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Változatlan díjak
Április elsejétől az ÉTH Kft. kezdte meg a sze-
métszállítást Érden és Diósdon.

3

Hitelcsapda
Makkos Albert közgazdász tartott előadást  
a devizahitelesek gyakorlati lehetõségeirõl.

11

Hulladékszállítás

Április elsejével megkezdte a városi hulladékszállítást az ÉTH Kft. A közszolgáltató-
váltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról T. Mészáros András számolt be 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján.   2. oldal

Regionális fuvolaverseny
Március végén a Vörös-
marty Mihály Gimnázi-
umban regionális fuvola-
versenyt rendezett a 
Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és az Érd Zene-
kultúrájáért Alapítvány. 
A csaknem egész napos 
eseményen érdi sike-
rek születtek, és a gálán 
még egy érdekességnek 
is szem-, illetve fültanúi 
lehettünk: bemutatták az 
elektromos fuvolát.  
 7. oldal

Sima Fradi-siker

A Ferencvárostól elszenvedett vereség után az 
elõdöntõ második mérkõzését április 13-án 18 órától 
rendezik a Batthyány Tornacsarnokban. A párharc az 
egyik fél második gyõzelméig tart.   13. oldal

Tekerés a városért
Csengeri Attilával, az Érd Körbe kerékpáros 
felvonulás fõ szervezõjével beszélgettünk.

10

Egygólos vereség
A tizedik másodpercben kapott góllal nyert a 
Csepel az érdi labdarúgók ellen.

13

Közéleti, kulturális,  
közérdekű és sportinformációk,  

hírek Érdről és térségéről
erdhirado.hu

Ajándék anyák napjára?

Garantált ajándékkal kedveskedünk
azon 55 éven felüli édesanyáknak,
akik részt vesznek hallásvizsgálatunkon és
egyidej leg bemutatják ezt a hirdetést.*

Kérjen id pontot ingyenes hallássz résünnkre!

*Akciónk 2013. április 10-tôl május 31-ig tart. Akciónk nem terjed ki azon személyekre, akik 2008. január elseje után bármely Ascent Hallásszalonban hallókészüléket vásároltak. További részletekrôl érdeklôdjön szalonjainkban.

Amerika vezet  hallókészülékei 23 éve Magyarországon.

Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részlet zetési lehet ség • Hallókészülék próbahordás

Ascent Hallásszalon Érden
2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274



a cég korábban tagja volt az 
Érden e közszolgálatást végző 
Szippant-Hat konzorciumnak. 
T. Mészáros András ezzel kap-
csolatban elmondta: a lakók 
a konzorcium többi tagjával 
tudják elvitetni a szennyvizet. 
(Ezek elérhetőségeit olvasóink 
az önkormányzat honlapján, 
illetve lapunk előző számában 
is megtalálják.)

– Az Érd-Kom Kft. teljesség-
gel kivonult Érdről, ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy a cég 
maga megszûnt. Akinek tarto-
zása van az Érd-Kom felé, azt 
a céggel kell rendeznie, nem 
pedig az ÉTH-val. A ki nem 
fizetett közszolgáltatást a NAV 
adóként behajthatja. Az ÉTH 
Kft. nonprofit cég, vagyis min-
denfajta pénzt, ami a közszol-
gáltatásból befolyik, ugyanerre 
kell fordítnia, azaz szolgálta-
tásainak minél színvonalasabb, 
környezettudatosabb ellátására 
és a lakosok igényeinek kielé-
gítésére – hangsúlyozta a pol-
gármester. 

Mint mondta, az Érd-Kom 
volt Sas utcai telephelyét jelen-
leg bérbe vették az Érd-Kom 
Kft.-től.

– 2014. március 31-ig nyi-
latkozhatunk a vételi szán-
dékunkról. Ha úgy döntünk, 
hogy megvásároljuk az ingat-
lant, illetve az ott lévő gépe-
ket, a kifizetett bérleti díj bele-

számít majd a vételárba, ami 
72,5 millió forint. Jelenleg azt 
várjuk, hogy a spanyolországi 
tulajdonos nyilatkozzon arról, 
hogy az ASA Magyarország ezt 
a területet eladhatja nekünk. 
Az ingatlant az önkormányzat 
vásárolja meg – így megoldható, 
hogy ha az ÉTH Kft. tulajdono-
si viszonyai megváltoznak is, 
a telephely az önkormányzat 
tulajdonában marad. A gépeket, 
berendezéseket a kft. veszi meg 
– tette hozzá a polgármester. 

T. Mészáros András 
elmondta azt is: a szelektív 
gyûjtőszigeteket – melyeket 
elsejétől az ÉTH Kft. gondoz és 
ürít – meg kívánják szüntetni, 
amint véget ér a fenntartásukkal 
kapcsolatos pályázati kötele-
zettség. Erre 2015-ben kerülhet 
majd sor. 

A közszolgáltató-váltással 
kapcsolatos, a lakókat leg-
inkább érdeklő kérdésekről 
Szamek Zsolt ügyvezető igaz-
gatót kérdeztük – többek közt 
arról, mit tehetnek a lakók az 
Érd-Kom Kft.-től vásárolt hulla-
dékzsákokkal.

– Ezeket április 12-ig van 
módunk elszállítani, a többi 
kitett hulladékkal együtt. A fel 
nem használt zsákok visszavál-
tásáról az Érd-Komnak kellene 
gondoskodnia, ezért azt javas-
lom, a lakosság vegye fel ezzel 
a céggel a kapcsolatot – jegyezte 
meg Szamek Zsolt, aki elmond-
ta azt is: az ÉTH is bocsát majd 
ki zsákokat.

– Tudtommal az Érd-Kom Kft. 
nem küldött ki erre az évre 
matricát a lakosságnak. Ezért 
a 2012-es matricák a fél év 
végéig érvényben maradnak, 
az ÉTH pedig a második fél 
évtől postázza a 2013-as mat-
ricát – mondta Szamek Zsolt, 
hangsúlyozva: az ÉTH nem az 
Érd-Kom Kft. jogutódja, ezért a 
volt közszolgáltató vitái, peres 
ügyei nem tartoznak a jelenlegi 
szolgáltatóra. Mint fogalmazott: 
az ÉTH Kft.-nél minden lakos 
tiszta lappal indul.

Az ÉTH Kft. elérhetőségei: 
Telefon: 06-23/522-600

E-mail:  
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu

(Személyes ügyintézésre vár-
hatóan április 15-től nyílik mód. 
Az ügyfélszolgálat nyitva tartá-
sáról tehát később tudunk infor-
mációval szolgálni.)
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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 előzetes 
egyeztetés után 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  
30/537-3997 
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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2013. április 17-én 
(szerdán) 

18.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2013. április 18-án 
(csütörtökön) 

18.00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Túr u. 5–7.)

Mint azt már Érd lakói tapasz-
talhatták, április elsejétől az Érd 
és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. (ÉTH) végzi 
városunkban a hulladékszállí-
tást. A közszolgáltató-váltás-
sal kapcsolatos tudnivalókat 
T. Mészáros András ismertette 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján.

– A hulladék begyûjtését a 
korábban megszokott menet-
rend szerint végzik a cég mun-
katársai, vagyis ugyanazokon 
a napokon, mint korábban az 
Érd-Kom Kft. Mivel az utóbbi 
hetekben több területről érkez-
tek panaszok a polgármesteri 
hivatalba, miszerint a korábbi 
szolgáltató nem vitte el a kitett 
hulladékot, az ÉTH Kft. veze-
tése úgy döntött: a lakóktól el 
nem szállított szemetet is elvi-
szi, amennyiben azt a követ-
kező szállítási napon a kuka 
mellé helyezik az ingatlantu-
lajdonosok. A cég április 12-ig, 
azaz péntekig vállalja a plusz-
hulladék díjmentes elszállítását 
– mondta a polgármester. T. 
Mészáros András jelezte, hogy 

egyes területeken a sok csapa-
dék következtében kialakult 
útviszonyok miatt nehéz meg-
közelíteni az ingatlanokat – ez 
főleg az ófalusi kis utcákra jel-
lemző. 

– Az ÉTH ezeken a része-
ken kisméretû szállítóautókkal 
próbálja elvinni a szemetet, 
így a lakóknak nem kell kihoz-
niuk az utcából a kukájukat. 
A közszolgáltató a csatorná-
zást végző vállalkozókkal is 
együttmûködik; így pontosan 
tudják, hol fognak csatornázni, 
hol válhat nehézkessé a sze-
métszállítás. Remélem, hogy 
Érd, Diósd és Tárnok önkor-
mányzatainak cége olyan köz-
szolgáltatást végez majd, amit 
az emberek elvárnak és el is 
várhatnak, illetve nem lesznek 
a korábbiakhoz hasonló konf-
liktusok – utalt a polgármester 
az Érd-Kom Kft.-vel kapcsolatos 
panaszokra. 

Az Érd-Kom Kft. egyébként 
nemcsak a helyi szemétszál-
lításból, hanem a szennyvíz-
szippantásból is kivonult. 
Mint az sokak számára ismert, 

Milyen változások várhatók, és mi nem módosul?

Új közszolgáltató viszi a szemetünket
Április elsejével megkezdte a városi hulladékszállítást az ÉTH Kft. A közszolgáltató-
váltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról T. Mészáros András számolt be 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján.

Április elsejétõl az Érd és Térsége Hulladékkezelési Kft. (ÉTH) viszi el a szemetünket, a megszokott menetrend szerint
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Pályázati felhívás 
Érd	Megyei	Jogú	Város	Sport,	Ifjúsági	és	Közrendvédelmi	Bizottsága	a	civil	szervezetek	önkormányzati	
támogatásáról	szóló	4/2007.	(II.	26.)	rendeletében	foglaltak	alapján	pályázatot	hirdet	az	önkormány-
zat	közigazgatási	területén	működő	civil	szervezetek	részére.
A	Közrendvédelmi	Keretre	pályázhatnak	mindazon	civil	szervezetek,	amelyek	az	alábbiakban	felsorolt	
feladatokat	kívánják	megoldani:
Érd	Megyei	Jogú	Város	területén	a	közrend	javítása,	közlekedés	fegyelme	és	bűnmegelőzés	hatéko-
nyabbá	tétele	érdekében	szervezett	rendezvények,	akciók	megvalósítása.

A pályáztatás rendje:
•	 	A	 program	 megvalósításának	 határideje	 a	 pályázat	 kiírását	 követő	 legkésőbb	 1	 év,	 a	 pályázat	

szakmai	 és	 pénzügyi	 beszámolójának	 határideje	 legkésőbb	 a	 pályázati	 cél	 megvalósulásától	
számított	30.	nap.

•	 	Ugyanazzal	a	programmal	csak	egy	kerethez	lehet	pályázni.
•	 	Valamennyi	keretre	együttvéve	legfeljebb	kettő	pályázat	adható	be.
•	 	A	benyújtási	határidőt	követően	beérkezett/postára	adott	pályázat	érvénytelen.
•	 	A	pályázat	hiányosan	kitöltött	adatlap	és	a	kötelező	mellékletek	hiánya	esetén	érvénytelen.	
•	 	Utólagos	hiánypótlásra	nincs	lehetőség.

A benyújtás módja:
A	 pályázatot	 személyesen	 lehet	 benyújtani	 ügyfélfogadási	 időben	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 Humán	
Irodájára	(Érd,	Alsó	u.	1.,	fsz.),	ügyfélfogadási	időn	kívül	az	Ügyfélszolgálati	Irodára	(Alsó	u.	3.,	fsz.)
vagy	postai	úton	a	Humán	Irodának	címezve,	mindkét	esetben	egy	példányban,	zárt	borítékban.	A	
borítékra	 kérjük	 ráírni:	„Közrendvédelmi	 keret	 pályázat”.	 Postai	 úton	 benyújtott	 pályázat	 esetén	 a	
benyújtási	határidőn	a	postára	adás	idejét	kell	érteni.
A	benyújtás	határideje:	az	önkormányzat	honlapján	történő	megjelenést	követő	30.	nap.
Pályázni	 a	 pályázati	 adatlap	 benyújtásával	 az	 abban	 meghatározott	 dokumentumok	 csatolásával	
lehet	 azzal,	 hogy	 ugyanazon	 civil	 szervezetnek	 több	 pályázat	 benyújtása	 esetén	 a	 programhoz	
közvetlenül	 nem	 kapcsolódó	 pályázati	 dokumentumok	 közül	 a	 bírósági	 bejegyzés	 másolatát,	 az	
alapszabályt	és	az	alapító	okiratot	tárgyévben	csak	a	legelső	pályázatához	kell	csatolnia.
A	pályázati	dokumentáció	ügyfélfogadási	időben	a	Polgármesteri	Hivatal	Humán	Irodáján,	ügyfélfo-
gadási	időn	kívül	az	Ügyfélszolgálati	Irodán	vehető	át,	vagy	letölthető	a	www.erd.hu	honlapról.	

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
A	pályázatonként	elnyerhető	legnagyobb	támogatás	összege	legfeljebb	600	000	Ft	lehet.
A	 pályázatok	 elbírálásánál	 előnyt	 élveznek	 azok	 a	 pályázók,	 akik	 a	 pályázati	 cél	 megvalósításához	
saját	forrással	is	rendelkeznek.
Aki	az	elmúlt	három	évben	igényelt	támogatással	nem	számolt	el,	kizárta	magát	a	pályázatból.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A	civil	szervezet	a	támogatás	összegének	felhasználásáról	a	támogatási	szerződésben	meghatározott	
módon	köteles	elszámolni,	illetve	a	megvalósulásról	szakmai	beszámolót	készíteni,	mely	benyújtá-
sának	határideje	legkésőbb	a	pályázati	cél	megvalósulásától	számított	30.	nap.
A	 támogatási	 szerződésben	 rögzített	 céltól	 eltérő	 felhasználása,	 valamint	 a	 feladat	 teljesítésének	
elmaradása	 esetén,	 illetőleg	 ha	 a	 civil	 szervezet	 a	 támogatás	 igénylésekor	 lényeges	 körülményről,	
tényről	valótlan	vagy	hamis	adatot	szolgáltatott,	vagy	a	felhasználásról	nem	számol	el,	a	támogatás	
összegét	vissza	kell	fizetni.
A	döntésről	valamennyi	pályázót	írásban	értesítjük.
	 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság
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Apám egész életében vasutas 
maradt, pedig soha nem volt 
igazán az. A háború miatt egyre 
hosszabb iskolai szünetekben 
csak úgy tudta elkerülni a köte-
lező leventeoktatást, majd a 
kiképzést, hogy jelentkezett 
pályamunkásnak. A dolog ter-
mészetesen így sem volt élet-
biztosítás, hiszen 1944-ben már 
egyre rendszeresebbé váltak 
a szövetséges bombázások, s 
hiába a közeli főváros volt a 
valódi célpont, akinek föntről 
térkép e táj, az akkoriban első-
sorban a vasúti vonalak város-
közelben sûrûsödő hálózatán 
át tájékozódott, s talált célpon-
tokat. Ha lehet a második világ-
égésről mondani ilyet, akkor 
azt kell hinnem, apám mégis-
csak jól jött ki a dologból, az 
egyenruhához még fiatal volt, 
és őt óvta a vasút akkoriban 
hibátlan szervezettségû és a kor 
mûszaki színvonalát talán meg 
is haladó hadserege. Lapáttal a 
kézben végül is jól el lehet tûnni 
a világ szeme elől. Viszont meg-
maradt a nosztalgia. 

Érd Nagyállomása (így tu-
lajdonnévként, de épület-
ként is) szimbóluma volt a 
tervszerûségnek az összetartó 
rendnek, a gondosságnak, az 
otthonosságnak. A mésszel föl-
festett peronszegények, a min-
den esztendőben újramázolt 
padok, szemetesedények, a res-
ti, aminek bérléséért a legjobb 
vendéglátósok szálltak ringbe, 
a sínek mentén sorakozó virá-
goskertek, amelyek akkoriban 
a vasutas feleségek szorgalmá-
ról és ízléséről messzire vihető 
hírt adtak, s az állomásépület 

szolgálati lakásainak színvo-
nala nem hagyott kívánniva-
lót a polgári eszmények felől. 
És a legfontosabb: a tisztaság. 
Csikk, falfirka és rombolás se-
hol. Bármilyen hihetetlen, de a 
sínek közötti zúzott kő ágyon 
sem mutatkozott egyetlen el-
dobott cigaretta sem, a kram-
pácsolók nemcsak a talpfák, 
a hatalmas anyacsavarok és a 
fémszalagok minőségéért, ha-
nem a környezetért is feleltek. 
Nem hogy gyom, de egy fûszál 
sem vethette föl a fejét a rozsda-
vörössé érett érhálózat keretei 
között, de azon kívül sem. És 
amivel kezdeni kellett volna: 
nem az órához igazodott a vas-
út, hanem a vasúthoz lehetett 
az órát állítani. Akkoriban még 
Érd alsó új pályaudvarát sem 
kellett az autóbusz-pályaudvar-
ral egybeépíteni és az aluljáró 
alatt szaladó aszfaltúthoz iga-
zítani, mert a vasút az nagyha-
talom volt a két háború között 
még éppen csak bontakozó 
közúti közlekedés, az autófor-
galom mellett.

Olyan erős maradt ez az üze-
net apámban, hogy amikor fiatal 
tanárként az első elfogadható-
nak mondható tanári szolgálati 
lakásba beköltözhetett, nem a 
kert és az iskolaudvar belakása 
izgatta, hanem az, hogy fiának 
mihamarabb egy villanyvasutat 
építhessen. Ez az ötvenes évek 
elején még jelentős kihívásnak 
tûnt, mert bár rebesgettek vala-
mit arról, hogy Budapesten a 
belvárosban van valahol egy vas-

útmodell bolt, de annak kínálata 
és elsősorban árai nem rímeltek 
a pályakezdő tanári fizetéssel. 
Így apám legfeljebb azért csodál-
ta meg a kirakatot, vagy tért be 
a boltba, hogy nélkülözhetetlen 
alkatrészekhez jusson. A többit 
a fantáziájára bízta. Nagy hábo-
rús konzervdobozokat örökölt 
az amerikai hadiipartól, azokat 
simára egyengetve, alumínium 
drótszállal erősítve készültek 
a sínek, a talpfákat egyenként 
vágta ki rétegelt falemezből, s 
a kézi mûködtetésû váltókat 
egyenként (saját leleménye-
ként) készítette el. Három sínpár 
futott az állomásépületbe rejtett 
trafó előtt, s a vasúti kocsik, 
a vagonok, a személyszállító 
pullmannok, a mozdonyok, a 
nyolckerekû is tökéletes illúziót 
jelentettek, legalábbis nekem. 
Jó, bokrokat, fákat, embereket 
már nem készített, a hatvanas 
évek és az én hirtelen nyur-
gulásom, iskolába kerülésem 
szinte teljesen kioltotta buzgal-
mát. De évente egyszer azért 
beterítettük, főleg téli estéken 
a nagyszobát. Ám hiába lettem 
egyre nagyobb, az érettségem-
ben apám az érettségi után sem 
bízott. Csak váltóőr lehettem, az 
irányítást át kellett engednem 
neki. Hiába szidta anyám, hogy 
– Jóska! Hát nem a gyereknek 
csináltad a játékot? – Persze 
hogy neki! De nem látod, hogy 
már felnőtt?! 

Így aztán ő térdepelt a vágá-
nyok mellé, ameddig térdel-
hetett. A karomon pedig az ő 
megsárgult számlapú Doxája 
ketyeg. A klasszikus vasút ide-
jét mutatja.  Antall István

Masiniszta

Aki valaha is dolgozott már 
valamilyen szervezetben – 
gyárban, egyéb intézményben 
–, jól tudja, hogy léteznek a cég 
falain kívüli tevékenységek, 
úgynevezett külső munkák, 
és vannak épületen, kerítésen 
belüliek. Mostanában, ami-
kor ha lassan is, de mégiscsak 
közeledik a valódi tavasz, vala-
hogy sokkal nagyobb figyel-
met kapnak a külső munkák. 
Ez bizonyos fokig érthető is, 
hiszen nem más, mint maga 
a természet gondoskodik róla, 
hogy a külvilágra az eddiginél 
jobban figyeljünk, jelentse ez 
a figyelem akár a kerti vagy 
a szántóföldi munkák előtér-
be kerülését, akár az építő-
tevékenység – csatorna, utak! 
– élénkülését. Ráadásul érkez-
tek nem kívánt, de minden-
képp elvégzendő, ugyancsak 
külső feladatok is; meg kellett 
küzdeni húsvéti hóviharokkal, 
és kell mindmáig víz okozta 
támadásokkal. 

Megérkeztek a jövőnek 
szóló tennivalók is, mindenek-
előtt az oktatási, képzési intéz-
ményekbe történő beiratkozá-
sok, kategóriánként más-más 
gondokat hozva magukkal. 
A fiatalabb évjáratok esetében, 
a bölcsődei, óvodai jelentke-
zések alkalmával elsősorban 
a befogadóképesség korlátai 
okoznak nehézségeket, de az 
általános iskolák alsó évfolya-
maiban is egyre több helyen 
bizonyulnak szûknek a lét-
számhatárok.

Mindezt – gazdasági élet-
ből kölcsönzött kifejezéssel 
– sorolhatjuk a „külső mun-
kák” közé, a „belső munkák” 
mögöttük vannak. Például 
ott, hogy érdekes, de nem 
meglepő egyidejûséggel 
kapott kiemelt fontosságot az 
iskolákban a lelki és a testi 
nevelés. Szeptember elsejétől 
minden első és ötödik osz-
tályos általános iskolai tanu-
ló tanrendjében kötelezően 

szerepelni fog az erkölcstan-
oktatás. A szülők választhat-
nak az egyház(ak) által fel-
kínált hit- és erkölcstan óra 
és az iskola által felkínált 
erkölcstan óra között – az 
intézkedés indokoltságának 
igazolására pedig elég átfutni 
bármelyik újság, rádió- vagy 
tévécsatorna híreit, tapasz-
talhatjuk, hogy a bûnügyi 
rovatokban milyen rengeteg 
a fiatalkorú. Ugyancsak kor-
mánydöntés eredményeként 
vezetik be szeptembertől az 
iskolákban a mindennapos 
testnevelést: 2013-tól a teljes 
alsó tagozaton, aztán felmenő 
rendszerben a többi évfolya-
mon is. Megjegyzés, a háttér-
hez: a Központi Statisztikai 
Hivatal egyik tavalyi felméré-
se szerint a 18 év alatti kor-
osztályból legtöbben asztma, 
vashiányos vérszegénység és 
a hátgerinc elváltozásai miatt 
fordultak orvoshoz.

Jelen közéleti viszonyaink 
között természetesnek tekint-
hető, hogy azonnal érkeztek 
támadások mindkét változás-
sal kapcsolatban – és az is 
természetes, hogy ezek amo-
lyan „külső munkák”, azaz 
külsődleges, felületi piszká-
lódások formájában jelentek 
meg. Felvetették például, hogy 
ki lehet olyan „nagyon erköl-
csös”, aki erkölcstant taníthat, 
talán nincsenek is ilyenek… 
meg hogy kevés a testnevelés-
hez értő, sportot szerető peda-
gógus – és így tovább. 

Ilyen szinten, ilyen „érvek-
kel” aligha érdemes vitatkoz-
ni, legfeljebb azt állapíthatjuk 
meg: vannak még „belső mun-
kák”, léteznek lényeget érin-
tő átalakítanivalók belül is. 
Egészen belül – még a fejek-
ben is.

A szerkesztõ jegyzete

Külsõ munkák

Az ÉTH ügyvezető igazgatóját, Szamek 
Zsoltot kértük meg, válaszoljon „első kéz-
ből” azokra a kérdésekre, amelyek a szol-
gáltatóváltás kapcsán foglalkoztatják a lako-
sokat.

– Lesznek‑e változások a hulladékszállí‑
tásban?

– A szemétszállítás rendje egyelőre bizto-
san nem változik. Mindenkinek ugyanazo-
kon a napokon és ugyanolyan időpontban 
kell kitennie a kukát a háza elé, mint 

ezt korábban is megtette, mert a folyama-
tos és zavartalan szolgáltatás érdekében 
a szállítási renden egyelőre biztosan nem 
változtatunk. Változást azonban, reménye-
ink szerint mégis észlelni fognak majd a 
lakosok, hiszen éppen az a célunk, hogy a 
korábbi tapasztalatokkal ellentétben jelen-
tősen javuljon a szolgáltatás. Nem kívá-
nom az előző szolgáltatót minősíteni, sem 
felsorolni az ellenük szóló panaszokat, de 
annyit elárulok, hogy az első intézkedés, 
amit a cégnél bevezettünk, hogy a szállí-
tó jármûvek addig nem térhetnek vissza 
a telephelyre, amíg a vele dolgozók el 
nem végezték a rájuk bízott napi feladatot. 
Ez azt eredményezi, hogy szállítási napon 
nem maradhat egy utcában sem kiürítetlen 
hulladékgyûjtő, illetve otthagyott szemét! 

– Kik végzik el a szolgáltatást? Új dol‑
gozókat vettek fel? Honnan szerezték be a 
szállító jármûveket?

– Az Érd-Kom dolgozóinak zömét átvet-
tük, de nem titok, hogy elsősorban azokra 
számítunk továbbra is, akik eddig is becsü-
letesen elvégezték a feladataikat, nem volt 
panasz a munkájukra. Mivel azonban a 
szolgáltatási terület csökkent, így az ÉTH 
összesen 42 dolgozóval és kilenc jármûvel 
kezdte meg a szolgáltatást. Négy szállító 
autó eleve az érdi önkormányzat tulajdona 
volt, ötöt pedig egyelőre bérbe vettünk az 
Érd-Kom Kft.-től. Azt is észrevehetik a lako-
sok, hogy a szállítók egységesen zöld mun-
karuhát viselnek, míg a szállító jármûvek 
fehérek, és már az ÉTH embléma olvasható 
rajtuk. 

– A lakókat azonban leginkább az foglal‑
koztatja, lesz‑e változás a díjakban, illetve a 
fizetési feltételekben?

– A díjak egyelőre biztosan nem változ-
nak. Azért hangsúlyoztam, hogy egyelő-
re, mert a közszolgáltatások díját az idén 
életbe lépett törvény szerint már nem az 
önkormányzatok szabják meg, hanem álla-
mi feladat, és országosan egységes díjakat 
állapítanak majd meg. Ami a fizetési ren-
det illeti, előfordulhat, hogy lesznek olyan 
háztartások, amelyek az első számlázási 
periódusban még mindkét cégtől kapnak 
számlát, ezen ne lepődjenek meg, de a 
kettő összege sem lehet több, mintha egy 
szolgáltató küldte volna ki. Egyébként a 
negyedéves fizetési rend és a szállítás díja 
alapvetően nem változik, így a lakosságnak 
semmi tennivalója nincs ezzel kapcsolat-
ban! Ugyanakkor azt szeretnénk, ha az 

ügyfélszolgálatot közelebb hozhatnánk a 
lakossághoz, ezért úgy tervezzük, hogy az 
ÉTH-nak a Sas utcai mellett hamarosan a 
Tescóban is nyílik majd egy ügyfélszolgá-
lati irodája. A hulladékudvart pedig április 
15-től újra megnyitjuk a korábbi Sas utcai 
telephelyen, ahová az ÉHT már beköltözött. 
Mint említettem, elsősorban a szolgáltatás 
minőségének javítása a célunk, de mindez 
nem történhet meg egy csapásra, hanem 
lépésről lépésre haladhatunk. 

– Korábban a lakosság részéről rengeteg 
panasz érkezett a zöldhulladék elszállításá‑
val kapcsolatban. Ezt a szolgáltatást hogyan 
oldja meg az ÉTH?

– Az évente kétszeri akciót – a tavaszi és 
az őszi időszakban – továbbra is megtart-
juk, de a lakosság pontos tájékoztatást kap 
arról, mettől meddig teheti ki a zöldhulla-
dékot, és mikortól ne tegye már ki, mert 
lejár a szállítás ideje, és ha ottmarad, rontja 
a városképet. 

– A lomtalanítás is a régi rend szerint fog 
mûködni?

– Évente egyszer tervezzük, de újításként 
bevezetjük a házhoz menő lomtalanítást, 
amit a szállítási járatba beillesztve végzünk 
el, ha azt a lakos külön kéri. Ez esetben 
felhívja az ügyfélszolgálatot, és megbeszéli 
az ügyintézővel, melyik járatba tudják beil-
leszteni a lomtalanítást is. Így elkerülhető 
lesz az is, hogy ne csak érdi lomot kellejen 
elszállítani, ugyanis nemegyszer volt arra 
példa, hogy más területekről került Érdre az 
ismeretlen eredetû hulladék. 

– Úgy tudjuk, a szelektív hulladékszigetek 
felszámolását is tervezik…

– 2015-től szeretnénk bevezetni a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyûjtést, és 
addig fokozatosan eltüntetjük a városból a 
mûanyag, a papír és az üvegek gyûjtésére 
kihelyezett edényeket. Mint azt a lakosság 
is gyakran megtapasztalhatta, ezek a sze-
lektív gyûjtésre szolgáló hulladékszigetek 
nem váltották be a hozzájuk fûzött remé-
nyeket. Több volt velük a baj, mint ameny-
nyit használtak. A hulladékgazdálkodás 
akkor lesz sikeres, ha már a háztartásokban 
megtörténik az újrahasznosítható anya-
gok szétválasztása, és ennek megfelelően 
különválasztva folyik az elszállításuk is, 
de mindezt majd a maga idejében, hiszen 
– mint említettem – a célunk mindenképpen 
az, hogy fokozatosan és a lakosság megelé-
gedésére, jobbá tegyük ezt a szolgáltatást. 
 Bálint Edit

 ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A REZSICSÖKKENTÉS MELLETT

Felhívás aláírásra
Tisztelt rezsicsökkentés mellett kitartók!

Mindenkit szeretettel  várunk, aki a rezsicsökkentés mellett kitart, hogy az aláíró ívet aláírja. 
Helyszín: Összefogás Egyesület 2030 Érd, Alsó u. 8. (Mûvelődési Központtal szemben lévő épület).

Nyitva tartunk és az aláírókat várjuk:
Hétköznapokon (szombat kivételével) 10–15 óráig

Szombaton  9–12 óráig   
Március  22-től elkezdtük az aláírásgyûjtést, és június elejéig folytatjuk. 

Nyitva tartásunk is ennek megfelelő.

Piacon és egyéb forgalmas helyeken (Európa sétányon a Stop Shop mellett,  
valamint Parkvárosban, a posta közelében) standot állítunk, és ott is gyûjtjük az aláírásokat.

Elérhetőség: 06-20/571-1063, illetve 06-20/513-7218.  
Aki segíteni szeretne ebben a munkában, azok jelentkezését szeretettel várjuk.

Tisztelettel:  Fidesz Érdi Szervezete és Nyugdíjas Tagozata

Az ÉHT minõségi szolgáltatást ígér, változatlan díjak mellett 

Nem lesz otthagyott szemét!  
A városvezetés döntésének meg
felelõen az ÉrdKom Kft. – mint 
korábban az Érdi Újságban is meg
jelent – március végén kivonult a 
városból, és április 1jétõl a száz
százalékos önkormányzati tulajdo
nú Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. kezdte meg a szemét
szállítást Érden és Diósdon, vala
mint a késõbbiekben Tárnokon is 
átveszik a szolgáltatást. 

Szamek Zsolt:  A szemétszállítás rendje 
egyelõre biztosan nem változik   
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Aradszki András országgyûlési 
képviselő, a fenntartható fejlő
dés bizottság alelnöke így kezd
te havi értékelését:

– Az elmúlt egy hónap tör
vényhozási szempontból nem 
volt viharos. Az alaptörvény 
negyedik számú módosítását 
igen komoly belpolitikai vihar 
előzte meg, még két nappal előt
te is érkezett külföldről nyomás, 
azt szerették volna „egyesek”, 
hogy halasszuk el a döntést, 
de nem tettük. Több mint egy 
hónap telt el a törvényjavas
lat megismerése, vitája és elfo
gadása között, ezért nem volt 
indokolt a halasztás. Ezzel vált 
teljessé az alapdokumentum, 
megállapíthatjuk tehát, hogy a 
módosításra szükség volt! Azok 
a hangok, viták, amelyek ezt 
ellenezték, inkább politikai 
indítékúak voltak.

– A rezsicsökkentés szükség
szerû volt – hallhattuk a továb
biakban –, mert a villamos és 
gázenergia árának a helyi vásár
lóerőhöz kell igazodnia. Ez a 
tízszázalékos csökkentés január 
1jén kezdődött meg, szintén 
rengeteg támadás közepette, 
pedig mindannyiunk érdeke az 
árcsökkenés. A törvényjavaslat 
szerint a jelenleg kormányhiva
talként mûködő Magyar Energia 
Hivatal (MEH) átalakításával 
– önálló szabályozószervként 
– létrejön a Magyar Energetikai 
és Közmûszabályozási Hivatal. 
A hivatal látja el egyrészt a 
MEH feladatkörébe tartozó 
vezetékes energiaellátási (föld
gáz, villamos energia és távhő) 
és a víziközmûmûködtetési 
tevékenységekkel kapcsolatos 
hatósági felügyeletet és részben 
mûködési szabályozást, vala
mint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos 

díjszabályozás előkészítő fel
adatait. A hivatal létrehozásával 
megvalósul a rendezett, átlátha
tó szervezeti és hatásköri kere
tekben mûködő, a közjót szol
gáló, erős és egységes piacsza
bályozó állami szerepvállalás. 
A jogszabály kimondja, hogy a 
hivatal az állam villamosener
gia, földgáz és távhőellátással, 
víziközmûszolgáltatással, vala
mint hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatás díjszabályozásának 
előkészítésével kapcsolatos fel
adatait ellátó, önállóan mûködő 
és gazdálkodó központi költség
vetési önálló szabályozó szerve, 
amely csak a törvénynek van 
alárendelve.

– A kormány ötvenezer forin
tos támogatást nyújt a pénz
tárgépek bevezetéséhez, illet
ve cseréjéhez, átalakításához 
– tért át egy másik fontos témá
ra az országgyûlési képviselő. 
– A kompenzációt azok a vál
lalkozások, illetve egyéni vállal
kozók kaphatják, amelyek éves 
árbevétele nem éri el az ötszáz
millió forintot, nincs adótartozá
suk, nem állnak csőd vagy fel
számolási eljárás alatt, és nem 
alkalmazhatnak feketén dolgo
zókat. Maximum öt pénztárgép
hez jár a kormányzati támoga
tás. A támogatás igényét a vál
lalkozóknak a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal (NAV) felé kell jelez
niük. Az igények leadási határ
ideje október 31e, a támogatási 
igényeket november 15éig lehet 
majd igénybe venni.

Az intézkedés előzménye: 
a kormány a feketegazdaság 
magyarországi visszaszorítása 
és a tisztességes piaci verseny 
elősegítése céljából döntött 
arról, hogy a pénztárgépeket 
a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
online rendszeréhez kell kap

csolni. Ez történhet úgy, hogy a 
meglévő pénztárgépeket egészí
tik ki egy olyan technikai esz
közzel, amely lehetővé teszi az 
adóhatóság online rendszerébe 
való bekötést.

Ezt követően egy teljesen más 
téma került terítékre.

– Nemcsak Magyarország, 
de Európa is példátlan, óriási 
károkat okozó hóviharokat élt 
át az elmúlt hetekben, napok
ban – mondta Aradszki András. 
– Hazánkban annak ellené
re rekedtek sokan az utakon, 
hogy nem érte őket váratlanul 
a mostoha időjárás: a kataszt
rófahelyzetet megelőzően 
ugyanis folyamatosan adtak ki 
figyelmeztetéseket az állami 
szervek, a Belügyminisztérium 
és a meteorológiai szolgálat. 
A Belügyminisztérium már már
cius 14én, csütörtök délután 
létrehozta az Operatív Törzset, 
és attól kezdve rendkívüli erőket 
mozgattak meg, folyamatosan 
tájékoztatták a lakosságot. Az 
elmúlt napokban csaknem har
mincezer hivatásos vett részt a 
mentésben, és tett meg mindent 
azért, hogy honfitársait és a kül
földi állampolgárokat a hó fog
ságából kiszabadítsa, az önkén
tesek számát pedig fel sem 
lehet becsülni. A rendőrség, a 
tûzoltóság és a mentők össze
sen 1692 esetben avatkoztak 
be: felkészülten, szervezetten 
reagáltak a megfelelő erők és 
eszközök alkalmazásával.

Hála a hatóságok szakszerû 
beavatkozásának és a mentési 
akcióknak, a rendkívüli időjárás 
nem követelt halálos áldozatot, 
senki sem hûlt ki az autópá
lyán veszteglő kocsijában, 15 
ezer embert és ötezer jármûvet 
sikerült kimenteni a hó fogsá
gából. A gyors intézkedéshez 
rendkívüli összefogásra, a men
tésben részt vevő szervezetek 
együttmûködésére, állampolgá
ri fegyelemre és segítőkészségre 
volt szükség.

– Köszönetet mondunk – foly
tatta Aradszki András – a rend
őröknek, tûzoltóknak, kataszt
rófavédelmi szakembereknek, 
katonáknak, civil szervezetek
nek, önkormányzatoknak, a 
közigazgatásnak és a magán
személyeknek, mindazoknak, 
akik az elmúlt napokban része
sei voltak az összefogásnak. 
Nem mehetünk el azonban a 
baloldal viselkedése mellett. 
A Gyurcsány–Bajnaiszövet
ségnek, mint mindig, most is 
csak az járt az eszében, hogy 
az emberek tragédiáját hogyan 
fordíthatnák saját kampánycél
jaikra.

Zárásként az országgyûlési 
képviselő arról beszélt, hogy az 
ország jól teljesít, 2012ben a 
költségvetési hiány 2,1 száza
lék volt, utoljára erre 1999ben 
volt példa, „merő véletlen, hogy 
akkor is polgári kormány vezet
te az országot…”

  Temesi László

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 4/2007. (II. 26.) önkormány
zati rendelete alapján meghatározta a civil szervezetek önkormány
zati támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosz
tását. E szerint 2013ban a következő összegek állnak a bizottságok 
rendelkezésére:

Természet- és környezetvédelmi keret:  1 000 000 Ft
Egészségügyi keret:  750 000 Ft
Szociális keret:  750 000 Ft
Kulturális keret:  4 000 000 Ft
Sport- és ifjúsági keret:  3 000 000 Ft
Közrendvédelmi keret:  500 000 Ft

A pályázati felhívások 2013. április 2án jelentek meg a 
www.erd.hu honlapon. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a honlapon történő meg
jelenéstől számított 30. nap – 2013. május 2. csütörtök!

A pályázatok elbírálásának határideje: benyújtási határidő letel
tétől számított 15 nap.

A pályázati ûrlap és nyilatkozat nyomtatványok ügyfélfogadási 
időben átvehetők az egyes pályázatokban megjelölt irodákon, 
hétfőtől péntekig mindennap az ügyfélszolgálati irodán (Érd, Alsó 
u. 3. földszint), valamint letölthető a város hivatalos honlapjáról a 
CIVIL PÁLYÁZATOK 2013 rovatból.

Az önkormányzati bizottságok által elfogadott pályázati kiírások 
az Érdi Újságban is elolvashatók.

Civil szervezetek önkormányzati támogatása 2013

„Szükséges volt az alaptörvény 4. számú módosítása”

Rezsicsökkentés, pénztárgép és hóhelyzet
Még mindig téma a rezsicsökkentéssel járó vi-
har. Egyebek mellett errõl beszélt Aradszki András 
országgyûlési képviselõ szokásos havi sajtótájékoz-
tatóján. Az áprilisi tájékoztatón például hallhattunk a 
pénztárgépek bevezetésérõl és az országot március 
idusán megtámadó tél tábornok pusztításairól.

Aradszki András: A rezsicsökkentés szükségszerû volt, mert a villamos  
és gázenergia árának a helyi vásárlóerõhöz kell igazodnia
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aktuális

Felhívás bölcsődei 
ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az általa fenntartott bölcsődékben az 
alábbi beíratási időpontokat határozza 
meg:

2013. március 1. (péntek) napjától  
2013. április 15. (hétfő) napjáig

mindennap 9.00–12.00-ig  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
42. § (1) bekezdése alapján a bölcső-
de a családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását, szak-
szerű gondozását és nevelését biztosító 
intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetés-
ről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról 83/2011. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) 
bekezdése szabályozza az ellátás igény-
bevételének módját:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló 
kérelmet – tárgyév szeptember 1. nap-
jától történő felvételhez – a szolgálta-
tást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani tárgyév március 1. napjától 
április 15. napjáig. Az intézmény veze-
tője a benyújtott kérelmekről legkésőbb 
tárgyév május 31. napjáig dönt. A határ-
időn túl benyújtott kérelmeket az intéz-
mény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő 
iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
• Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Jegyzője

p

Update koktélok

Helyi szolgáltatók
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Hosszú előkészítő munka során 
jutottak el addig, hogy a II. 
világháborúban elesett katonák 
emlékét őrző hősi emlékmû 
megalkotására kiírt meghívásos 
tervpályázatról végső döntés 
szülessen – kezdte beszámoló-
ját Kéri Mihály, az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnöke a 
közgyûlés húsvét előtt megtar-
tott ülésén, miután a képviselők 
megtekintették a pályamûvek 
makettjeit a Városi Galériában. 
A véleményezési eljárásában 
tanácskozási joggal részt vett 
Városszépítő és Honismereti 
Egyesület képviselője, az 
Óvárosi-Érdligeti Településrészi 
Önkormányzat elnöke, Érd-
Óváros Szent Mihály Alapítvány 
képviselője és Érd főépítésze. 
A szakértői bizottság – Wehner 
Tibor mûvészettörténész, Eőry 
Emil szobrászmûvész, Soltész 
László építész, Kéri Mihály és 
Ágó Mátyás főépítész – a négy 
beérkezett pályamûvet (Városi 
Ferenc ötvösmûvész, Major 
György építész, Bártfai-Szabó 
Gábor építész, Zalavári József 
szobrász tervét) március 4-én 
bírálta el, és hosszas vita után 
hozta meg a döntést, hogy Városi 
Ferenc ötvösmûvész legyen 
megbízva az emlékmû engedé-

lyezési terveinek elkészítésével. 
A nyertes pályázó azonban a 
városközpontba, a múzeum-
sétány felső szakaszára tervezte 
mûvét, de – Kéri Mihály szerint 
– többen ragaszkodtak ahhoz, 
köztük civil szervezetek is, hogy 
az emlékmû Ófaluba kerüljön. 
Ehhez az ötvösmûvésszel közö-
sen kellene feltárni a helyszínt, 
és kidolgozni. hogyan lehetne 
ott megvalósítani a tervezett 
alkotást – mondta az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnöke. 

Tóth Tamás alpolgármester 
hozzászólásában kifejtette: Érd 
a II. világháború idején főként 
Ófaluból és Újfaluból állt, nem 
kérdés tehát, hogy Ófalu terü-
letén kell elhelyezni a hősi 
emlékmûvet. A helyszín kivá-
lasztását az is indokolja, hogy 
Ófalura igencsak ráfér a környe-
zetrendezés, ami az emlékmû 
építése kapcsán megvalósítha-
tó. Úgy vélte, az emlékmûvet 
az I. világháborús emlékmû 
közvetlen közelében kell elhe-
lyezni, és javasolta, hogy az 
idei alapkőletételt május utolsó 
vasárnapjára, a Hősök napjá-
ra tervezzék, míg az emlékmû 
legkésőbb 2014-ben, ugyancsak 
a Hősök napján kerüljön fel-
avatásra. Dr. Veres Judit örven-

detesnek tartotta, hogy a város 
végre elérkezett addig a pontig, 
hogy a II. világháború hőseinek 
emléket állít. Ezzel együtt azt 
kérte, tegyék lehetővé, hogy a 
katonák most még talán nem 
teljes névsorát ki lehessen egé-
szíteni, ha az emlékmû felál-
lítását követően esetlegesen 
újabb nevekre is fény derül-
ne. A doktornő ugyanakkor 
Ófalut emlékmûvekkel túlzsú-
foltnak tartja, ezért szerinte 
Parkvárosban is biztosan talál-
hatnának méltó helyet ennek az 
újabb emlékmûnek. Antunovits 
Antal hangsúlyozta, a legfon-
tosabb, hogy minél előbb sort 
kerítsenek az emlékmû felállítá-
sára, és a többségében Ófaluban 
élő érintettek, a hozzátartozók 
és leszármazottak mind azt sze-
retnék, ha Ófaluba, az I. világ-
háborús emlékmû mellé kerül-
ne, mert összetartoznak, hiszen 
a két történelmi esemény ma is 
összeköt sok családot, és egy 
helyszínen, egyszerre tarthat-
nák a megemlékezést. Bízzák 
a mûvészre, hogy a leporellót 
ebbe a környezetbe tervezze 
bele, és már az idei Hősök nap-
ján sor kerülhessen az emlékmû 
alapkő letételére. Kéri Mihály 
úgy reagált, nem előzhetik 
meg mûvészt, ne döntsenek a 
helyszínről az újabb tervváz-
lat megismerése előtt, hiszen 
nem szabad elfelejteni, hogy az 
I. világháborús emlékmû egy 
óvoda kertjében áll, ezért ha 
két emlékmûvet egymás mel-
lett szeretnék elhelyezni, akkor 
célszerû lenne inkább egy új, 
alkalmasabb helyszínt, teret 
találni, ahol mindkettő elfér. T. 
Mészáros András polgármester 
előbb Tóth Tamás módosító 
indítványát tette fel szavazás-
ra, így a képviselők 11 igen, 1 
nem és 1 tartózkodás mellett 
támogatták, hogy a II. világhá-
borúban elesett érdi katonák 
emlékmûve Ófaluban kerüljön 
elhelyezésre, és az I. világhá-
borús emlékmûvel egységben 
jelenjen meg. Ugyanakkor a 
módosító javaslat 2013. május 
utolsó vasárnapjára tûzi ki az 
emlékmû alapkőletételét, majd 
egy éven belül, 2014-ben ugyan-
csak a Hősök napjára tervezi a 
szobor felavatását. Ezután Kéri 
Mihály módosító indítványának 
első felét támogatta a közgyûlés, 
ami arra vonatkozott, hogy a 
tervpályázat nyertese, Városi 
Ferenc mérje fel az új hely-
színt, tervezze oda a zsûri által 
kiválasztott és a közgyûlés által 
elfogadott leporellót, és elkép-
zelését, terveit ismertesse meg 
a városvezetéssel.  Bálint Edit 

Alapkõletétel: május utolsó vasárnapján

Emlékmû a II. világháborúban  
elesett érdi katonáknak  
Érd régóta adósa a II. világháborúban elesett érdi 
katonáknak egy méltó emlékmûvel, ahol a hozzátar-
tozók, leszármazottaik és a helyi lakosok megemlé-
kezhetnek és elhelyezhetik a kegyelet virágait. Úgy 
tûnik, erre már nem sokat kell várni, mert a közgyûlés 
március 28-ai ülésén elfogadta az emlékmûre kiírt 
meghívásos pályázat eredményét, és arról is döntött, 
hogy a nyertes pályamû szerzõjét, Városi Ferenc 
ötvösmûvészt megbízza az emlékmû engedélyezési 
terveinek elõkészítésével.

Kéri Mihály ismertette a képviselõkkel  a pályázók városképbe illesztett 
elképzeléseit, beadott terveit

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Mint ismeretes, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 49/2012. (X. 26.) 
számú rendelete a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás 2012. évi díjtételeit módosította. 
A csökkentett díjtételek alkalmazását a rendelet 
2. §-a a 2012. január 1. és 2012. december 31. 
napja között igénybe vett szolgáltatások vonat-
kozásában teszi kötelezővé. (A módosítás előtti 
és a módosított díjtételeket tartalmazó táblázatot 
az alábbiakban közöljük, és a www.erd.hu honla-
pon, http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhiva-
sok/kemenys_0321.html, elérhetők.) 

Mindazon lakosok, akik a szolgáltatást a módo-
sító rendelet hatálybalépése előtt (2012. novem-
ber 1.) vették igénybe, és ily módon magasabb 
szolgáltatási díjat fizettek, mint a 2012. évre 
megállapított díjtétel, a túlfizetés visszatérítésére, 
illetve annak az esedékes díjba történő beszámí-
tására jogos igényt terjeszthetnek elő a szolgálta-
tónál. (A túlfizetés mértékének kiszámításához 
az alábbiakban és városunk honlapján segédlet 
található, http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/
felhivasok/kemenys_0321.html.)

Az önkormányzat javasolja, hogy a visszatérí-
tési, illetve beszámítási igénnyel fellépni kívánó 

lakosok a Magyar Kémény Kft. ügyfélszolgálatát 
(Érd, Diósdi út 32/A) keressék fel, lehetőség sze-
rint a szolgáltató közleményében megjelölt, 2013. 
március 20. és június 20. közötti időpontban, a 
szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentu-
mokkal, elősegítve ezzel az ügyintézést. 

Tájékoztatjuk egyben az érintetteket arról, 
hogy a túlfizetéssel kapcsolatos követelések 
érvényesíthetőségére az általános 5 éves polgári 
jogi elévülési idő vonatkozik. Fontos tudnivaló 
továbbá, hogy a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
az igénybe vett szolgáltatásra és a díjfizetés-
re vonatkozó dokumentációval, melyről szerző-
dött partnere kérésére köteles másolatot kiadni. 
A felek ez esetben is a jóhiszemûség és tisztes-
ség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttmûködve kötelesek eljárni.

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsola-
tos panasza tárgyában hatósági eljárást kezde-
ményezhet, azonban ezt megelőzően köteles 
panaszával – igazolható módon – a közszolgál-
tatót vagy az ellátásért felelős önkormányzatot 
megkeresni. 

 Polgármesteri Hivatal

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjait tartalmazó díjtáblázat  
a 49/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet által történt módosítás alapján

A B C D D

1. Megnevezés (kéménytípus) Rövid jelölés Mértékegység
Korábbi, tévesen  

megállapított  
(nettó) díj

Módosított, 
nettó  

díjtételek
2. Egyedi, szilárd, nyitott E-S-B db/I. alkalom 1 225 Ft 775 Ft

E-S-B db/II. alkalom 1 225 Ft 775 Ft
3. Egyedi, szilárd, zárt E-S-C db/I. alkalom 1 469 Ft 775 Ft

E-S-C db/II. alkalom 1 469 Ft 775 Ft
4. Egyedi, gáz, nyitott E-G-B db/alkalom 2 445 Ft 1 551 Ft
5. Egyedi, gáz, zárt E-G-C db/alkalom 3 413 Ft 3 253 Ft
6. Központi, szilárd, nyitott K-S-B db/I. alkalom 7 886 Ft 7 510 Ft

K-S-B db/II. alkalom 7 886 Ft 7 510 Ft
7. Központi, szilárd, zárt K-S-C db/I. alkalom 9 457 Ft 7 510 Ft

K-S-C db/II. alkalom 9 457 Ft 7 510 Ft
8. Központi, gáz, nyitott K-G-B db/alkalom 15 772 Ft 15 020 Ft
9. Gyűjtő, szilárd, nyitott Gy-S-B szint/bekötés/I. alkalom 531 Ft 508 Ft

Gy-S-B szint/bekötés/II. alkalom 531 Ft 508 Ft
10. Gyűjtő, gáz, nyitott Gy-G-B szint/bekötés/alkalom 1 067 Ft 1 017 Ft
11. Gyűjtő, gáz, zárt Gy-G-C szint/bekötés/alkalom 2 134 Ft 1 017 Ft
12. Egyedi tartalék Ta-E db/alkalom 1 394 Ft 884 Ft
13. Gyűjtő tartalék Ta-Gy szint/bekötés/alkalom 740 Ft 1 017 Ft
14. Időszakos használatú (Üdülő) Ü alkalom/4 év 1 630 Ft 1 630 Ft

Példa a túlfizetés kiszámítására:
Egyedi, gáztüzelésû, nyitott rendszerû kémény esetén 2 445 Ft 
 –1 551 Ft  (tényleges díj)

   894 Ft   túlfizetés

Közlemény – Tisztelt Érdi Lakosok!
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. április 15–21.

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

  
Felhívás

A majális programján egész 
napos kirakodóvásárt rendez 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központ, melyre elsősorban 

kézművesek, iparművészeti és 
kézműves termékeket árusító 

kereskedők, üzletek  
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet személyesen 
a művelődési központban 

(Érd, Alsó u. 9.) és telefonon  
az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Tiborné
06-23-365-490/115
Szedlacsek Emília 

06-30/931-2995

Kiállítások:

Április 11. csütörtök, 18 óra
Kaposi Eszter 
grafikusművész 
Fantázia és legenda
című kiállításának megnyitója
Megnyitja: Majorné Bániczki 
Julianna. Verseivel közremű-
ködik: Szabó Aida (Jampa 
Drolma) költő
Megtekinthető április 28-ig  

Az előtéri tárlókban
Selyemképek
Mach Márti textilszobrász kiál-
lítása. Megtekinthető: május 5-ig

A kamarateremben
Kaposi Eszter grafikusművész 
Fantázia és legenda
című kiállítása
Megtekinthető április 28-ig. 

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Karsch Manfred festőművész 
kiállítása. Megtekinthető április 
22-ig

A fotógalériában
Igy kerek a világ!

Fotók emberekről, természetről 
A Duna – Art Fotóklub Föld 
napjára összeállított kiállítása
Megtekinthető május 31-ig

Klubok, művészeti  
körök programjai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Április 15. hétfő, 17 óra 
Fűben, fában…. 
Előadó: Móger Józsefné

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/411-3673
Április 20. szombat, 10 óra
Makramé technika alapjai
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Programok: 

Micimackó bérlet IV/3.
2013. április 15-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Három szegény szabólegény 
mesejáték a Nevesincs Színház 
előadásában
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

Agykontrolltanfolyam  
gyermekeknek
2013. április 20–21-én,   
szombat–vasárnap 9–16 óráig 
8–14 éves korú gyermekeknek.
További információ: 
Czinderné Bea 06–20-448-5121

Számítógép- és  
internethasználati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Access, 
Power Point, internet, IT-alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kis csoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23/363-036

 

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

A felnőttkönyvtár programja
Április 17. (szerda)
A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Pest Megyei 
Szervezete Olvasószolgálatos 
Műhely konferencia. Megyei 
szakmai találkozó (zártkörű 
rendezvény)

A gyermekkönyvtár  
programja
18. (csütörtök), 10 óra
Mesedélelőtt – A Szivárvány 
óvoda Őzike csoportja a 
Hamupipőke című mesét adja 
elő 

Felhívjuk a Jószomszédság 
Könyvtára olvasói figyelmét, 
hogy áprilistól a fiókkönyvtár 
nyitvatartási ideje megválto-
zott!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12–17 h
péntek:  10–17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök: 12–17 h
péntek: 12–16 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő, szerda, péntek:  zárva
kedd, csütörtök:  14–18 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
Keddtől péntekig: 
 10.00–18.00-ig
Szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 

1.  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők.

2.  A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás. 
Teljes árú: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

Időszakos kiállítás

Közel Afrikához
Magyar László életútját, 
munkásságát bemutató  
kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra  
igényelhető.
Jelentkezés: 
Buttinger Dániel  
múzeumpedagógusnál, 
tel.: 06-23/363-036

Fotókiállítás 
Dr. Horváth Pál nyugal-
mazott dandártábornok:  
Békeszolgálat Délnyugat-
Ázsiában (Irak, Irán, Kuvait) 
című kiállítása.

Előadások 

Helytörténeti klub 
Április 18. (csütörtök), 17.00 óra 
Dr. Stencinger Norbert 
(történelemtanár, hadtörténész, 
Vörösmarty gimnázium, Érd) 
Érdiek a Doberdó-fennsík 
védelmében 1915–1916
című előadása 
A belépés díjtalan!

A Magyar  Földrajzi  Múzeum  konfe-
renciaterme  és  tetőtéri  előadóter-
me  50  fős  rendezvényekre  bérbe 
vehető  kulturális,  közművelődési 
alaptevékenységgel  összeegyeztet-
hető célokra. 

Információ: 
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális és egészségügyi bizottsága a civil 
szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő 
civil szervezetek részére.

Egészségügyi Keret:
Pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felso-
rolt feladatokat kívánják megoldani: 
•  Érd megyei jogú város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó 

programok megvalósítása;
•  egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség-ellenes, 

valamint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok rendezése, illetve 
azokon való részvétel.

Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap. 
A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 15 
nap.
Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A benyúj-
tási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell 
tekinteni.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Amennyiben személyesen nyújtja be, zárt borítékban, a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján hivatali munkaidőben (2030 Érd, Alsó u. 3.) teheti meg egy 
példányban. 
A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek önkormányzati támogatása: Egészségügyi keret 
pályázat

Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcso-
lódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és 
az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az 
illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási határide-
jű pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás  
összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségválla-
ló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszám-
láját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra 
használható fel elszámolási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a szociális és egészségügyi bizottság 
dönt. 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylé-
sekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 
beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, 
illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll 
akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a közgyűlés köteles ellenőrizni.

A pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8.00–18.30-ig, kedd, szerda, csütörtök: 
8.00–16.30-ig, péntek: 8.00–12.00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról www.erd.hu 
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április 15. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Fogadóóra
16:35 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

17:05 Hubulák 2/1. magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD 

egészségügyi felvilágosító filmsorozat 
2x 30’ 

19:00 Vers Joó Lászlóval
19:10 Négyszemközt, 

eszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Hubulák 2/1. magyar dokumentumfilm 28’ 

rendező: Cséke Zsolt
21:30 Híradó
21:50 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

22:20 Négyszemközt ism.
22:50 Polgár-társ

április 16. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 2x 30’ 
14:45 Híradó
15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem 90/1.  

Bevezetés az Ószövetségbe 60’ 
17:20 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 2x 30’ 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

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

Nemes Tibor filmje 65. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/1.  

Bevezetés az Ószövetségbe 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

április 17. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Hubulák 2/1. magyar dokumentumfilm 28’ 

rendező: Cséke Zsolt
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/1.  

Bevezetés az Ószövetségbe 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Négyszemközt 
15:35 Bibliai Szabadegyetem 90/1.  

Bevezetés az Ószövetségbe 60’ 
16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:05 Négyszemközt 
17:25 187 magazin
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 2x 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Éden a Csúnyaföldön 

magyar dokumentumfilm, 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:15 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 2x 30’ 

április 18. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Éden a Csúnyaföldön magyar dokumen-

tumfilm, 56’ rendező: Cséke Zsolt 
11:30 Négyszemközt

14:55 Híradó
15:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
15:40 Mozgás
16:10 Fény-Kép
16:40 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

18:00 Éden a Csúnyaföldön magyar dokumen-
tumfilm, 56’ rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/2.  

Mózes első könyve 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

április 19. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/2. 

Mózes első könyve 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Éden a Csúnyaföldön magyar dokumen-

tumfilm, 56’ rendező: Cséke Zsolt 
10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 65. rész 
11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Éden a Csúnyaföldön magyar dokumen-

tumfilm, 56’ rendező: Cséke Zsolt 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat 2x 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, 

 beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Hubulák 2/2. 

magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/2.  

Mózes első könyve 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Hubulák 2/2. magyar dokumentumfilm 28’ 

rendező: Cséke Zsolt

április 20. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronó-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
14:50 Híradó
15:10 Mozgás
15:40 Négyszemközt
16:00 Éden a Csúnyaföldön magyar dokumen-

tumfilm, 56’ rendező: Cséke Zsolt 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/2.  

Mózes első könyve 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 65. rész 
20:30 Amerikai anzix 

magyar filmdráma, 92’ 
rend.: Bódy Gábor 
fsz.: Cserhalmi György, Csutorás Sándor 

22:10 Érdi Panoráma

április 21. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/2. 

Mózes első könyve 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség,  

civil társadalom
11:50 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/1. 
Bevezetés az Ószövetségbe 60’ 

17:00 Amerikai anzix magyar filmdráma, 92’ 
rend.: Bódy Gábor fsz.: Cserhalmi György, 
Csutorás Sándor 

18:40 Hubulák 2/2. magyar dokumentumfilm 28’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 66. rész 

19:40 Fény-kép
20:10 Mozgás
20:40 Polgár-társ
21:10 Érdi Panoráma
21:40 Fény-kép
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. április 15 – 21.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

6–11 Reggeli Magazin
  Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata, Világjáró-magazin 
11–14 Paravánrádió
  Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés 

műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18  Délutáni magazin 

Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális 
kultúra, Fogadóóra 

18–22  Kilátások
  Kilátó, Négyszemközt, Live World, 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.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet az 
önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
A Kulturális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felso-
rolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósu-

ló fesztiválok, rendezvények szervezése,
b)  Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiad-

ványok készítése,
c)  nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,
d)  oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és 

lebonyolítása.
Az Oktatási és Művelődési Bizottság előnyben részesíti a pályázat időszakában megvalósuló 
alkotások, rendezvények, programok létrehozását.

A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat 
szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás módja:
A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára (Érd, Alsó u. 1., fsz.), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára 
(Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humán Irodának címezve, mindkét esetben egy példány-
ban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális Keret pályázat”. Postai úton benyúj-
tott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A benyújtás határideje: 
az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap.
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával az abban meghatározott dokumentumok csato-
lásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a 
programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés 
másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell 
csatolnia.

A pályázati dokumentáció ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján, 
ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át, vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról. 
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósítá-
sához saját forrással is rendelkeznek.
Aki az elmúlt három évben igényelt támogatással nem számolt el, kizárta magát a pályázat-
ból. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben megha-
tározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, 
mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesí-
tésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem 
számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.
 Oktatási és Művelődési Bizottság

Éppen tíz évvel ezelőtt ren-
dezték Érden az első regioná-
lis hangszeres versenyt, azóta 
évente más-más hangszeren 
mérték össze tudásukat a diá-
kok. Az idén fuvolán „verse-
nyeztek” a hat-tizennyolc év 
közötti tanulók. Öt korcsoport-
ban, összesen harmincnyolcan 
indultak, a legtöbben, 11-en a 
negyedik, azaz a 13–15 évesek 
korcsoportjában. Budapesttől 
Százhalombattáig érkeztek a 
nevezések. Az ifjú zenészeknek 
egy kötelező és egy szabadon 
választott mûvet kellett előadni-
uk, a kötelezőt a Bántai-Kovács  
Válogatott etüdök fuvolára címû 
kötetből állították össze. 

– A regionális zenei verse-

nyek célja, hogy az igen magas 
színvonalat igénylő megyei és 
országos megmérettetések mel-
lett azok a növendékek is lehe-
tőséget kapjanak, akik ezeken 
nem tudnak részt venni. Bízunk 
benne, hogy a hangulatos szak-
mai találkozó további kitartó 
munkára ösztönöz bennünket 
és növendékeinket – nyilatkozta 
Stiblo Anna, a főszervező iskola 
igazgatója. 

A regionális fuvolaversenyt 
Sárközi Márta tankerületi igaz-
gató nyitotta meg, aki egyebek 
mellett azt is elmondta: egyik 
kedvenc hangaszere a fuvola. 

A fiatal zenészek vetélkedése 
kora reggeltől késő délutánig 
tartott, és az eredményhirdeté-

sen kiderült: szép érdi sikerek 
születtek. Az eseményt záró 
gálán aztán láthattuk, hallhat-
tuk a győzteseket, helyezette-
ket, ám előtte egy különleges-
ség szem- és fültanúi lehettünk 
Farkas Sára ifjú Lukin-tanár és 
a Kiss-hangszerbolt tulajdono-
sainak jóvoltából. A bemutatott 
fuvola hangjait a technika segít-
ségével olyan effektekkel kísér-
ték, amelyek mindenre, még 
zenekari hangzásra is képesek, 

így gazdagabb élményt nyújtva 
hallgatóinak. 

„Remélem, az érdi fuvolás 
tanítványaink kitesznek magu-
kért a versenyen” – írtuk koráb-
bi, beharangozó cikkünkben, 
idézve Stiblo Anna igazgató 
szavait. Nincs más hátra, mint 
az alábbiakban elolvasni az 
eredménylistát, hogy magunk 
is meggyőződjünk róla: a Lukin-
tanítványok most is kitettek 
magukért! Temesi László

A Regionális Fuvolaversenyen az alábbi eredményeket érték el a Lukin-növendékek:
I. korcsoport
Kiemelt I. helyezett (max. 30 ponttal) Tóth Luca 
II. helyezett: Thomas Kinga (Felkészítő tanáruk: Farkas Sára) 
II. helyezett:   Horváth Anna (Felkészítő tanára: Világi Petra)

II. korcsoport
III. helyezett:  Bradács Tamara Panna (Felkészítő tanára: Farkas Sára)

III. korcsoport: 
II. helyezett: Aradi Aletta (Felkészítő tanára: Győrffyné Baranyi Anita)  
 Kőhalmi Eszter (Felkészítő tanára: Vida Orsolya)  

IV. korcsoport: 
Kiemelt I. helyezett  (max. 30 ponttal) Szilas Eszter
III. helyezett:  Bischof Lili (Felkészítő tanáruk: Farkas Sára)

V. korcsoport: 
Különdíjat kapott:  Schnaider Orsolya (Felkészítő tanára: Vida Orsolya) 
Tanári különdíjat kapott:  Farkas Sára

Zongorán kísért: Kolozs Edit és Németh Ferenc

Regionális fuvolaverseny, érdi sikerekkel
Március végén a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 
Regionális fuvolaversenyt rendezett a Lukin László 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és az Érd 
Zenekultúrájáért Alapítvány. A csaknem egész napos 
eseményen érdi sikerek születtek, és a gálán még 
egy érdekességnek is szem-, illetve fültanúi lehettünk. 
Elõször szólalt meg városunkban elektromos effektek 
segítségével egy fuvola, és ez mindenképp csemegé-
nek számított, s nemcsak az ínyencek számára…

Az „elektromos” fuvola és Farkas Sára tanár

A 
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Tóth Luca, az egyik gyõztes
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– Mit jelent önnek az egészség?
– Amikor egészséges az ember, akkor lelkileg 

is jól van. Nekem az egészségről a mosoly jut 
eszembe, biztos a gyermekeim miatt.

– Kívülről nézve az ön élete irigylésre méltó. 
– Az én életem sem olyan, mint amilyennek 

sokan hiszik. Régen szinte naponta meg kellett 
azzal küzdenem, hogy másnak gondolnak, mint 
amilyen vagyok, hogy mínuszból indulok, mert az 
emberek kategorizáltak.

– Mi volt a mínusz, a hírnév vagy a szépség?
– Is-is. Akik boldogtalanok és bizonytalanok, 

azok nagyon szeretnek kategorizálni. De én nem 
akarok senkit megváltoztatni, én magam akarok 
egyre jobb lenni. Az évek alatt megtanultam 
egy nagyon fontos dolgot, amit – ha tetováltatnék 
valaha – szívesen magamra írnék: „Na és?” Ha Lotti 
felmászik a konyhapultra, és vacsora előtt kiszolgálja 
magát csokitojással, ma már csak ennyit mondok 
magamnak: Na és? Ez nem olyan nagy dolog, hogy 
megérje felhúznom magam. szd

Görög Zita: 
Na és?

Sillye Jenő: Mindenki számára van bocsánat

– A „nagy generációt” képviseli, csakúgy, mint 
néhány ismert rockzenészünk, Nagy Feró, Deák 
Bill Gyula vagy Charlie. Sosem vágyott velük egy 
színpadra?

– Angyalföldön nőttem fel, ahol az egyik jezsui-
ta atya latinból korrepetált. Egyik este lejátszott 

a magnón egy francia nyelvű, beat stílusú dalt. 
Amikor megtudtam, hogy a szöveg Istent dicsé-
ri, rájöttem, hogy megtaláltam a hivatásomat. A 
rendszer nem tűrte volna, ha egy olyan énekes, aki 
szakrális témákról ír és ad elő dalokat, tömegeket 
szórakoztasson. 

– Öt gyermeket nevelt fel. Mitől működik manap-
ság jól egy család?

– Képesnek kell lenni a bocsánatkérésre. Egy 
keresztény családban fel sem merül, hogy a házas-
társak közül az egyik uralkodni akarjon a másikon, 
és ha az nem sikerül, akkor törjön-zúzzon. Jézus 
arra kéri a férjeket és feleségeket, hogy úgy szeres-
sék egymást, mint ahogyan ő szerette az egyházát. 
Édesapám hároméves koromban elhagyott ben-
nünket egy fiatal nőért. Anyám sosem beszélt róla 
haraggal, inkább arra kért engem és testvéremet, 
imádkozzunk érte. Édesanyám komolyan vette a 
szentségi házasság felbonthatatlanságát. Három 
év után mégis beleegyezett a polgári válásba.

– Később találkozott az apjával?
– A maga törvényei szerint becsületesen élt, 

mert a tartásdíjat rendesen fizette. Azt nem akarta, 
hogy a lakására feljárjunk. Amikor már megöre-
gedett, elhagyta a második felesége. Ekkor össze-
roppant. Sokáig anyám látogatta és ápolta. Aztán 
agyvérzést kapott. Bementem hozzá a kórházba, 
és elmondtam, hogy számára is van bűnbocsánat. 
Néhány nappal később meghalt. KrK

Sillye Jenő zeneszerző a hazai egyházi könnyűzene meghonosítója. Történelemtanárnak ké-
szült, de hite miatt nem folytathatta egyetemi tanulmányait. A nehézségek ellenére mindig 
derűs művész mindenkinek megbocsátott, aki annak idején ártott neki.

Oláh Gergely saját
macskákat szeretne

– Minden művésszel megesik, 
hogy a megrendelő visszamond 
egy-egy fellépést. Ez velem egy-
szer fordult elő. Ehhez hozzá 
kell szokni, nincs benne semmi 
rendkívüli – mondta az énekes, 
aki nem lát rá okot, hogy aggód-
ni kezdjen. – Folyamatosan 
kapom a felkéréseket, többen 
is szeretnének velem dolgoz-
ni. Ha bukott előadó lennék, 
ez biztos nem így lenne. Az 

X-Faktor után megadatott az a 
jólét, amire mindig is vágytunk. 
Ha a gyerekek játszóházba 
szeretnének menni, hát elme-
gyünk. Ha a feleségemmel csak 
egymással szeretnénk foglal-
kozni a főzés helyett, beülünk 
egy étterembe – mesélte Gergő, 
aki hamarosan saját házat sze-
retne vásárolni, hogy esténként 
kiülhessen a saját kertjébe, a 
macskáit nézegetni. Kóré

Oláh Gergő köszöni, jól van. A szerinte rosszindulatú híreszte-
lések már nem nyomasztják, inkább a jövőbe néz. Egy nemré-
giben szárnyra kapott pletyka szerint az újdonsült énekesnek 
elmaradt egy fellépése, mégpedig érdeklődés hiányában.

Csukás István cenzúrázná a meséket
Az író szerint a magyar gyerekek nem értik Dagobert kacsát

Görög Zita egy méregtelenítő kapszula 
arca lett. A modell szerint az egészség nem 
csak a testről, de a lélekről is szól. Szóba 
került a karma, és az is, hogy mit tetovál-
tatna magára a családanya.

– Emlékszik még, hogyan kelet-
kezett az első meséje?

– A Pom Pom meséi volt az 
első, és ha választanom kelle-
ne, ez egyben a kedvencem is. 
Egy szerkesztőnő keresett meg 

azzal, hogy kellene egy olyan 
mesekönyv, amiben egyetlen 
mese van sok illusztrációval. 
Ekkor ismerkedtem meg Sajdik 
Ferenccel, akivel aztán nagyon 
hamar egymásra hangolódtunk. 

A Pom Pom meséi azért is áll 
közel a szívemhez, mert a sok-
sok mesével ellentétben ebben 
nem kisfiú a főszereplő, hanem 
egy kislányról szól.

– Igaz az, hogy Gombóc Artúrt 
saját magáról mintázta?

– Igen, Gombóc Artúrt tekint-
hetjük egyfajta önvallomásnak 
is. Ismerem az állandó sikerte-
lenséggel végződő fogyókúrák 
történetét. 

– Figyelemmel követi a mese-
hősei sorsát?

– Persze, és nagyon örülök 
neki, hogy a mesekönyvek 
hőseiből rajzfilmhősök lettek, 
majd megjelentek csokoládé-
kon, pólókon is. Külön öröm 
nekem nyáron, amikor jönnek 
szembe a lányok az én mese-
figuráimmal díszített pólókban. 
Annak is nagyon örülök, hogy 
a sokadik generáció hallgatja, 
nézi ezeket a meséket.

– Milyenek a mai mesék 
Csukás István szemével?

– Sajnos a felnőttek nem 
figyelnek eléggé arra, milyen 
fontos a gyerekeknek a mese. 
A kicsik ezáltal ismerik meg 
a világot, ráadásul mindent 
elhisznek, ami benne van. 
Sok olyan mese van, ami nem 
nekik való, és félrevezeti őket. 
Szívesen bevezetném a cenzú-
rát a mesék területén. Az is 
nagyon fontos lenne, hogy a 
német gyerekek német mesé-
ket, a francia gyerekek francia 
meséket, a magyar gyerekek 
pedig magyar meséket nézze-
nek. Amikor Dagobert kacsa ül 
az aranyán, azt a magyar gyere-
kek nem értik, mert az nem az 
ő világuk.  Vörös Viktória

Csukás István ma sem pihen: hamarosan bemutatják leg-
újabb játékfilmjét, készül gyerekoperájának megzenésítése, 
és nemsokára átveheti az Óbuda Díszpolgára elismerést is. A 
mese azonban az ő számára cseppet sem tréfadolog: nagyon 
fontosnak tartja, hogy a gyerekek olyan meséket kapjanak, 
amelyek nekik szólnak, és nem vezetik félre őket. 

Éva a pápuák közé vágyik

– Már kislányként is újságok 
címlapján és a képernyőn látta 
magát?

– Amikor kislány voltam, a 
topmodellek képeit gyűjtöttem, 
és elhatároztam, hogy én is az 
leszek. Aztán rájöttem, hogy 
ehhez nem vagyok elég magas, 
ezért úgy döntöttem, szépség-
királynő leszek. Később aztán 
inkább visszahúzódóvá váltam, 
és az első szépségversenyre is 
a családom nevezett be. 

– Hogyan látja magát öt év 
múlva? Szerepel család, gyere-
kek a képben?

– Volt, amikor azt mondtam, 
30 éves koromig szeretnék 

családot, gyerekeket. Miután 
ez nem jött össze, nem tűzök 
már ki ilyen határidőket. 
Szerencsére egyáltalán nem 
érzem a családom és a kör-
nyezetem részéről a nyomást. 
Abban hiszek, hogy minden-
nek eljön az ideje.

– Hogy áll a beteljesítendő 
álmok terén?

– Utazással kapcsolatos 
álmaim vannak. Az extrém uta-
kat szeretem. Egy amazonasi 
dzsungeltúra vagy egy Pápua 
Új-Guineában tett körút, ahol 
a helyi törzsekhez látogatnék, 
azt hiszem, éppen nekem való 
volna. Vörös Viktória

Horváth Éva kislányként a topmodellek képeit gyűjtötte, ám 
később inkább visszahúzódóvá vált, és a szépségversenyekre 
is a családja nevezte be. Ma már azonban hálás ezért, hiszen 
ennek köszönhetően indult televíziós karrierje is.

Gór Nagy Mária: Jót tett a válás

– A legenda szerint ön azért 
választotta a színészi pályát, 
mert mindenáron találkozni 
szeretett volna…

– …Kálmán Györggyel. Ez 
pontosan így történt. Amikor szí-
nésznő lettem, közel kerültünk 
egymáshoz. A 26 év korkülönb-
ség nem zavart bennünket. Egy 
évig éltünk együtt. 

– Az élet általában neves színé-
szekkel hozta össze. Miért?

– Így alakult. Körtvélyessy 

Zsolttal 18 évesen jártam. Kern 
Andrással együtt forgattunk egy 
évig. Az iránta érzett szerelmem 
plátói volt. Szurdi Miklóssal 10 
évig voltunk házasok. Két fiunk 
született. Sokat veszekedtünk.

– Megütötte?
– Ő engem soha! Én viszont 

egyszer megvertem őt. Jól tet-
tük, hogy elváltunk, mert külön-
ben sosem mehettem volna 
feleségül Gulyás Budához, aki 
ma is a férjem.  Kóré Károly

Gór Nagy Mária megverte Szurdi Miklóst házasságuk alatt, de válá-
suk után is kiváló maradt a kapcsolatuk. A színésznő régi szerelmei-
ről, férjeiről mesélt a Helyi Témának.
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Straub Dezső: Fiam! Hallod a rigót? 
A családdal éppen a horgász-vadász kiállításon voltunk, 
amikor az Öcsém hívott, hogy Édesapám, akinek egé-
szen biztosan otthon kell lennie, nem veszi fel a tele-
font, hiába hívja órák óta őt – mesélte lapunknak a 
vészjóslóan induló történetet Straub Dezső, Jászai Mari-
díjas színművész, sokunk egyik kedvence.

4 jó tanács, hogy tovább tartson az elem
A hallókészülék elemeinek rendeltetésszerű hasz-
nálata körültekintést igényel. Az elemek élettarta-
ma sarkalatos pont, hiszen sokszor azért nem tar-
tanak ki a gyártó által ígért időtartamig, mert azo-
kat nem szabályszerűen használják. Íme négy jó ta-
nács az Amplifon hallásspecialistáitól, hogy meg-
hosszabbítsuk az elemek élettartamát.
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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat köz-
igazgatási területén mûködő civil szervezetek 
részére.
Támogatási feltételek:
Szociális keretre pályázhatnak mindazon civil 
szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani:
a)  a szociális ellátás alanyainak életminőség-javí-

tását, szociálisan hátrányos helyzetû szemé-
lyek társadalomba való integrálódását célzó 
programok, akciók megvalósítására,

b)  a szociális ellátás alanyai részére szervezett 
rendezvények megtartására, ilyen rendezvé-
nyeken való részvételre.

Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyûlése által meghatározott összeg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak 
az önkormányzat honlapján történő megjelenését 
követő 30. nap. 

A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiá-
nya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén 
a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: a 
benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

Pályázatot benyújtani személyesen vagy pos-
tai úton lehet, a postai úton benyújtott pályá-
zat esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára adott pályázatokat 
érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatot sze-
mélyesen zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati irodáján munkaidőben (2030 
Érd, Alsó u. 3.) lehet egy példányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek 
Önkormányzati támogatása: Szociális keret pályá-
zat
Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támo-
gatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályá-
zati adatlap benyújtásával, az abban meghatá-
rozott dokumentumok csatolásával lehet azzal, 
hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat 

benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a 
bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt 
és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső 
pályázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályá-
zat benyújtásával, a pályázat kiírását követő 
legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó prog-
ramokra igényelheti, azzal, hogy amennyiben 
a pályázó által megvalósítani kívánt program 
előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támo-
gatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján 
kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet 
legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási 
határidejû pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támo-
gatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályá-
zónak pályázatában kötelezettségvállaló szer-
vezetet kell megjelölnie, amely a támogatási 
összeg fogadására saját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendelkező kedvezménye-
zett részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez 
lehet pályázni.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támo-
gatási szerződést köt. Az elszámolás részletes 
szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási 
szerződésben foglalt támogatási célra használha-
tó fel elszámolási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadá-
sáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

A támogatási szerződésben rögzített céltól elté-
rő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a 
támogatás igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy beszámolási kötelezettségének nem tesz 
eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, 
illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. 
A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha 
az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem 
fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesíté-
sére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a 
Közgyûlés köteles ellenőrizni.

Pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely 
átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00–18:30-ig, 
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00–16:30-ig, Péntek: 
8:00–12:00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról 
www.erd.hu 

információk

– Úgy tudom, nemcsak főszerve-
zője, de megálmodója is az Érd 
Körbe rendezvénynek.

– Igen, ez valóban így van. 
Most már több mint egy évtize-
de, hogy a gondolatból megva-
lósult a kerékpáros túra, mely 
mára a városi tekerésen túl, a 
helyi látnivalók bemutatása 
mellett, igazi közösségi ese-
ménnyé, élménnyé változott. 
Kezdetben nem egy tömegren-
dezvény megszervezése volt 
a cél, hanem a kerékpározás 
helyi népszerûsítése. De úgy 
tûnik, sokaknak tetszik, évről 
évre egyre többen pattannak 
kerékpárra, hogy együtt teker-
jük körbe a várost. Ennek mi 
nagyon örülünk. 

– Kikből alakult az egyesület?
– A Tekergő Egyesület néven 

ismert baráti kör hozott egy 
döntést 2012-ben, miszerint 
új néven folytatja kerékpáros 
misszióját, ami jobban tükrö-
zi az egyesület céljait. Ekkor 
alapítottuk meg az Érd Körbe 
Egyesülete, mely az Érd Körbe 
kerékpáros rendezvényein túl 
segíti a környék kerékpáros 
baráttá válását: Érd és a kör-
nyező települések kerékpáros 
kapcsolatainak fenntartásával, 
kerékpáros vonatkozású infor-
mációk megosztásával, illetve 
közlekedés szakmai észrevéte-
lekkel.

– Kiknek köszönhető, hogy 
évente kétszer együtt tekerhet a 
város?

– A szervező magot a bará-
taimon túl több tucat állami, 
önkormányzati és civil szerve-
zet alkotja. Vállalkozók, magán-
emberek állnak a rendezvény 
mögé társszervezőként, támo-
gatóként, segítőként. Ezúton 
is köszönöm kitartó támogató 
hozzáállásukat, amit a kerék-
páros közösségünkért tesznek. 
Külön kiemelem családtagjaink 
megértését, akik támogató hát-
teret biztosítottak a szervezés-
hez.

– Mi a célja a tekerésnek?
– A célunk idén az, hogy sok-

kal nagyobb hangsúlyt kapjon 
a városban a kerékpártámaszok 
telepítése, amelyekhez bizton-
sággal lelakatolhatók lennének 
kétkerekûink. Érdemes arra 
a tényre odafigyelni, hogy az 
Érd Körbe látogatottsága évről 
évre növekszik. Számolni kell 
velünk több szempontból is. 
Míg az első túránkon 20-30 
ember tekert együtt, mára már 
több mint 2000 embert moz-
gatunk meg. Tehát egyre töb-
ben vagyunk, akik kerékpárra 
ülnénk a hétköznapokon is, ha a 
kerékpáros közlekedés feltételei 
javulnának a városban. Emellett 
fontos számunkra, hogy aki 
ellátogat a rendezvényeinkre, 
tartalmas szórakozás részese 
legyen. Igyekszünk partnerein-
ken keresztül a programok és 
a megfelelő felvonulási útvonal 
kiválasztásával is ezt a célt szol-
gálni. 

– Ha jól értem, ez nem egy 
profittermelő vállalkozás…

– Tényleg nem az, sőt, ezt 
szervező társaimmal hobbiként 
ûzzük. Rengeteg időt és pénzt 
szántunk és szánunk arra, hogy 
az Érd Körbe mindenkinek 
egyet jelentsen: kerékpározást, 
közösséget, hagyományt, össze-
fogást, egy életre szóló élményt. 
Szerencsére egyre többen gon-
dolják ugyanezt, és szervező-
ként, résztevőként vagy támo-
gatóként részesei akarnak lenni, 
nem akarnak kimaradni belőle. 
Hisz Érd megkerülhető, az Érd 
Körbe viszont megkerülhetet-
len.

Aki részese szeretne lenni 
ennek a nem mindennapi 
közösségi élménynek, nem kell 
sokáig várnia, ugyanis április 
21-én újra két kerékre pattan a 
város. Tekerjünk együtt a váro-
sért és magunkért!

 Kovács Renáta

Érd megkerülhetõ, az Érd Körbe viszont megkerülhetetlen

Kerékpározás, közösség, élmény
Sokat hallottunk és olvastunk már az Érd Körbe 
Egyesületrõl, de kik õk valójában? Honnan jött az ez-
reket megmozgató városkerülõ túra ötlete? Csengeri 
Attilával, az egyesület elnökével, az Érd Körbe kerék-
páros felvonulás fõszervezõjével beszélgettünk.

Csengeri Attila: A célunk idén az, 
hogy nagyobb hangsúlyt kapjon 
a városban a kerékpártámaszok 
telepítése
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A jelenleg  rendelkezésre  álló 
adatok  szerint  2012.  decem-
ber  22-én  16  óra  körüli  idő-
ben  a  gyermekkorú  sértettet 
és  fiatalkorú  barátját  két  isme-
retlen  férfi  –  magukat  rendőr-
nek  kiadva  –  megállította  Érd 
egyik  útkereszteződésében. 
Azt mondták, hogy nyomozók, 
majd erre hivatkozva a két fiatal 
fiúval  kipakoltatták  a  zsebei-
ket, miközben elővettek egy kb. 
10  cm  pengehosszúságú  kést, 
hogy azzal megfélemlítsék őket. 
A két  elkövető  magához  vette 
az egyik sértett mobiltelefonját, 
pénztárcáját  és  táskáját,  majd 
a  helyszínről  gyalogosan  elme-
nekültek.  
Az érdi nyomozók a bejelen-

tést  követően  megkezdték  az 
elkövetők felkutatását, és a vég-
rehajtott  nyomozati  cselekmé-
nyek eredményeként jutottak el 

K. Zsolthoz, akit 2013. április 3-
án  elfogtak,  és  gyanúsítottként 
hallgattak ki. A gyanúsított  val-
lomásában megnevezte a társát, 
akivel  a  bûncselekményt  elkö-
vette.  Sz.  Ferencet  a  rendőrök 
pár órán belül előállították, és őt 
is gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd  mindkettőjüket  őrizetbe 
vették.
2013. április 5-én az  illetékes 

bíróság a gyanúsítottak előzetes 
letartóztatását elrendelte.
Ellenük  a  további  eljárást  – 

fogva tartásuk mellett – az Érdi 
Rendőrkapitányság  bûnügyi 
osztálya folytatja le.
Az  Érdi  Rendőrkapitányság 

illetékességi  területén  így 
az  idei  évben  elkövetett  vala-
mennyi rablás elkövetőjét elfog-
ta a rendőrség.

Pest Megyei  
Rendőr-főkapitányság

TREFF programok
Kosárlabda  
megyei junior döntő
Április 19. 18.00  TREFF 07 SE–JKSE Kosársuli
Április 26. 18.00  TREFF 07 SE–Dunaújvárosi Főiskola
Május 05. 18.00  TREFF 07 SE–KKS

Kézilabda
Április 20. 9.00  Országos masters bajnokság (női kézilabda)      
Április 21. 16.00 TREFF 07 SE–Bakony Elmax Pápa (férfi felnőtt)
 18.00 TREFF 07 SE–Bakony Elmax Pápa (férfi junior)
Április 27. 9.00 Gyermekkézilabda-torna a Diósdi Sportklub rendezésében

Elõzetesben a rablók  
Az Érdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya eljárást 
indított felfegyverkezve elkövetett rablás bûntettének 
megalapozott gyanúja miatt K. Zsolt 21 éves sóskúti 
és Sz. Ferenc 29 éves érdi lakosok ellen.

A Polgárok  Háza  dísztermében 
„Hozd a parittyádat és még egy 
embert!”  jelmondattal  invitál-
ta  az  Érdi  Fogyasztóvédelmi 
Egyesület a bajba jutott deviza-
hiteleseket arra a fórumra, ame-
lyen  gyakorlati  megoldásokat 
is  ígértek  ahhoz,  hogyan  lehet 
kiszabadulni  abból  a  zsákutcá-
ból,  amelybe  pár  évvel  ezelőtt 
„önként” sétáltak bele emberek 
tízezrei.  A bankok  vagy  nem 
tájékoztatták  megfelelően  ügy-
feleiket  a  szerződési  feltételek 
buktatóiról,  vagy  egyszerûen 
elhallgatták azokat. Tény, hogy 

az  úgynevezett  „svájci  frank 
alapú  jelzáloghitel”  tényleg 
legyőzhetetlen Góliátként maga-
sodik több százezer magyar csa-
lád  feje  fölött,  és  nagy  kérdés, 
hogy  mi  jelentheti  számukra 
a  győzelmet  hozó  „parittyát”, 
amivel legyûrhetik a Góliátot. 
Makkos  Albert  sem  ígért 

csodát  és  kollektív,  mindenki 
számára  egyformán  alkalmaz-
ható  receptet, megoldást  sem. 
Érdekfeszítő  előadásának  leg-
fontosabb  üzenete  inkább  az 
volt: ne másoktól – kormánytól, 
civil szervezetektől, közérdekû 

bírósági  keresetektől  –  várják, 
hogy  rámutasson  a  kiveze-
tő  útra,  hanem  mindenkinek 
magának kell kezébe vennie az 
ügyét, ha meg akar szabadulni 
a  gyakorlatilag  kifizethetetlen 
hitelétől.  Nem  tagadta  ugyan-
is,  hogy  ezek  a  hitelek  tulaj-
donképpen  kifizethetetlenek, 
mert  minél  magasabbra  emel-
kednek a törlesztőrészletek, az 
emberek  fizetésképtelensége 
is  nyilvánvalóbb,  nem  csoda, 
hogy  egyre  inkább  emelkedik 
a  90  napon  túl  tartozó  hite-
lesek  száma.  Sokan  fizetnek, 
fizetnek, amíg bírnak, de egyre 
nehezebben  teljesítenek,  míg 
végül  képtelenek  kigazdálkod-
ni  az  egekbe  szökő  törlesztő-
részleteket. Makkos Albert azt 
tanácsolta,  ne  várják  ki  azt  a 
pillanatot, amikor teljesen elle-
hetetlenülnek, mert ekkor már 
végképp  nem  marad  pénzük 
a  megoldásra.  Kijelentette:  a 
deviza  alapú  hitelek  mögött 
soha  nem  volt  svájci  frank! 
Ezeknek  a  hiteleknek  semmi 
közük nincs a svájci frankhoz, 
mert  hétezermilliárdot  kép-
telenség  volt  devizában  meg-
takarítani.  A Svájci  Nemzeti 
Bank  nem  tette  közzé,  hogy 
ekkora  mennyiségben  helye-
zett volna ki hiteleket, így ezek 
a  szerződések  tisztességtele-
nek  és  semmisek.  Ráadásul  a 
bankok akkor is emelték a hite-

lek  kamatait,  amikor  a  svájci 
bankok  csökkentették.  Sajnos, 
a  többség  rövid  távon  gondol-
kodott, és nem vette  figyelem-
be,  hogy  a  gazdasági  helyzet 
rossz irányba fordulhat. 
Az  ügyfeleket  számos  eset-

ben  megtévesztették.  Könnyû 
volt  a  hitelt  felvenni,  és  nem 
tájékoztatták  az  érintetteket 
arról,  hogy  az  árfolyam  emel-
kedni  fog.  Rengetegen  kerültek 
így  zsákutcába.  A közgazdász 
szerint  a  kormánytól  hiába 
számítanak segítségre. Az árfo-
lyamgáttal  is  csak  elodázzák, 
de  nem  oldják  meg  a  súlyos 
problémát.  Az  állam  tulajdon-
képpen  áthárította  a  feladatot 
a  jogrendre,  de  kérdés,  vajon 
tud-e,  képes-e  a  jog  független 
maradni,  és  bírják-e  a  bírósá-
gok a terhet, ha ezrével zúdítják 
rájuk  a  devizahitelesek  pereit? 
Márpedig  a  szakember  egyéni 
keresetek  indítására  buzdítana, 
mert a csoportos perlési esélyek 
jóval kisebbek, hiszen a szerző-
dések között vannak különbsé-
gek,  viszont  egyenként  jogilag 
támadhatók!  –  Én  például még 
nem  láttam  jól  kiszámolt  szer-
ződést – állította Makkos Albert 
–,  de  ha  alaposan  átvizsgálják, 
a  hitelszerződések  zömében 
számos  formai hibára  is  rábuk-
kannak. Meg kell például nézni, 
kik  írták  alá,  törvényszerû-e, 
volt-e  aláírási  joga  annak,  aki 
szignálta.  Peresítési  ok  lehet 
például,  ha  a  havonként  kikül-
dött  számlalevelek  áttekinthe-
tetlenek,  nehezen  érthetőek. 
Érdemes utánajárni annak is, jól 
jelölték-e be az árfolyamot, amit 
például a Magyar Nemzeti Bank 
honlapján  ellenőrizni  lehet. 
Már  számos  sikeres  per  áll  a 
hitelesek  mögött  –  persze,  az 
is  előfordult,  hogy  veszítettek, 
de  az  előadó  ezt  főként  azzal 
indokolta,  hogy  a  felperes  jogi 
képviselő  nélkül  adott  be  kere-
setet, ami ezekben az esetekben 
nem tanácsos! – figyelmeztetett 
a szakember. 
Aki  élt már keresettel  a bíró-

ság  felé,  pontosan  tudja,  vég-
telennek  tûnő  és  idegtépő  pro-
cedúra  elé  néz,  de  rengeteg 
embernek nincs más választása, 
hiszen képtelen a folyamatosan 
emelkedő  tőkét  és  kamatokat 
törleszteni. 
A devizahitel-probléma  Érden 

is  több  ezer  embert  érint,  köz-
tük  másfél  ezer  azon  ingatla-
nok,  otthonok  száma,  amelyek 
már  végrehajtás  alatt  állnak. 
Bár a probléma gyökere azonos, 
Makkos Albert mégis azt javasol-
ta,  egyénre  szabott  megoldáso-
kat  keressenek,  és  amennyiben 
a  bírósági  keresetet  választják, 
feltétlenül vegyenek igénybe jogi 
segítséget!  B. E.

Közgazdászvélemény a devizahitelesek lehetõségeirõl

Van-e kiút a hitelcsapdából?
„Még nem láttam jól kiszámolt hitelszerzõdést, így a devizahitelek jelentõs hánya-
da számszakilag szinte biztosan támadható, de emellett rengeteg formai hiba is 
fellelhetõ a szerzõdésekben, amelyek okot adhatnak bírósági kereset benyújtására” 
– mutatott rá Makkos Albert közgazdász, aki az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület 
szervezésében a devizahitelesek gyakorlati lehetõségeirõl tartott elõadást.

Makkos Albert közgazdász semmisnek tartja a devizahitel-szerzõdéseket, mert soha nem állt mögöttük deviza, 
Svájc soha nem helyezett ki annyi frankhitelt, amennyit ezek a szerzõdések tartalmaznak

A 
sze
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Érden is több ezer családot érint a devizahitel-csapda, mégsem telt meg 
érdeklõdõkkel az elõadóterem

helyi társadalom

Közlemény
zártkerttulajdonosoknak a földhasználati regisztrációról

A kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű földek használóinak nem kell 
földhasználatukat a földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban szükséges intéz-
kedések folyamatban vannak. Azok hatálybalépéséig a földhivatalok a zártkerti 
földekre vonatkozóan a földhasználati nyilvántartásba történő regisztrálással kapcso-
latos ügyintézésüket felfüggesztették.
Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit nem érintik, a külterületi 
fekvésű földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
továbbra is be kell jelenteni.
� Pest�Megyei�Kormányhivatal�Földhivatala
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Természet- és Környezetvédelmi Keret

I.  A pályázat célja
Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezõgazdasági 
Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén mûködõ 
civil szervezetek részére.

II. Pályázók köre, jogosultsági feltételek
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil 
szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szer-
vezettel szemben támasztott elõírásnak megfelelnek, a jogosultsági 
feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem 
esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

III. Pályázható tevékenységek
A Természet- és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:
a)  természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítá-

sát, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
b)  parlagfû-mentesítési akciók szervezése
c) környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezé-
se, kiadványok készítése

IV. Pénzügyi, adminisztratív feltételek
A támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás. Az 
Önkormányzat a támogatási szerzõdés aláírását követõen az elnyert 
támogatás összegének 50%-át 15 napon belül elõfinanszírozásként, 
50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és 
elfogadását követõen, legkésõbb 30 napon belül folyósítja.
Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal 
a pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek azok a pályázók, ame-
lyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkez-
nek, valamint Érd területén a közösség érdekeit kívánják megva-
lósítani. 
További feltételek:
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a 
pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírá-
sát követõ legkésõbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, 
igényelheti.

Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül 
kizárólag egy kerethez lehet pályázni, ellenkezõ esetben az adott 
témában benyújtott pályázat érvénytelen. Valamennyi keretre 
együttvéve legfeljebb kettõ pályázat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelkezõ pályázónak pályáza-
tában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a 
támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bank-
számlával nem rendelkezõ kedvezményezett részére biztosítja.

V. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtásának módja, helye:
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplõ 
pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés 
másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a 
legelsõ pályázatához kell csatolnia.

A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájára (Alsó u. 3., fszt.) vagy postai úton a 
Lakosság-szolgálati Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  1 
példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- 
és Környezetvédelmi Keret 2012”. Postai úton benyújtott pályázat 
esetén a benyújtási határidõn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati adatlap és a Rendelet átvehetõ a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), illetve letölthetõ 
a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat 

honlapján történõ megjelenését követõ 30. nap. 
A benyújtási határnapot követõen beérkezett/postára adott 

pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.
A Rendeletben elõírt kötelezõ mellékletek hiánya, illetve a hiá-

nyosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetõség.

VI. A pályázatok elbírálása, közzététel

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján 
történik.
Közzététel:
A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.

VII. A támogatás felhasználása és elszámolása

A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerzõdést 
köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerzõdésben foglalt támoga-
tási célra használható fel.

A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben 
foglaltak szerint elszámolni köteles.

A támogatás támogatási szerzõdésben rögzített céltól eltérõ 
felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása ese-
tén, illetõleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötlezettségének 

Pályázati felhívás civil szervezetek tevékenységének önkormányzati támogatására
tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethetõ, illetve a támo-
gatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség 
fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottsága  a szakmai beszá-
molót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyûlés 
ellenõrzi.

VIII. Egyéb szabályok

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, 
azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi, a pályázóval, pályá-
zattal és támogatással kapcsolatos további elõírást a Rendelet 
rögzíti.

 Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság

Elõzzük meg az erdõtüzet!
A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb 
évszakunk. Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik 
erdő- és vegetációtûz. 2012-ben a lángok közel 22 000 esetben 
csaptak fel, ebből 6000 hektáron, 3500 esetben erdőt és fásítást 
ért a kár. Bár a tüzek keletkezése több tényezőtől is függ, mégis, 
azok 99 százalékát mi, emberek, túlnyomórészt gondatlanságból 
okozzuk.

Hazánkban két kiemelt erdőtûzveszélyes időszak van: a tavasz 
és a nyár. A tavaszi közvetlenül a hóolvadás után kezdődik, 
és lombfakadásig, a növényzet kizöldüléséig tart. A tavaszi 
erdőtüzek gyakorisága meghaladja a nyári tüzekét. A nyári 
erdőtûzveszélyes időszak júliustól augusztus végéig tart. E két 
kiemelten tûzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetá-
ciótüzek 70-75 százaléka. 

Milyen tényezők állnak a tavaszi tûzesetek mögött? 
A mezőgazdálkodásnak még több helyütt része a kora tavaszi 
rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meggyújtott és nem kellően 
felügyelt tûz azonban könnyen átterjedhet a környező erdőkre is. 
A tovaterjedést segítik az előző évben felhalmozódott elhalt növé-
nyi részek (fû, kóró, gallyak), melyek akár hideg, csapadékmentes 
időben is pár nap alatt kiszáradnak és nagyon könnyen lángra 
lobbannak. A lángokat pedig már egy közepes erősségû szél is 
továbbviheti a szomszédos gyep- és erdőterületekre.

Az erdőtûz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. 
Erdőtûzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter vagy az 
erdészeti hatóság tûzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el 
egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. Tûzgyújtási 
tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tûzrakó helyeket 
is –, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren 
belül sem szabad tüzet rakni! 

Az aktuális erdőtûzveszélyről, az elrendelt tûzgyújtási tilalmak-
ról a www.erdotuz.hu, illetve az onnan elérhető weboldalakon 
naprakész információ található. 

információk
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Másfél hét telt el a két csa-
pat legutóbbi találkozása óta, 
mégis sok körülmény változott 
az elődöntő első összecsapá-
sáig. Az FTC érdi legyőzése 
a klub történetében az egyik 
legmeghatározóbb mérföldkő, 
hiszen a fővárosiakat eddig job-
bára megközelíteni sem sike-
rült. Külön boldogság, hogy 
egyúttal biztossá vált az Érd 
felsőházi tagsága is. A sikert 
nem kell megmagyarázni, ezért 
kár elemezgetni, hogy a zöld-
fehérek tartalékosan állhattak 
csak fel, viszont a Népligetben 
eltiltása után visszatérhetett az 
FTC vezére, Tomori Zsuzsanna. 
Zácsik Szandra ismét együtt 
melegíthetett csapattársaival, 
ellentétben Vincze Melindával, 
aki viszont nem tudta vállalni 
a játékot. 

Tomori Zsuzsanna 17 másod-
perc elteltével igyekezett máris 
biztosítani az érdieket arról, 
hogy csak egyszer volt Budán 
kutyavásár. Török Petra viszont 
jelezte, hogy nem feltartott kéz-
zel jöttek a Népligetbe, és a 
győzelem a lelki, mentális gáta-
kat lebontotta a játékosokban. 
Remekül állt a lábán a védelmi 
vonal, ami láthatóan meglep-
te a Fradit, viszont kapusuk, 
Alena Abramovics elkezdte ter-
melni a bravúrokat. Csakúgy, 
mint Oguntoye Viktória, aki az 
utóbbi hetekben kiváló formába 
lendült. Óriási rohanás, ciká-
zás folyt a pályán, sok elrontott 
ziccerrel. A Fradi végül előbb 
rakta össze a játékát, és dön-
tetlen állásról hamar négygólos 
különbséget alakított ki. Szabó 
Edina időkérése után sem állt 
be jelentősebb javulás, már 
12-6-ra is vezetett a vendéglá-
tó. Az előző mérkőzés hőse, 
Bognár Barbara aztán egy rossz 
mozdulatot követően maradt a 
parketten fájdalmas arccal, az 
irányító nem is térhetett vissza 
a pályára sérülése miatt, amely-
nek súlyossága is később válik 
majd bizonyossá. Óriási vér-
veszteség volt ez Szabó Edina 
alakulata számára, ennek elle-
nére a szünethez közeledve 
ismét biztató momentumokat 
láthattak az érdi drukkerek. 

Szvetlana Gridnyeva nagyon sok 
skalpot szerzett már, ha a hárí-
tott büntetőket nézzük, most 
éppen Tomori Zsuzsanna eszén 
járt túl. A hatgólos differenciát 
Szara Vukcsevics egymaga meg-
felezte, egymás után termelve a 
nagyon fontos találatokat – az 
utolsó pedig kiváltképp látvá-
nyosra sikeredett, amikor a pat-
togó labdát Alena Abramovics 
fölött ütötte a hálóba. 

Visszatért a remény a máso-
dik harminc perc előtt, ám 
hamar kiderült, mindez déli-
bábnak bizonyult. Az FTC 
folytatta hatékony játékát, míg 

az Érd kihagyta a ziccereket, 
amiből jöhettek a gyors indítá-
sok és a könnyû gólok. Ebben 
kiváltképp a két villámléptû 
szélső, Kovacsicz Mónika és 
Szarka Adrienn jeleskedett, 
de Dajka Bettina villanásai is 
sokat nyomtak a latban. A Fradi 
két vezére Szucsánszki Zita és 
Tomori Zsuzsanna is folyama-
tosan termelték a gólokat, így 
gyakorlatilag a 40. percre eldőlt 
a csata. Szara Vukcsevics kézsé-
rülés miatt dőlt ki, így sokasod-
tak a sötét felhők az Érd felett. 
A 42. percben Szucsánszki Zita 
gólja után számolt a népligeti 
publikum nagyobbik része, és 
az ennyi idő alatt lőtt 13 talá-
lat sem kecsegtetett sok jóval 
az érdieknek. Főleg úgy, hogy 
a helyzetkihasználás százalé-
ka nem lett jobb. Ebben az is 
bosszantó lehetett, hogy jobb 
koncentrációval mindenkép-
pen szorosabb lehetett volna az 
eredmény, így viszont folyama-

tosan tíz gól környékén volt a 
különbség. Az elődöntő másik 
párosításában a Győr is elké-
pesztően könnyedén intézte el 
a Vácot, és ugyan itt nem volt 
akkora a differencia, azért ennél 
mindenképpen szorosabb csa-
tára számítottak érdi oldalon. 
A mérkőzés záró periódusá-
ban már potyogtak a büntetők, 
végül ezeknek köszönhetően 
Szucsánszki Zita lett a mezőny 
legeredményesebbje. Az utolsó 
percekben az Érd még kicsit 
tudott kozmetikázni az eredmé-
nyen, visszajött tíz gólon belül-
re, azonban ez sovány vigasz 
volt. 

Egy hét van arra, hogy Szabó 
Edina csapatával ismét felké-
szüljön a bravúrra, ami csak 
ennél jobb helyzetkihasználás-
sal lehetséges.

FTC-Rail Cargo Hungaria–
ÉTV-Érdi VSE 31-23 (13-10)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 
800 néző
Játékvezetők: Medve Róbert, 
Nagy I László
FTC: Alena Abramovics, 
Pastrovics Melinda, Zácsik 
Szandra, Cifra Anita 1, Szarka 
Adrienn 3, Vérten Orsolya 1, 
Szucsánszki Zita 9 (4), Such 

Nelli 2, Deáki Dóra, Dajka 
Bettina 3, Kovacsicz Mónika 
5, Tomori Zsuzsanna 6(3), 
Lukács Viktória, Németh Lilla, 
Szekerczés Luca, Szamoránsky 
Piroska 1
Vezetőedző: Elek Gábor
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 2, Szara Vukcsevics 3, 
Balog Beáta 1, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 2, Wolf 
Alexandra 5 (4), Oláh Nóra, 
Kovács Gréta, Alja Koren 2, 
Bognár Barbara, Buzsáki 
Nikolett, Kristina Elez 4
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 8/7, ill. 6/4
Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Az elődöntő második mér-
kőzését április 13-án 18 órá-
tól rendezik a Batthyány 
Tornacsarnokban. A párharc az 
egyik fél második győzelméig 
tart.  Szarka András

Az osztályozóhelyekért vívott 
harcban minden pontnak óriási 
jelentősége van, hisz egy győ-
zelem nagyon sokat ér ebben 
a kiélezett küzdelemben. Nem 
volt ez másként ezen a találko-
zón sem. Hazai győzelem esetén 
a Csepel beszáll az esélyesek 
közé, míg érdi győzelem esetén 
a vendégek kerülnek kedvező 
pozícióba.

Már az első percben meg-
szerezték a vezetést a hazaiak. 
Középkezdés után az előre lőtt 
labdát Horváth S. térdmagasság-
ban fejjel kívánta menteni, de 
a próbálkozása nem járt siker-
rel, így a hazai szélső elfutott 
a labdával. A beadást a védők 
nem tudták hárítani, így bár az 
első lövést Kertész még védte, 
másodszorra Segesdi A. a háló-
ba helyezte a labdát.

Az esetnél Horváth S. olyan 
súlyosan megsérült, hogy hord-
ágyon vitték le, sőt később 
mentő szállította el.

A gyorsan bekapott gól sok-
kolta a vendégcsapatot, játéka 
pontatlanná vált, és sokszor 
szinte fejetlenül rohantak előre 
az egyenlítés reményében. 
Ennek pedig az lett az eredmé-
nye, hogy a csepeliek többször 
lekontrázták az érdi csapatot, 
és csak a hazai csatárokon, illet-
ve egy Kertész-bravúron, vala-
mint Aradi Cs. és Riba D. utol-
só pillanatban történő mentése 
akadályozta meg, hogy újabb 
hazai góllal a mérkőzés végleg 
eldőljön.

Az érdi csapat egyetlen gól-
szerzési lehetősége akkor volt, 
amikor a hazaiak kapusa egy 
hazaadást kézzel fogott meg a 
16-oson belül. A megítélt sza-
badrúgást azonban Nagy A. a 
sorfalba lőtte, így odalett a gól-
szerzési lehetőség.

A második félidőre rendezte 
sorait a vendég érdi csapat, de 
ez csak arra volt elég, hogy a 
hazaiak nem tudtak olyan sok-
szor helyzetbe kerülni, mint az 
első félidőben. Sajnos, ennél 
több pozitívum nem volt a ven-
dégek játékában. A támadásokat 
rendre középen erőltető, a szé-
leket alig foglalkoztató játék 
eredménye nem is lehetett más, 

minthogy a 90 perc alatt gól-
helyzet sem alakult ki a hazaiak 
kapuja előtt.

A látottak alapján volt miért 
bosszankodnia a Csepelre láto-
gató érdi szurkolóknak. Egy 
alacsony színvonalú mérkőzé-
sen, két gyenge napot kifogó 
csapat találkozóján fontos pon-
tokat hagyott az Érd Csepelen. 
Csak remélhetjük, hogy a végső 
elszámolásnál ez nem fog hiá-
nyozni. A javításra az elkövet-
kező hetekben adott a lehető-
ség, hisz három soron követke-
ző mérkőzésünket hazai pályán 
fogjuk megvívni.

Csepel FC–Érdi VSE 1-0 (1-0)
Csepel, 250 néző
Vezette: Jakab G.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Horváth S. (Elez I.), Aradi Cs. 
Riba Z. – Nika B. (Makituma 
N.), Nagy A., Király A., 
Cservenka G. – Patkó Gy. 
(Süveges G.), Berényi B.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint

Gólszerző: Segesdi A.
Sárga lap: Király A., Nika B.
Piros lap: Elez I.

A mérkőzés után az érdiek 
edzője hosszú perceken át 
magába roskadva ült az öltöző-
ben, mielőtt nyilatkozott volna.

Miskovicz Bálint (Érd): 
– A 10. másodpercben beka-

pott gól rányomta a bélyegét 
a játékunkra. Ettől függetlenül 
lejátszottuk úgy a mérkőzést, 
hogy helyzetbe sem kerültünk. 
Viszont azt is el kell ismerni, 
„érdekes” játékvezetést láttunk 
a mai napon. Csatát vesztet-
tünk, de messze van a vég.

A következő, 22. forduló-
ban, április 13-án szombaton 
négy órakor a Százhalombatta 
csapatában rangadó vár az 
érdiekre az Ercsi úti pályán, 
majd egy héttel később, ápri-
lis 20-án szombaton öt órakor 
az ESMTK csapata érkezik az 
Ercsi útra.

 Harmat Jenő

Felhívás Érdi Sport Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 12. § (1) értelmében Érdi Sport Díj adományozható 
a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sportteljesítményért 
azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal 
is példaként állíthatók a város közössége elé.
A díj az Országos Sportnap alkalmából, a Közgyûlés májusi ülésén kerül átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság tesz javaslatot.
A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre.
A javaslatokat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodáján kell benyújtani. (Érd, Alsó u. 1. fsz. Humán Iroda)
A benyújtás határideje: 2013. április 09.

  Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Csepel FC–Érdi VSE 1-0 (1-0)

Az elsõ percben kapott gól döntött

Túlerõben a piros-kék hazaiak

A 
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rző
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FTC-Rail Cargo Hungaria–ÉTV-Érdi VSE 31-23 (13-10)
Sima Fradi-siker érdi vezéráldozatokkal

Oguntoye Viktória ezúttal is kiváló formában védett

Szara Vukcsevics fontos és látványos találatokat ért el, de sajnos sérülés 
miatt õ is kidõlt a sorból

sport
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A kerület egyik kedvenc étterme egy 
ideje már Balzac 35 néven működik 
tovább. Megtalálhatóak itt a klasszi-
kus finomságok, mint az élő homár, 
fekete kagyló, friss halak és más ten-
ger gyümölcsei. A homárt és a kiváló 
minőségű sajtokat a BlackCarrot cég 
hetente szállítja Franciaországból. 
Az alapanyagok nem olcsók, de a 
közép-magas árkategóriájú Balzac 
35 délben kedvezményes három-öt 
fogásos menüt is kínál 2650-3450 
forintért. 

Április 6-ig 3 fogásos húsvéti me-
nüt kínálunk húskedvelőknek avagy 
halat preferálóknak is, az ára 5900 
Ft, és természetesen a meglepetés 
falatka ízelítő is a menü része. Jó hír 
a makaron híveinek, hogy különböző 
ízekben kapható elvitelre is, a külön-
leges ízkombinációkat Korponai Péter 
készíti, akit több fronton elismer a 
szakma, többek között a Costes Étte-
remben is dolgozott cukrászként.

A gasztronómia rajongói ugyanak-
kor komoly változásokra is felkészül-
hetnek, ugyanis a belga vonulatot 
felváltotta a francia, ami a későbbiek-
ben nemcsak a kínálatban mutatko-
zik meg. Az üzletvezetők azt tervezik, 
hogy a nyitva tartást a magyarok 
ízléséhez igazítják, jelenleg ugyanis 
keddtől-szombatig 12-15 óráig, illet-
ve 18-22-ig várják a vendégeket, a 
közeljövőben azonban vasárnap is 
elmehetünk a Balzac 35-be. Sőt, ezen-
túl napközben igazi párizsi kávéházi 
hangulatot teremtenek, finom kávék-
kal és széles süteménykínálattal. p

Bővebb információ: www.balzac35.hu

Élő homár és felejthetetlen 
kávé a Balzac 35-ben
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ÁLLÁS

Gyors jövedelem! Bérbeadásra 
keresünk kollégákat belvárosi 
kerületekbe! Értékesítõi tapaszta-
lat, talpraesettség elõny!  
berbeadas@tippingatlan.hu

Érdi állványüzembe lakatost és 
marós-esztergályost felveszünk. 
50% szakmunka, 50% segédmun-
ka. Érdeklõdni:hétköznap 8-16 óra 
között. T:06 20 319 2996

ÁLLÁST KERES

Megbízható hölgy vállal: takarítást, 
idõs- és gyermekgondozást, bejárónõi 
munkát, stb. T:06 20 545 4318

Takarítást, vasalást, stb válla-
lok. Hívjon bizalommal!   
T:06 20 577 7498

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE 
TÖBBET ÉR, NINCS LEVONÁS, KP 
AZONNAL! KÖZÉPÁR: 7600FT/G. 
EZÜST: EVÕESZKÖZ, GYERTYA-
TARTÓ, CUKORDOB.IPARI, STB!BP.
JÓZSEF KRT 41. 0630/957-2206

AUTÓALKATRÉSZ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BÖLCSÕDE

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS











FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS 

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

GÉP

GUMISZERVIZ

INGATLAN

Budapest VI. Mozsár utca 7, 
100.00 nm-es, igényesen, extrákkal 
felújított lakás eladó. 2. emeleti  
Ár: 45millió +36304336088   
www.ingatlan.com/6852105

Biatorbágy, lakóparkban, 96 nm-
es, 1. emeleti, világos, tégla építésû 
lakás eladó. Irányár: 22.5 millió Ft.  
+36704549218    
www.ingatlan.com/20013041

Áron alul 18,5 M eladó Érd-Ófalu 
pincesoron 3 szintes cirkós, pano-
rámás ház, pince, garázs, 1800 m² 
díszkerttel. T: 06 30 290 9276

Érden a központban fszt-i 2 szoba 
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú 
lakás eladó 9,9 M Ft. T: 0620 318 
8339, 0623 375 863

Törökbálinton 28 m² lakás 
központban családi okok miatt 
sürgõsen eladó. Ár: 7,5 M Ft.   
T: 06 20 355 3823

Érd központjában 668 m²-es ház, 
kerttel eladó. A ház belterülete 90 
m², ár:14 M Ft. T:06 20 355 3823

Mélyen ár alatt eladó Érdligeten 
185 m²-es családi ház tulajdonostól 
18,5 M Ft. T:06 30 848 7811

INGATLANT KERES 

Budapesten nagykörúton belül 
vagy annak közelében keresek kizá-
rólag teljes felújításra szoruló örök-
lakást, kulturált házban.  
Tel. 06-70-635-0558

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, adás-vételi szer-
zõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KERT





















Szabolcsi mg szakmunkás vállal 
Érden szakszerû metszést, perme-
tezést, fakivágást, gallyazást, kert-
takarítást, bozótirtást, sövényigazí-
tást, ásást, rotakapálást, hulladék 
elszállítást, kerítés és tetõfestés. 
T:0620 312 7676

KIADÓ 

Újpalotán, központban 20m/2-
es helység azonnal kiadó (csen-
des tevékenységre.) Bérleti díj: 
35.000,-Ft/hó +rezsiTel:+3630-
5284003,06-1-4171019

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén 
buszmegállóhoz közeli családi ház-
ban teljesen különálló szinten 50 
m² tetõtéri lakás 2 szoba, konyha, 
fürdõszoba, elõszoba, erkély, bútoro-
zott sürgõsen kiadó gépkocsibeállás 
lehetséges. Kábel tv, telefon igény 
szerint megoldható. Kerthasználat 
megbeszélés tárgya. Ár 65 E 
Ft+rezsi. T:0630-624-9604

Érd, Erzsébet u. kiadó 30 m²-es 1 
szobás tetõtéri lakás 1-2 fõnek, 35 
E+rezsi+kaució. T: 06 30 497 1513

Érd-Parkvárosban felújított önálló  
ház 60 m²-es bérleti díj+ rezsi+ kau-
cióért – kiadó. T: 06 70 332 5544

Érdligeten kiadó kertes házban 
külön bejáratú 2 szoba összkomfor-
tos lakrész. T:06 70 978 2507

Kisméretû bútorozott faház max. 
1-2 fõ részére olcsón kiadó. T:06 
30 324 4981

Érd-parkvárosban önálló ház, külön 
telken kiadó. T: 06 30 2787 734

KIADÓ LAKÁST KERES 

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó 
közlekedéssel ügyfeleink részére a 
belvárosban (I-tõl XIV. kerületek-
ben). Hívja a 70-6273436 számot 
és segítünk gyorsan kiadni lakását!

Keresek kiadó lakást Budapesten 
1 vagy 2 szobásat, jó közlekedés-
nél, hosszútávra. (min. 1 év)06-70-
635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, bizto-
sítással. Vidékre kedvezmény! 
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár 
most: 06-30/52-98-244 akár hét-
végén is!























LAKÁSFELÚJÍTÁS 

Festés-mázolás, burkolás, víz- és 
fûtésszerelés, lakatos és kõmûves 
munkálatok, gipszkartonozás, taka-
rással AZONNALI KEZDÉSSEL! 
Tel:30-585-9268, 20-576-0820

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Érdi magyar fiatalember idõs v. 
fiatal házaspárnál v. egyedülálló 
hölgynél v. úrnál ház körüli s kerti 
munkát vállal. T: 06 30 346 8214

Kõmûvesmester munkát keres: 
burkolás, dryvitozás stb. 
T:06 20 942 3394

OKTATÁS

Német nyelvtanítás, korrepetálás, 
nyelvvizsgák, diplomás nyelvtanár-
tól, házhoz is megyek.T:06 30 347 
2787

Matematika és fizika tanítás 
általános- és középiskolásoknak.  
T: 06 20 516 5684

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák!   
Tel.: 0630-9488909

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, 
cipzár-, kabát-, béléscserét, nad-
rágfelhajtást vállalok.  
T: 06-30/460-3481

SZIGETELÉS

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-
20-9877-273

















SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS



Kandalló, cserépkályha, kemen-
ceépítés, átrakás. Hujber László 
T:+ 36 30 394 4246

TETÕSZERVIZ

TRÁGYA

Marhatrágya, gombatrágya, 
virágföld, sóder, homok, kõpor 
egész évben rendelhetõ! T:06 30 
5 611 569

TV JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

Üdülési jogok vásárlását akár 
2 hét alatt teljesítjük bemutató-
elõadás nélkül is! 1/769 06 14 
70/328 29 00 70/329 19 00 
orosz szöveg Eladna, vásárolna? 
Szerzõdéskötések bonyolításába 
közremûködünk.

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés szerelõ gyorsszol-
gálat: csap, szifon, wc-tartály, 
radiátor, elzáró csere, javítás. 
Vízóra csere, beszerelés mosó-
mosogatógép bekötés tel 06 70 
642 75 26









AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 
26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alap-
ján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigaz-
gatási területén mûködő civil szervezetek részé-
re.

A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mind-
azon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal 

bíró vagy hagyományteremtő céllal megva-
lósuló sportrendezvények szervezése vagy 
azokhoz való aktív kapcsolódás,

b)  ifjúsági és gyermek sportrendezvények szer-
vezése, versenyeken való részvétel,

c)  szorgalmi időszakon kívüli programok meg-
valósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei, 
stb.)

d)  gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azo-
kon való részvétel,

e)  fogyatékkal élők részére szervezett sport és 
szabadidős rendezvények megtartása,

f)  közterületeken játszótér kialakítása, felújítása,
g)  ifjúsági korosztály számára legalább havi 

rendszerességgel szervezett közösségi össze-
jövetelek, klubok programjának szervezése.

A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának határideje a pályá-
zat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat 
szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje 
legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától szá-
mított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez 
lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő 
pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérkezett/
postára adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a 
kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen. 

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás módja:
A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (Érd, Alsó u. 1., fsz. Humán Iroda), ügy-
félfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára 
(Alsó u. 3., fszt.), vagy postai úton a Humán 

Irodának címezve, mindkét esetben egy példány-
ban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: 
„Sport és Ifjúsági Keret pályázat”. Postai úton 
benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn 
a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtás határideje: 
az Érdi Honlapon való megjelenést követő 30. 
nap.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az 
abban meghatározott dokumentumok csatolásá-
val lehet úgy, hogy ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén a programhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumen-
tumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben 
csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

Az adatlap a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (Alsó u. 1. Fsz. Humán Iroda) vehető át, 
vagy letölthető a www.erd.hu honlapról. 

A pénzügyi támogatás felhasználása  
és elszámolása:
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támoga-
tás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek 
azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósítá-
sához saját forrással is rendelkeznek.

Aki az elmúlt három évben igényelt támogatás-
sal nem számolt el, kizárta magát a pályázatból.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támo-
gatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás összegének fel-
használásáról a támogatási szerződésben megha-
tározott módon köteles elszámolni, illetve a meg-
valósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely 
benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati 
cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási szerződésben rögzített céltól elté-
rő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a 
támogatás igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy a felhasználásról nem számol el, a támoga-
tás összegét vissza kell fizetni.

A döntésről valamennyi pályázót írásban érte-
sítjük.

  Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Pályázati felhívás
mozaik

2013. 04. 20-án
Az esemény védnöke: König Ferenc, Sóskút polgármestere

A tavasz az újjászületés, fiatalság, erő, vitalitás. Ennek a gondolatnak a jegyében a Sóskúti Lovas-és Élmény-
parkban köszöntjük a tavaszt elsősorban Sóskútról várt fiatalokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel, de szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a környező településekről is. Szeretnénk kellemes napot szerezni a résztvevőknek 
és hagyományt is teremteni.

Programvázlat
2013. április 19-20-21-én: Hagyományőrző huszárok bemutató edzése. Az edzés, gyakorlás folyamatos a 
hét végén, pénteki érkezéssel, szombaton és vasárnap is! A huszárok gyakorlása díszelgő egyenruhában, 
mintegy 50 lovas huszár részvételével történik.

2013. április 20-án a Fesztivál tervezett kezdete:délelőtt 10.00 óra.

A Sóskúti Iskola néptánc csoportja adott helyzet és a gyerekek kedve
szerint Lőrincz Hortenzia tanárnő vezetésével bemutatót tarthat.

12.00 – 13.00 Főzőverseny (4 csapat) adott anyagból,
nevezés alapján, versenykiírás szerint

18.00 óra körül: A tél elbúcsúztatása
a telet jelentő bábu elégetésével.

20.00 órától: Zenés szórakozás minden korosztálynak.

Sóskúti Fesztivál

10.00 órától: Sóskúti Ifjúsági zenekar – Kaszás 
Sándor 1 órás programja, amelyben a hagyo-
mányőrző huszárok is megjelennének a katonain-
duló hangjaira.

Egész nap: 
póni lovaglás futószáron gyerekeknek,
oktatói felügyelet mellett,
fogatozás,
bátorságpróba
íjászat, verseny felügyelet mellett
csapatjátékok
Grill terasz üzemelés sörcsappal,
egyéb éttermi kínálattal.

12.00 – 16.00-ig Manófalva foglalkozásai:
Tűzoltóautó bemutató,
autózás, csővezetés, tűzoltás
Hajtóka néptánccsoport
Kézműves foglalkozások
Arcfestés
Trambulin
Zsákbamacska
Mesegyár
Mesesarok
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www.lovassport.hu


