyzetben lévõ gyerekek táboroztatását tûzte ki céljául az Erzsébet a Kárpát-
medencei gyerekekért Alapítvány, amelyet 1,3 millió euróból hoznak létre. 
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A balatonberényi Erzsébet-tábor már eddig is számos tematikus 
tábornak adott otthont. Míg az elmúlt hetekben ifjú sportolók 
– cselgáncsozók, birkózók, bokszolók – edzettek többek között 
olyan klasszisok irányításával, mint Hadfi Dániel, Kovács Antal, 
Kovács Kokó István, Erdei Zsolt Madár vagy Komáromi Tibor, 
addig a hetedik héten a kézmûvesmesterség és a néptánc kapott 
fõszerepet. Parais István koreográfus vezetésével, a Kárpát-meden-
ce népmûvészetével ismerkedhettek meg a Népmûvészeti tábor 
ifjú lakói. A korongozás mellett nagy sikere volt a gyöngyfûzésnek, 
de a gyermekek elsajátíthatták a mézeskalács-készítés alapjait, és 
megtanulhattak szõni is. A kézmûves-foglalkozásokon nemcsak a 
Népmûvészeti tábor lakói vettek részt, hanem az Erzsébet-program 
keretében Balatonberényben táborozó minden gyermek kipró-
bálhatta a kézügyességét. Az ismerkedésre pedig remek alkalmat 
kínált a néptánc. Az ország különbözõ pontjairól érkezõ táboro-
zókat képzett mûvészek oktatták a Kárpát-medencei táncokra, és 
közben meséltek a hangszereikrõl.

Hetedhét népmûvészet az Erzsébet-táborban

A nézõközönséget szó szerint elvarázsolta a népmûvészek produkciója

Bábokat is készítettek a táborozó gyermekek A tábor ifjú lakói számára különleges élményt nyújtott a népmûvészek gólyalábas elõadása

Az ország minden részérõl érkeztek gyermekek a balatonberényi népmûvészeti táborba A foglalkozásokon minden gyermek kipróbálhatta kézügyességét

A táborban nagy sikere volt a gyöngyfûzésnek 

Az ifjú táborozók a balatonberényi táborban megtanulhattak korongozni és viaszgyertyát készíteni is

Erzsébet-tábor
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Fórum

Tisztelt Asszonyom!

Lapunk főszerkesztője továbbította nekem az Ön 
levelét. Felvetéseire az alábbiakban szeretnék 
válaszolni, megjegyzései sorrendjében:

„Az ember szeme előtt, ha piacról beszélünk 
(ha kicsi is hozzá a hely) nagy kupac zöldségek, 
gyümölcsök s egyéb piaci áruféleségek mögött álló 
mosolygós árusítókból álló képe jelenik meg, de 
itt ez csak délibáb volt, hiszen a komor valóság 
a húsbolt, ahol kedves emberek fogadtak, gondo-
lom, az a család, aki az egészet kitalálta, létesítet-
te és amúgy szép húsokkal, húskészítményekkel 
várja a vásárlókat, akit aznap és abban a pilla-
natban  az én személyem képviselt mindössze.” 

Nem tudom, Ön mikor járt az üzletben. Mikor 
én ott voltam, a „komor valóság” az volt, hogy 
igenis nagy kupac zöldségek, gyümölcsök és 
egyéb piaci áruféleségek mögött mosolyogtak az 
elárusítók, és ezt a cikkben megjelent képek is 
tükrözik. 

„Olyan sok időm aznap nem volt, meg hát iga-
zából sok közöm sincs hozzá, de ha csak az épület 
előtti nem túl tágas teret (épp elég pár autó par-
kolásához) nézzük, hát legfeljebb sorsolás útján 
tudnak maguknak helyet biztosítani a jövendő 
árusítók, akiknek a terményeiket kívül asztalt-
széket is kell szállítani, ha valahova kirakodni, 
ill. leülni kívánnak majd.”

Egyetértek, a parkoló valóban nem elégséges, 
de úgy érzem, itt utcai árusításról nem lesz szó. 
Ahogy a cikkben is írtam, a termelők itt közvetve 
(azaz a Magyar Piac Szövetkezeten keresztül) 
árusíthatják termékeiket, illetve meghatározott 
időben tarthatnak bemutatót. Cikkemből ez is 
kiderült.

„Nem is szaporítom tovább a szót, mindössze 
az a mondandóm veleje, hogy az újságcikk kissé 
megtévesztette a bájos olvasót azzal, hogy kész 
tényként emlegetett egy gyermekcipőben totyogó 
kezdeményt, valószínûleg sokakat megtévesztve.” 

Egy szóval sem írtam, hogy a Skála Vásár
csarnoka költözik a Tárnoki útra, sőt, kiemeltem 
azt is, hogy itt egy gyerekcipőben járó kezdemé
nyezésről van szó, azaz egy most nyitott üzletről 
– ami nem a méreténél fogva piac, hanem azért, 
mert így a környékbeli termelőtől a nagyke
reskedő kikapcsolásával jut el a friss termék a 
fogyasztóig. 

„Lehet, hogy nem is rossz ötlet tőlem, ha azt 
javasolom, egy kedves riporter látogassa meg a 
»piacot« és egy újabb cikkben helyesbítse az előző 
helyzetképet.” 

Szerintem a cikkből nyilvánvaló, hogy ott vol
tam a piac megnyitóján – amiről a fényképeim is 
tanúskodnak, mint ahogy az is, hogy rengeteg ott 
kapható árut felsoroltam.

„Ja, és nagyon remélem, nem voltam sértő, 
senkit nem kívánok megbántani!”

Nem bántott meg, a parkolódologgal egyet 
is értek. Magánvéleményem az, hogy Érd ezen 
részén egy ilyen méretû boltnak inkább van lét
jogosultsága, mint egy nagy piacnak (egyebek 
mellett a megközelíthetőség miatt). Sajnálom, 
ha cikkem megtévesztette, bár igazából ez olyan, 
mint amikor az ember házat keres, a fénykép 
és a leírás szerint ez álmai otthona, aztán élő
ben nagyot csalódik, mert sokkal többet képzelt 
mögé. Nem érzem azt, hogy eltúloztam bármit is, 
amiből Ön téves következtetéseket vonhatott le. 
Azzal kicsit felbosszantott, hogy a piacra küldött 
helyesbítést írni…

Ha megenged egy javaslatot: ötleteivel fordul
jon Bernek Sándorhoz, ahogy láttam, nem olyan 
ember, aki elzárkózik a jó ötletek elől. 

Üdvözlettel: 
Ádám Katalin

újságíró

Munkatársunk szakszerû és visszafogott választ 
írt az olvasó kritikai megjegyzéseire, főszerkesz
tőként azonban néhány kitételt úgy érzem, nem 
hagyhatok szó nélkül. „Nagyon remélem, nem 
voltam sértő, senkit sem kívánok megbánta
ni” – írja az olvasó. Pedig lehet, hogy sikerült. 
Tekintsünk el a gunyoros kitételektől – bájos olva
só, gyermekcipőben totyogó kezdemény, kedves 
riporter, polgármester hoz termelőket, az árus
helyeket majd sorsolni fogják, az írásban délibáb 
van a komor valóság helyett, ami csak egy hús
bolt, egyetlen vásárlóval és így tovább – hiszen 
a stílus önmagában is minősíti az alkalmazóját. 
Azt az állítást azonban, hogy az írás megtévesz
tette az olvasókat, valamint a javaslatot, miszerint 
menjen el újra és „helyesbítse az előző helyzetké
pet”, vissza kell utasítanom, mivel ezzel gyakorla
tilag hamisítással vádolja munkatársunkat. Nem 
is tudom, hogyan képzelte el írásunk megszületé
sét: munkatársunk az olvasó szerint zöldséget és 
gyümölcsöt hordott a rekeszekbe, és így készítet
te el a címlapon látható, „megtévesztő” fotót? 

Olvasónk befejezésül azt írja: „Lehet, hogy 
nem is rossz ötlet tőlem, ha azt javasolom, egy 
kedves riporter látogassa meg a »piacot«, és egy 
újabb cikkben helyesbítse az előző helyzetképet. 
Amennyiben mód van rá, és megbíznak ezzel, 
szívesen megteszem én is.”

Ajánlatát köszönettel fogadjuk, de – a levelében 
olvasottak alapján azt hiszem, ez érthető – nem 
vesszük igénybe.

Tisztelettel és üdvözlettel:
 Bognár Nándor

Piac, vagy nem piac?
Levél érkezett az Érdi Újság szerkesztõségébe, amelynek feladója Czobor Anikó 
érdi lakos. Kifogásokat, fenntartásokat és ellenvetéseket fogalmazott meg július 
19-én megjelent lapszámunkban „Megnyílt Érd elsõ gazdapiaca” címû írásunkkal 
kapcsolatban. Írásunk szerzõjének válasza az alábbiakban olvasható:

információk

Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által adományoz
ható díjakról és kitüntetésekről szóló, 40/2011. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet 15. §a és 24. 
§a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés 
adományozására – az alábbiak szerinti tartalom
mal – pályázatot ír ki.
I. Pályázati hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
214/2012. (VI.21.) KGY. határozata alapján pályá
zatot hirdet a városban létesült épületek építésze
ti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és 
publikálásra kerülő megvalósult épületek minta 
értékkel szolgáljanak a városunkban egyre 
növekvő számban építkezők számára. A pályázat 
elősegítheti az épített környezet alakításában 
közremûködők – döntéshozók, beruházók, ter
vezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. 
Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét 
felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fon
tosságára.
II. Pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósult városépíté
szeti alkotással (épület, létesítmény, kertépíté
szeti terv stb.) részt vehet minden olyan sze
mély, aki a megvalósításában felelős tervezőként 
közremûködött, és a pályázati kiírás feltételeit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, 
alkotás megvalósításában közremûködők együt
tesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes 
egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt 
a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül 
nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékel
nie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője 
írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja 
be a pályázatot, akkor az építésztervező írásos 
beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek 
az építésztervező és a tulajdonos írásos bele
egyezését egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra 
csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezője azonos az építési és használatbavételi 
engedélyben feltüntetettel.

Egyegy kiemelkedő színvonalú építészeti 
alkotás díjazására független személyek (szak 
és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot 
tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri 
a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való rész
vételre.
Feltétel továbbá:
•  A pályázat beadásának időpontját megelőző 

három éven belül került sor az épület, ill. 
egyéb létesítmény használatbavételi engedé
lyének megadására, jóváhagyására megvalósí
tására, létrehozására.

•  Építésnél, telepítésnél az országos szakmai 
előírások, és az érvényes szabályozási tervben 
rögzített előírásokat maradéktalanul betartot
ták, az engedély kiadását követően a megvaló
sítás során építésrendészeti eljárásra okot adó 
szabálysértés nem történt.

•  A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók 
vállalják a teljes nyilvánosságot.

•  A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló 
Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a 
létesítmények és azok környezetének rész
letes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás 
időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal 
korábban megkapják. 

III. Pályázatok beadása
1.  A pályázatot 2012. október 29ig kell az érdi 

Polgármesteri Hivatal főépítészéhez személye
sen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 3. 
Polgárok Háza).

2.  A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a 
pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyez
ve, egybekötve (vagy fûzve) kell összeállítani.

3.  A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiá
nyosan benyújtott pályamûveket kizárhatja a 
pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályáza
tukat benyújtották, a pályázati kiírás feltétele
inek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik 
magukat.

IV. Pályázatra benyújtandó munkarészek
A pályázatra benyújtandó munkarészek az aláb
biak:
•  nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érin

tett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzá
járulási nyilatkozataival (ezeket csomagoláson 
belül kell elhelyezni),

•  teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyá
si tervdokumentáció, eredeti vagy még érté
kelhető méretûre kicsinyített méretarányban 
(mûszaki leírás, alaprajzok, metszetek, hom
lokzatok, helyszínrajz),

•  építési és használatbavételi engedély vagy 
egyéb létesítmény esetén az ezzel egyenértékû 
okirat,

•  fényképek: legalább 4 db a létesítményről, 
különböző nézőpontokban felvéve.

•  A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legna
gyobb mérete A/3 lehet.

V. Bíráló Bizottság
 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizott
ságának elnöke, az Oktatási és Mûvelődési 
Bizottság elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara 
elnöke, felkért építész oktató vagy más szakte
kintély és a városi főépítész alkotják. A bizottság 
elnöke a polgármester, előadója a városi főépí
tész. A Bíráló Bizottság egyszerû többségi szava
zással dönt.
VI. Pályamûvek elbírálása, díjazása
1.  A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai 

az alábbiak: 
• az épület, létesítmény, telepítése, környe
zetbe illesztése, 
• az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés 
megoldása,  
• a létesítmény építészeti formálása, 
• a szerkezet kialakítása, a részletképzések 
színvonala.

2.  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályamûveket 
a beadási határidőtől számított 15 napon belül 
elbírálja, és javaslatot tesz a Képviselőtestü
letnek a díjazásra. Egy évben legfeljebb két díj 
adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd Város 
Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló önkormányzati ren
delet szerinti összeg (jelenleg Érdi Építészeti 
Nívódíj összege 200.000, Ft) áll rendelkezés
re. A díjazott pályázatok alkotói emlékplaket
tet és oklevelet vehetnek át.

VII. A pályamûvek bemutatása, visszaadása, 
felhasználása
A pályázaton eredményt elért pályamûvek a helyi 
sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban 
nem részesített terveket az eredményhirdetéstől 
számított fél éven belül lehet átvenni személye
sen a városi főépítésznél.

Érd, 2012. június 21.
A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3. 
Polgárok Háza, 114. sz. iroda), vagy megtalálható 
a www.erd.hu honlapon. További felvilágosítást 
ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika a 
0623/522396 telefonszámon. 

Érdi építészeti nívódíj pályázat 2012.

Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Kincses Óvoda Béke téri épület

2 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfo-
kú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus – legalább 1–3 év szakmai  tapasztalat, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus - legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű számítógép használói, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06-20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 251/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  vagy
• Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu e-mail címen keresztül 
• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 11. 

Az Érdligeti Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 2012. szept. 1-jétől tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év évre 2012. 
szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig szól. A munkavégzés helye: 2030 Érd, Diósdi út 95–101.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Érdligeti Általános Iskola gazdasági szervezete 
munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv., valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31) kormányrendelet szerint. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség + bármely szakon megszerzett mérlegképes könyvelői végzettség, vagy felső-

oktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
• Gyakorlati tapasztalat oktatási intézményben – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
• Pontos, körültekintő munkavégzés,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetemi végzettség,
• Vezetői tapasztalat,
• TTG-program, KIR-rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• diploma másolata,
• erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően 2012. szeptember 1-jétől 
betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Balogh Erika igazgató nyújt, a 06-23/524-024 telefonszámon, vagy erdli-
geti@erd.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak az Érdligeti Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Diósdi út 95–101). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető   vagy
• Elektronikus úton Vargáné Balogh Erika igazgató részére az erdligeti@erd.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.
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Manapság a legtöbb apa öröm-
mel vesz részt az újszülött gon-
dozásában (és itt nemcsak a 
klasszikus fürdetésre, hanem 
a pelenkázásra, öltöztetésre, 
a baba elringatására, illetve a 
játékra is gondolunk), és bizony 
tudomásul kell vennie azt is, 
hogy a kis jövevény érkezésével 
élete párja, felesége fáradtabb, 
gyakran szalad a háztartás, és 
figyelmének jó része már nem 
a családfőre, hanem a babára 
irányul. 

Van azonban egy dolog, 
amiben az apa nem tud részt 
venni: ez pedig a szoptatás. Ez 
a szoros kapcsolat az anyukával 
akár a kirekesztettség érzését is 
keltheti az újdonsült apukában, 
pedig ha magában a szopta-
tásban nem is, a „rituáléban” 
részt vehet: kényelmessé teheti 
a szoptatni készülő anya fekhe-
lyét, fotelját, bekapcsolhat vala-
mi kellemes zenét, harapnivaló-
ról gondoskodhat (az anyának), 
illetve ő viheti oda édesanyjá-
hoz a megéhezett csecsemőt. 
Ami pedig a legfontosabb: álljon 
a felesége mellett, buzdítsa és 
bízzon benne, hiszen a szopta-
tás gyakran nem olyan egyszerû 

és magától értetődő dolog, mint 
ahogy azt a még gyermektelen 
asszonyok hiszik. 

Ahogy múlnak a hónapok, 
sok apa türelmetlenkedik, úgy 
látja, a gyereket ideje volna 
elválasztani. Ilyenkor felesle-
ges konfliktusok helyett inkább 
támogassa az anyát a szoptatás-
ban – amíg az anyatejes táplá-
lást a baba és az anya is igényli. 
Ezzel nemcsak a családi békét 
őrzi meg, hanem a baba egész-
ségét is: vizsgálatok kimutatták, 
hogy azoknál a gyerekeknél, 
akiket egyéves koruk előtt elvá-
lasztanak, röviddel a szoptatás 
befejezése után gyakran fordul 
elő középfülgyulladás, hasme-
nés, illetve allergia. 

Ahogy a gyermek nő, figyel-
me tágul, ismerkedik a világ-
gal, az ételekkel, az ízekkel, a 
szoptatás ideje sem lesz már 
olyan hosszú – a picik gyak-
ran már csak megnyugvást 
keresve bújnak anyjuk mellé-
re. A gyerek etetésének már az 

apa is tevékeny részese lehet, 
és ahogy észrevétlenül lazul 
az a szál, ami a szoptatással 
a babát és a mamát összeköti, 
úgy erősödhet az apa és gyer-
meke közti érzelmi kapocs. 
Ehhez persze sok közös játék, 
odafigyelés szükséges – de az 
az apa, aki már tapasztalta, 
hogy munkából hazajövet, az 
ajtót nyitva, pici lábak szalad-
nak felé, tudja, hogy a közös 
tevékenység mekkora öröm 
forrása, nemcsak a gyereknek, 
hanem a szülőnek is.

Legyen egy apa bármily lel-
kes és kitartó a baba gondozása 
terén, azért adódnak kivédhetet-
len, a férfi és női attitûd külön-
bözőségéből eredő nehézségek.

– Az apáknak sokszor nehéz 
elfogadniuk azt, hogy a cse-
csemő nem szigorú szabályok, 
algoritmusok szerint mûködik 
– vélekedett Csörgő Andrea 
perinatális szaktanácsadó, a 
Csörgő Szülőhangoló program 
elindítója. – Feszültség támad-

hat a két szülő között, ha nem 
tartják tiszteletben egymás 
kompetenciáit. Például: az anya 
a baba szükségleteiből kiindul-
va táplálja és gondozza a kicsi-
nyét, ám a férj ezt helyteleníti, 
mert szerinte ez nevelési fel-
adat. De a fordítottja is előfor-
dulhat: ha az anya fáradt, min-
den apróság miatt kétségbeesik, 
egy józan, két lábon álló férfi 
segíthet, hogy a dolgok ismét 
normális medrükben folyjanak. 
Nagyon fontos egyébként, hogy 
az anya és az apa előtt is álljon 
pozitív minta. Sajnos, a férfiak 
egymás között nem apaságról 
és az ilyen jellegû élményeik-
ről szoktak beszélgetni, pedig 
ez sokat segítene az apaszerep 
elsajátításában – zárta szavait 
Csörgő Andrea.

Következő lapszámunkban 
a depresszióval foglalkozunk, 
illetve azzal, hogy honnan vár-
hat, kaphat segítséget az ezzel 
küzdő anyuka és családja.

 Ádám Katalin

A férj támogatása, törõdése egyaránt fontos a babának és az anyának

Apaszerepben az anyatejrõl
Az anyatejes naphoz kap-
csolódó sorozatunkban 
múlt heti lapszámunkban 
az édesanyákat támoga-
tó csoportokról, klubok-
ról számoltunk be. Nem 
szabad azonban elfelejt-
kezni arról sem, akitõl 
az anyuka jó esetben a 
legtöbb fizikai és lelki se-
gítséget kapja – azaz az 
apáról. Miben és hogyan 
tud az édesapa a legha-
tékonyabban segíteni az 
anyukának? Az alábbiak-
ban olvasható írásunkban 
erre keressük a választ.

A legtöbb apa örömmel vesz részt az újszülött gondozásában, mégis adódhatnak konfliktusok
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Pályázati kiírás

Érd megyei jogú város 
tanulmányi ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, a benyújtást megelőző fél évben kimagasló tanulmányi 
eredményt elérő magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik 
nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapkép-
zés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (szeptember–január), illetve (február–június) 
időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, 
amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem 
éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a 
pályázó mûveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe 
veheti.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztön-
díj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgató-
ja, tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék-fizetési köte-
lezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít.

A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (2030 Érd, Budai út 10.) írásban – a pályázó által aláírva 
– egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtat-
ványon. Nyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáin (Polgárok Háza, Alsó u. 3., Tesco, Budafoki út 2–4.) 
vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdeté-
sek rovatból.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., 
a második félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi és 
versenyeredményt február 28-ig kell igazolni.

A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a 
postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott 
pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adat-
lap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a 
benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolá-
sokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről 
írásbeli értesítést kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a 
pályázatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefon-
szám, anyja neve, tanulói azonosítószáma, születési helye és ideje, 
bankszámlaszám, általános iskola, középfokú, illetve felsőoktatási 
intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok 
várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú, 
illetve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a 
pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében 
vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók 
jövedelemkimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-
ról vagy hiányáról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/hallgatói 
jogviszony igazolása.

A Bolyai János Általános Iskola
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Pénzügyi-számviteli-gazdasági feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, pénzügyi számviteli
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, 
• motivációs levél, 
• a szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. 
szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Teréz nyújt a 06-23-
524-185-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Bolyai János Általános Iskola címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosítószámot: 1/2012., valamint a munkakör megnevezését: 
gazdasági ügyintéző.

•  Elektronikus úton Baranyi Teréz részére a bolyaijanosisk@erd.hu e-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

Tisztelt Adózók!
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kap-
csolódó gépjármûadó-mentességgel kap-
csolatos kormányrendelet 2012. március 
31-i változása miatt az alábbiakról tájé-
koztatom önöket:

A súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
– 2011. július 2. napjától hatályba lépett 
– 102/2011. (VI. 29.) kormányrendeletet 
az egyes kormányrendeleteknek a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedő-
képességének vizsgálatával összefüggő 
módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) 
kormányrendelet 2012. március 31-i 
hatálybalépéssel módosította.

A 2012. március 30-át követően a 
gépjármûadó-mentesség megállapításá-
hoz a súlyos mozgáskorlátozottság ténye 
a következőkkel igazolható:

– elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal által a közlekedőké-
pesség minősítéséről kiadott szakvéle-
mény-másolattal, míg

– másodlagosan a Fot. szerinti fogyaté-
kossági támogatás (MÁK által) megálla-
pításáról szóló hatósági határozat, vagy 
a megállapítás alapjául szolgáló hatályos 
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 
másolat, vagy az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM 
Mr. rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott igazolásmásolat.

A kormányrendelet átmeneti rendelke-
zései alapján

– a módosított kormányrendelet hatály-
balépését megelőző napon (2012. már-
cius 30-án még hatályos) szakértői szerv 
által kiadott szakvélemény, szakhatósági 
állásfoglalás legkésőbb 2012. szeptember 
15. napjáig, 

– a 2011. július 1. napjáig kiadott orvo-
si szakvélemény („7 pontos igazolás”) 
legfeljebb 2012. december 31. napjáig 
használható fel gépjármûadó-mentesség 
igénybevételére.

2013. január 1. napjától a „7 pontos 
igazolással”, ill. a kormányrendelet 2012. 
március 30-áig hatályos 7. § ac) alpont-
ja szerinti szakértői szerv által kiadott 
szakvéleménnyel rendelkező személyek 
nem tekinthetők súlyos mozgáskorláto-
zottnak, így gépjármûadó-mentességre 
sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen sze-
mélyek – függetlenül attól, hogy egész-
ségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek 
óta véglegesnek tekinthető – továbbra is 
jogosultak legyenek az adómentességre, 
a közlekedőképességük minősítése cél-
jából vizsgálaton kell részt venniük, és 
annak eredményeként súlyos mozgáskor-
látozottságukat megállapító új igazolással 
kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolás-
sal” rendelkező személy felülvizsgálaton 
csak 2012. december 31. napját követően 
vesz részt, akkor az adómentesség csak 
az új igazolás kiállítását követő hónap 
első napjától jár.

Az ügyfél a közlekedőképessége minő-
sítését elősegítő, rendelkezésére álló orvo-
si dokumentációval és egyéb iratokkal a 
lakóhelye szerinti körzetközponti jegy-
zőnél (okmányirodában) kérelmezheti 
súlyos mozgáskorlátozottságának meg-
állapítását. Kérelmével az okmányiroda 
ügyintézője megkeresi a szakértői szer-
vet (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal) a közlekedőképesség minősítése 
érdekében, mely a szakvéleményt 60 
napon belül adja ki. A szakvélemény-
másolat – feltéve, hogy az a közlekedőké-
pesség súlyos akadályozottságának fenn-
állását legalább 3 éves időtartamra álla-
pítja meg – szolgál alapul a gépjármûadó-
mentesség megállapításához.

Felhívjuk figyelmüket, hogy időpont-
egyeztetés céljából szíveskedjenek az 
okmányirodát megkeresni!

Az okmányiroda  
nyitva tartása: 

hétfő  8.00–12.00 – 13.00–18.00
kedd  8.00–12.00 – 13.00–16.00
szerda  8.00–12.00 – 13.00–18.00
csütörtök  8.00–12.00 – 13.00–16.00
péntek  8.00–11.00

Telefonszám:  
23/522-334 

  Adócsoport

Adózási tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz 
kapcsolódó gépjármûadó-mentességgel  

kapcsolatos változásokról



Érdi Újság 13XXII. évfolyam, 2012. augusztus 9.

Ebben a melegben enni sincs 
kedvem – halljuk úton-útfélen, 
és ez a kijelentés feltétlenül 
indokoltnak is tûnik, hiszen a 
nagy hőség enyhítése inkább 
folyadékok felvételét igény-
li, mintsem, hogy tartalmas, 
nehéz vagy akár csak könnyebb 
főtt, fûszeres, húsos ételeket is 
magunkhoz vegyünk. Márpedig 
enni nagy melegben is kell – 
igaz, nem mindegy, hogy mit.

Ami mindenképp javasolha-
tó, az a zöldség és a gyümölcs. 
Szerencsére Érden bőven talál-
ható ezekből az egészséges 
étkekből. Sok helyen a járdára 
kihelyezett rekeszekben dísze-
leg a sokféle alma, körte, szil-
va, ringló, szamóca, szeder, 
sőt déligyümölcsből is széles a 
választék. Ami azonban min-
den bizonnyal a legnépszerûbb 
manapság, az a dinnye, főként 
a görögdinnye. Alaposan 
lehûtve kiváló csemege nem-
csak a főétel elfogyasztása után, 
hanem magában is – például 
hazatérve a munkából, kiemel-
ve a hûtőszekrényből.

Igazodtak ehhez az egész-
séges irányhoz a vendéglátó-
helyek is: első helyre küzdötte 
fel magát a menüben aján-
lott, kínált ennivalók sorá-
ban a hideg gyümölcsleves. 
Ezen nem is csodálkozhatunk, 
hiszen ha már főtt ételt eszünk, 
akkor babgulyás vagy csirkera-
gu helyett inkább a hûvös, eny-
hén savanykás, tejfölös vagy 
éppen tejjel, pudingporral íze-
sített hûs leves az, ami jólesik 
ilyenkor. Ami még jóleshet, az 
a saláta. Természetesen nem 
fejes salátára kell gondolnunk; 
számtalan salátafélét képesek 
az érdi vendéglősök összeál-
lítani a legkülönfélébb egész-

séges, vitamindús növény-
félékből.

A nyári ételek sorában bár-
milyen furcsa is, de meg kell 
említenünk a lángost is. Számos 
oka van ennek, például az is, 
hogy különösebb felkészültség 
– tányér, evőeszköz – nélkül is 
fogyasztható, ráadásul kiváltha-
tó vele a tartalmasabb főétke-
zés. Ha valaki útközben, haza-
felé elfogyasztott egy finom, 
többnyire fokhagymás, tejfölös, 
friss lángost, utána már nem 
nagyon kíván semmiféle komo-
lyabb táplálékot magához venni. 
Másik előnye ennek az ízletes 
nyári ételnek az, hogy bárhol: 
utcán, téren, még strandon is 
szabadon fogyasztható. És ha 
már utcai, közterületi étkezést 
említettünk, mindenképp ide 
tartozik a főtt kukorica is. Ezt 
ugyancsak több helyen árusít-
ják Érden – és sokan fogyasztják 
is, ami nem baj, hiszen egészsé-
ges, tápláló ételről van szó.

Nyári, nagy melegben termé-
szetesen nem hagyható ki az 
ételek vagy inkább a csemegék 
sorából a fagylalt sem. Ez az, 
amit életkorra, helyszínre, idő-
pontra – bármire tekintet nél-
kül fogyasztanak. Nem vélet-
len, hogy a városban bármerre 
járva a fagylalttal találkoztunk 
a leggyakrabban; ez bizonyul 
a legnépszerûbb, legközkedvel-
tebb nyári ételféleségnek.

Mindent egybevetve: aki 
ebben a nagy melegben meg-
éhezik, Érden biztos, hogy 
talál kedvére való, egészséges 
ennivalót, mégpedig igen széles 
választékban. Pillanatképeinket 
végignézve sem mondhatunk 
mást, mint hogy ezekhez a kivá-
ló ételekhez jó étvágyat kívá-
nunk. (bog)

Érdi pillanatképek

Mit együnk?

Sok helyen a járdára kihelyezett rekeszekben díszeleg a sokféle friss gyü-
mölcs, sõt déligyümölcsbõl is széles a választék
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Ami minden bizonnyal a legnépszerûbb manapság, az a dinnye, fõként a 
görögdinnye

A vendéglõkben elsõ helyre küzdötte fel magát a menüben is kínált enni-
valók sorában a hideg gyümölcsleves, ám számtalan salátafélét is össze 
tudnak állítani az érdi vendéglõsök a legkülönfélébb egészséges, vitamin-
dús növényfélékbõl

A lángosnak, ennek az ízletes ételnek az is elõnye, hogy bárhol: utcán, 
téren, még strandon is szabadon fogyasztható
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És ha már utcai, közterületi étkezést említettünk, mindenképp ide tartozik 
a fõtt kukorica is

Nyári, nagy melegben természetesen nem hagyható ki az ételek vagy 
inkább a csemegék sorából a fagylalt sem – ez az, amit életkorra, hely-
színre, idõpontra, bármire tekintet nélkül fogyaszthatunk

Fo
tó

: K
ov

ác
s R

en
át

a
Fo

tó
: K

ov
ác

s R
en

át
a

Fo
tó

: T
em

es
i L

ás
zló

Fo
tó

: T
em

es
i L

ás
zló

panoráma

Segíthetek?
Az Érdi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Segíthetek? 
címmel

a 2012–2013. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet 

magyar állampolgárságú érdi, cigány/roma
 tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: 
Az a roma származású általános, középiskolás vagy felsőfokú oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, 
aki képességeihez mérten jól szerepel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben 
tartja, feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik élet-
vitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja az ösztöndíjra. Az elbírálás 
a CNÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés rangsorolás szerint történik.
Pályázati feltételek:
•  Az általános iskolai tanulók az 5. osztálytól pályázhatnak.
•  Cigány-roma származású és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, érvényes lakcím kártyával 

igazolva.
• Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
•  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a tantárgyak 1-től 5-ig 

terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizo-
nyítványon feltüntetni számmal az elért eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni!  

•  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. Akinek a magatartása nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből. (Az átlagszámításba a magatartás és a szorgalom nem számít 
bele.) Külön elbírálás alá esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de példás magatartása (5) és szor-
galma (5) miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 
2012. augusztus 31. déli 12 óra. 
Helye: Budai út 10. Humán Iroda, személyesen Kalányos Éva romareferensnél.
Félfogadási idő: szerdán: 10–14 óráig, és pénteken 8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes a pályázata. A határidőn 
túl beadott pályázat nem érvényes.
Az elbírálás 2012. szeptember 7-ig történik meg
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után történnek.
A nem nyertes pályázatokra külön értesítést nem küld a CNÖ.
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferensnél (Érd, Budai út 10. 
Humán Iroda), valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján!
� Balogh�Csaba�s.k.�

CNÖ�elnök�
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CSOBBANÁS AZ ADRIÁN!
Non-stop busz, 

csoportkísérővel,
1 nap csobbanás 

Olaszo., JESOLO/CAORLE
aug. 24-26. 13900 Ft/fő
Horváto., KRK-sziget

aug. 24-26. 11900 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK-KRK SZIGET
4 nap, szept. 6-9. busz, 

idegenvezető, 2 éj kétcsillagos 
szállodában, svédasztalos 

félpanzió 32900 Ft/fő

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI
5 nap, szept. 19-23. busz, 

idegenvezető, kirándulások, 
4 éj háromcsillagos

szállodában, reggeli, wellness 
használat 39900 Ft/fő

RETRO ISZTAMBUL
6 nap szept. 25-30. busz, 

idegenvezető, városnézés,
3 éj háromcsillagos központi 

szállodában, reggeli
59900 Ft/fő

HEREND-DÖRGICSE
busz, idvez., borkóstóló,
ebéd aug. 19. 5490 Ft/fő

EGER-SZÉPASSZONYVÖLGYE
busz, idvez. aug. 25.

2790 Ft/fő

FÓT-VERESEGYHÁZ
-ÕRBOTTYÁN

busz, idvez. aug. 26. 
2990 Ft/fő

SZEGED-ÓPUSZTASZER
busz, idvez. szept. 1.

5290 Ft/fő

KEN-EDI
TRAVEL

www.keneditravel.hu
1067 Bp., Teréz krt. 3. 

(Király utcánál)
Tel.: 278-2156, 278-2157
Nyitva: H-P 09:30-17:30

…akkor tanuljon nálunk!

Iskolánk, Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai 
Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi OKJ-s 

képzéseket indítja esti tagozaton érettségizettek
részére ebben a formában utoljára:

középfokú képzés:
InForMatIkaI rEnDSZErGaZDa – jól 
használható hálózati és hardveres ismeretek, 
alapvető vállalkozói és jogi ismeretek megszerzése.

Felsőfokú képzés:
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ – széles elhe-
lyezkedési lehetőség. Célunk olyan szakemberek 
képzése, akik jártasak lesznek a pénz- és hitel-
gazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi 
döntések előkészítésében. 

KÉPZÉSI IdŐ: 2 tanév

jÖjjÖn HoZZánk! tanuljon nálunk!

Iskolánk, Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai 
Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi OKJ-s 

képzéseket indítja esti tagozaton 10. osztályt  ill. 
1998/99 előtt végzetteknél 

8 általánossal rendelkezők részére:

alaPFokÚ kÉPZÉSEk:
IroDaI aSSZISZtEnS – különféle irodai feladatok 
ellátására készít fel (számítógépes ismeretek, vakon 
gépírás, jogi alapismeretek…)

SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ
– célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek 
alkatrészekből összeállítani egy PC-t, arra operációs 
rendszert telepíteni. Hiba esetén képes a hiba okát fel-
tárni és a szükséges alkatrészeket kicserélni. Alapvető 
vállalkozói és jogi ismeretek megszerzése.

KÉPZÉSI IdŐ: 2 tanév

Jelentkezni és érdeklődni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden napján 
és iskola2143@freemail.hu elektronikus levelezési címen. BEIRATKOZÁS: augusztus 27-én (hétfő) és 

augusztus 30-án (csütörtök) 15:00-18:00 óra között a képzés helyszínén: 
Simándy József  Általános Iskolában. Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Jelentkezzen most!

Nem vették fel az egyetemre?
Új szakmát szeretne tanulni?

Tovább képezné magát?

ÉrEttSÉGI nÉlkÜl IS
tanulHat SZakMát!
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ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 6 légkamrás 
GEALAN ablakok Bontás-beépítés-helyreállítás. 
Fizetés három részletben is lehetséges. 06-20-
622-1136 08-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Erõsáramú berendezés szerelõt keresünk, 
mûhelyben és külsõ helyszíneken történõ szer-
vizmunkára, jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal: iroda@krl.hu címen.

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló 
keresettel, ingyenes képzéssel, azonnali kez-
déssel ingatlanközvetítõket keres! 269-4990  
ht@tippingatlan.hu

Gyakorlattal, tiszta erkölcsivel benzinkút-
kezelõt felveszek T:06 30 6348 540

Megbízható fiatal hölgyet keresek, vendéglá-
tóipari munkakörbe T:23 375 692

Jól hegesztõ fûtés- vagy gázszerelõt keresek 
Érdre. T: 06 30 210 7126

ÁLLATGONDOZÁS 

BARBI EBHELYE, AHOL EBÉNEK VAN 
HELYE. Napközi, panzió, kutyasétáltatás, prob-
lémák kezelése, tanítás. Böhm Barbara 06 
30/68-08-710

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÜLETSZIGETELÉS

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 
Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 
06-70-570-5515

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
a vagyonkezelésében lévõ Pál-völgyi-barlang 
fogadóépületben (1025 Budapest, Szépvölgyi 
út 154.) található 62 m2 területû büfé és mel-
lékhelyiség, valamint 32 m2 területû terasz bér-
leti szerzõdés keretében történõ üzemeltetésére 
nyilvános pályázatot hirdet. További részletek: 
www.dinpi.hu

ÚJPEST KÖZPONTJÁBAN eladó 54 m2-es 
FELÚJÍTOTT erkélyes panelakás az Árpád üzlet-
ház közelében! 2 külön szoba, metró, busz pár 
méterre. Ár: 8MFt. Tel: 70 627 3425

CORVIN NEGYEDNÉL ELADÓ 50 m2-es, 
2 szobás, erkélyes, világos konyhás lakás. 
Napos, csendes, panorámás. Metró, troli, busz 
közel! Ár: 6.7M Ft Tel: 06 70 627 3425

XI. Kelenföldön, 4 szintes házban eladó  
3 szobás, mûszakilag felújított, panelprogramos 
lakás! Irányár: 14.000.000 Ft Tel: 06-30/380-
1885

XI. Kelenföldön, zöld környezetben, 3 szo-
bás, 65nm-es, napos, mért fûtésû, szépíthetõ 
panellakás eladó! Irányár: 11.900.000 Ft Tel: 
06-30/380-1885

XI. Budaörsi úton, 54nm-es, 2 szobás, 
loggiás, Gellért-hegyre panorámás téglalakás 
akciós áron eladó! Irányár: 11.900.000 Ft Tel: 
06-30/949-4278

XI. Karinthy Frigyes utcában, 2 szobás, 
hangulatos, tehermentes lakás tégla házban 
alkalmi áron eladó! Irányár: 13.700.000 Ft Tel: 
06-30/949-4278

XI. Albertfalván eladó 53nm-es, 1+2 félszo-
bás, emeleti dizájnlakás! Irányár: 13.000.000 Ft 
Tel: 06-20/295-6132



















XIV. Kacsóh Pongrác út, 42 nm-es, kiváló 
beosztású, jó állapotú másfélszobás távfûtéses 
lakás eladó. Ár: 10,5 0630-9904877  
www.ingatlan.com/6734907

Zamárdi, Dessewffy u, strand közeli nagy 
telken, felújított társasházban 37 nm-es nya-
raló eladó. Ár: 8,6 MFt 0630-5209953  
www.ingatlan.com/5885582

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó panorámás 3 szin-
tes teraszos, cirkós ház díszkerttel, garázzsal, 
pincével. T:0630 290 9276

Érdi garázs kiadó vagy eladó Budai út 20. 
900 E Ft vagy 9 E Ft/hó. T:06 30 951 2765 Kis 
Judit lakberendezõ

Sóskúton központi csendes helyen eladó 
100 m² 2 szintes családi ház iár: 22 M Ft. 
T:0620 3519765

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉS-
SEL, adás-vételi szerzõdéssel roncsautót is. 
Házhoz megyünk! Tel.: 0630-2532248

KÁRPITOS

KERT

KERTÉPÍTÉS

KIADÓ

Kertes házban 1 szoba komfortos lakrész  
1 fõnek kiadó internet használat, kocsi beálló-
val. 1 hó kaució szükséges T:06 30 3072360, 
23 630 354

Érd központjához párpercre 65 m² különálló 
házrész bútorozottan gk beállással hosszú távra 
kiadó. T:0630 718 4881, 0670 941 7804

Központhoz közel csal.ház I. em-n 50 m² 
összkomf. lakás kiadó, kocsi beállás, almérõs. 
T:06 20380 1876, 0623 361 448

Érden a Diósdi úton 75 m² 3 szobás igényes 
lakás gépjármû beállási lehetõséggel kiadó. 
T:06 70 312 5863

Érdligeten két szobás+hallos, két 
fürdõszobás padlófûtéses lakás kiadó. T:06 70 
311 6282, 06 23 630 122

Érden! Munkásoknak, brigádnak szál-
lás! Külön bejáratú összkomf. lakás 
kiadó!Parkolással. T:23 367 922

Béla utcában kiadó 50 m² bútorozatlan 
különálló családi ház, gépkocsibeállóval. 
T:0620 965 9975

Egy szoba összkomfortos lakás bútorozva, 
igényes párnak vagy személynek kiadó T:06 
20 268 1019

Lakótelepi egy szoba + étkezõs, erkélyes 
lakás kiadó 42 E Ft+rezsi +kaució. T:06 30 
573 4536

Érdligeten kiadó 25 nm-es kis kertes ház 
35 E Ft/hó+rezsi+kaució szükséges T:70 414 
8378

Munkásoknak szállás kiadó 6-10 fõig. T: 06 
70 561 6920

Összkomfortos szoba, konyha kiadó. T:06 
70 536 6779

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten jó 
közlekedéssel ügyfeleink részére. Hívja a 70-
627-3425 számot és segítünk gyorsan kiadni 
lakását! Nem kizárólagos megbízás.







































Keresünk Kiadó lakást Budapest belváro-
sában, jó közlekedésnél, hosszútávra.06-70-
635-0551

KONTÉNER

Konténeres sitt szemét lom szállítása T:06 
30 696 8270

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rako-
dókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvez-
mény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 
06-30/52-98-244, 06-20/35-86-405

LAKÁSFELÚJÍTÁS

FIGYELEM! Festés, mázolás, tapétázás, 
burkolás, csempe, parketta, PVC szõnyeg, 
víz-, gáz-, villany GARANCIÁVAL! Felmérés 
DÍJTALAN! Tel (20)466-1889, 20-955-5878

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Automata mosógép javítása garanciával a 
hét minden napján. Javítás esetén ingyenes 
kiszállás. T.: 06-20/288-5148

MUNKÁT VÁLLAL

Kert és ház körüli munkát, utánfutóval szál-
lítást, asztalos munkát vállal nyugdíjas. T:06 
20 268 1019

OKTATÁS

MOST JELENTKEZZ tanfolyamainkra! Pincér, 
szakács, cukrász, képzést indítunk ÓCEÁNJÁRÓ 
HAJÓ-n betölthetõ állásokra. Önéletrajzokat az 
info@ajtec.hu címre várjuk.

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR

Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelme-
sen az Ön otthonában. Hívásra házhoz megyek. 
T.: 06 70 234 9420

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

SZÉPSÉGÁPOLÁS

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kát is vállalok, reális áron. T:06 20 967 2221





















SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves munkát új-építést, felújítást, 
átalakítást, hõszigetelést, burkolást, festést, 
gipszkartonozást stb. garanciával, ingyenes 
felméréssel vállalunk. T:06 20 939 2867

Baleseti kártérítés, biztosítóval szem-
beni peres és peren kívüli jogi képviselet 
Dr. Gill Borbála T:06 20 258 0582 E-mail:  
dr.gill@legalservice.hu

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspótlás, 
törés, azonnal is! T.: 06-23/363-726, Érd, 
Mérnök utca 55.

Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, 
átrakás. Hujber László T:+ 36 30 394 4246

TÁRSKERESÕ

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS









TÛZIFA

Tûzifa Érden: hasított bükk 2450 Ft/q + 
kiszállítás T: 06 70 428 7485

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Építkezésbõl megmaradt cement 2600 Ft/q, 
oltott mész 1000 Ft/zsák, régi bútorok, órák 
eladók. T:23 372 297

Mobil légkondi eladó T: 06 30 363 8036

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. 
Vízóra beszerelés, csere, mosó-mosogatógép 
bekötés tel: 06 70 341 64 17









AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389

SZENNYVÍZCSATORNA
építését vállaljuk 10% kedvezmény 

5 m felett és nyugdíjasoknak is.
Kivitelezés, tervezés!

T: 06 20 944 5432
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Európa örökös párbajtőr baj-
noka – ha létezne ilyen cím 
– Krajnyák Zsuzsa. Ebben 
az évszázadban, 2001-től 
az évenkénti kontinens ver-
seny dobogójának felső fokát 
rendre kibérelte. Ez testvérek 
között is 11 aranyérmet jelent, 
csak ebben a fegyvernemben. 
Világbajnoki címből is jutott 
bőven, legutóbb a tavalyi cata-
niai versenyen hozta a már-
már kötelező aranyat párbaj-
tőrvívásban, vigaszként a tőr-
verseny második helyéért. 

Rövid beszélgetésünk 
alatt nem sikerült az ered-
ménylista teljes összegzése. 
Mindenképpen megemlíten-

dő a világ paraversenyzőinek 
Oscar-díja, amelyet 2005-ös 
teljesítményért érdemelt ki. 
Abban az esztendőben min-
dent vitt, egyéniben és csa-
patban, ami négy aranyérmet 
jelentett.

Dani Gyöngyi eredménylistá-
ja ilyen tekintetben talán vala-
mivel szerényebb, de szégyen-
kezésre neki sincs oka. Pekingi 
második helye a legutóbbi para-
limpián jelenti – eddig – a csú-
csot. Zsuzsának is van hason-

ló színû érme még a korábbi, 
athéni olimpiáról. Egy találaton 
múlott a megdicsőülés.

Az újabb megméretés augusz-
tus 29-én kezdődik Londonban 
a napjainkban látható olimpia 
után. Vívó lányaink, bocsá-

Érdi olimpikonok Londonban, a XXX. nyári játékokon 

Esélyek és remények
Alapigazság, hogy a tes-
ti-lelki sérültek hatvá-
nyozottan érzékenyebbek 
ép társaiknál. Még az is 
elõfordul, hogy a társada-
lom páriáinak érzik ma-
gukat. Segítséget várnak, 
miközben maguk alig-alig 
tesznek bármit is sorsuk 
javításáért. Vannak azon-
ban szép ellenpéldák is: 
harminchárom magyar 
mozgássérült sportoló 
Londonban a paralimpián 
száll versenybe a bajnoki 
címért, egy hónap múlva. 
A csapat két vívóremény-
sége Krajnyák Zsuzsa és 
Dani Gyöngyi.  

nat, asszonyaink, szeptember 
4-én, 5-én és csapatban 7-én 
küzdenek. A paralimpia körí-
tése ugyanolyan lesz, mint a 
másfél hónappal korábbi olim-
piáé. A lakhely, a versenyek 
színhelye megegyezik, csak 
a versenyszámok rendezése 
módosul. A mozgássérülteket 
állapotuk alapján három cso-
portba osztják. Az elsőbe azok 
tartoznak, akik önálló közle-
kedésre is képesek, segédesz-
közzel. A második kategóriát a 
tolószékhez kötöttek adják, a 
harmadikba a végtaghiányosok 
tartoznak (milyen embertelen 
kifejezés). A C kategóriában 
nem rendeznek versenyeket.

A vívás is egy kicsit másként 
történik. A találati felület és 
a felszerelés ugyanaz, mint a 
többi, más versenyen, azzal az 
apró különbséggel, hogy csak 
deréktól felfelé érvényes a tus. 
Mindkét kategóriában rögzített 
kerekes székben ülnek a vívók, 
erős derék és karmozgással pró-
bálják megszúrni az ellenfelet.

Kvalifikációs versenyek soro-
zatával lehetett elnyerni a rész-
vételi jogot. Krajnyák Zsuzsa 
és Dani Gyöngyi ezt már tavaly 
megszerezte, ezért viszony-
lag nyugodtan készülhetnek a 
szeptember elejei megmérette-
tésre. Fegyvernemenként 12-en 
szereztek jogot az indulásra. 
Képzeljük el, hány magyar 
versenyző indulhatott volna 
az olimpián ilyen szigorú fel-
tételekkel. Hazánkat nyolcan 
képviselik a 33 tagú delegáció-
ban, csak az úszók küldöttsége 
népesebb. Összehasonlításul: a 
jelenleg zajló olimpián a magyar 
vívósportot négy versenyző 
jelenti, és csapatban egyetlen 
gárdánk sem lép pástra.

Azért ne feledjük, hogy a 
paralimpia is nagyon nagy ver-
seny. A coubertin-i olimpiai 
eszme a paralimpikonoknál is 
lényegesen módosult. Cél a 
részvétel, ám a kvalifikációs 

korlátozások jól érzékeltetik, 
hogy az eredmény sem mel-
lékes. Ha már kijutott valaki a 
versenyre. 

Az esélyekről nem szívesen 
szól sem Dani Gyöngyi, sem 
Krajnyák Zsuzsa. Helyettük 
beszéljen a már lezárt idei világ-
ranglista. Az A kategóriában 
Krajnyák Zsuzsa tőrben és 
párbajtőrben az első. Dani 
Gyöngyi a B szekcióban a lista 
1–3. helyezettje között talál-
ható. Minden fegyvernemben 
csapatverseny is lesz, ahol két 
A  kategóriás és egy B-s indul. 
Mindenki vív mindenkivel, 
ami taktikázásra is bőven ad 
lehetőséget. A legkomolyabb 
ellenfelek Ázsiából kerülnek ki, 
elsősorban a kínaiak és a hong-
kongiak. Európában a korábbi 
eredmények alapján egyedural-
kodók a mieink.

A versenyekig hátralévő idő 
az intenzív edzéseké. „Béke-
időben” heti öt tréning a pen-
zum, amely a mostani finis-
ben a duplájára nőtt, a napi két 
edzéssel. Mindez munka mel-
lett. A versenyzők anyagi támo-
gatása külön misét is megér, de 
most pénzről szó se essék. Azt 
azért mindkét lány (bocsánat: 
asszony) hangsúlyozza, hogy 
minden különösebb hivalko-
dás nélkül az önkormányzat-
tól, nevezetesen a polgármester 
javaslatára öt esztendeje kap-
nak anyagi támogatást a spor-
toláshoz.

A szövetségi és az önkor-
mányzati segítség persze köte-
lez. Állításuk szerint az edzők 
levettek minden terhet a ver-
senyzők válláról. Krajnyák 
Zsuzsa különösebb izgalom 
nélkül készül a londoni meg-
mérettetésre. Dani Gyöngy azt 
mondja, hogy a pástra szólítás 
előtt azért összeszorul a gyom-
ra, de a bekötés után már csak a 
vívás létezik.

Hajrá, magyarok – hajrá érdi-
ek! Szöllős István

Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsa nem szívesen beszél az esélyekrõl – helyettük beszél a világranglista


