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Választási tudnivalók
Információk olvashatók a szavazás rendjéről, 
ideértve a szavazókörök címjegyzékét is.

2

Törökbálint
Mintegy másfél milliárd forint adósságszolgá-
lattól mentesült a város.

4

Lehetõség fejlesztésre

Tizenegy és fél milliárd forint adósságtól szabadult meg Érd városa a kormány 
adósságátvállalásának köszönhetõen. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsola
tos bizonyságlevelét Aradszki András országgyûlési képviselõ adta át T. Mészáros 
András polgármesternek a múlt szerdai sajtótájékoztatón, amelyen a választási 
kampányról és az ellenzéki plakátolásról is szó esett. 2. oldal

Lakossági fórum Tárnokon
Szolnoki Gábor polgármes
ter, Bánki Erik európai parla
menti képviselõ és Aradszki 
András, az 1. számú vá
lasztókerület országgyûlési 
képviselõjelöltje tartott la
kossági fórumot március 
25én. Aradszki András át
adta Szolnoki Gábor polgár
mesternek azt a bizonyság
levelet, amit a kormányfõ, 
Orbán Viktor küldött, és a 
tárnoki önkormányzat 2,2 
milliárd forint adósságának 
átvállalását igazolja.  
 7. oldal

Érdiek a Békemeneten

Két autóbusszal, mintegy százan utaztak érdiek 
Budapestre a múlt szombaton, hogy részt vegyenek 
a Civil Összefogás Fórum nagy menetelésén, az érdi 
Összefogás Egyesület szervezésében. A Békemenet 
nemcsak a nyárias idõjárás miatt bizonyult barátsá
gos együttlétnek, hanem a társaság összetétele, a 
gyaloglás közbeni beszélgetés is kellemes emléke a 
résztvevõknek.

Csatornaátadás
A kialakított kapacitás az elkövetkezendõ 
ötven-száz évre elegendõ lesz.

5

Használd újra!
A környezetvédelmi világnap alkalmából  
a gyermekkönyvtár pályázatot hirdet.

6

Facsemeték

Aradszki András, a Fidesz
KDNP országgyûlési kép
viselõjelöltje Sóskúton is 
mintegy ezer facsemete 
kiosztásában segédkezett, 
és – bár a gyümölcsfák 
gyorsan fogytak – közben 
volt ideje arra, hogy köz
vetlenül is szót váltson a 
lakosokkal. 12. oldal

Mentesülés

Aradszki András ország
gyûlési képviselõ Spéth 
Géza polgármesternek 
átadta azt a bizonyságle
velet, amely arról tanús
kodik, hogy Diósd városa 
724 millió 505 ezer 136 
forint adósság alól men
tesül.  4. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Előzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
 Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra előzetes 
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tő, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/280-8197 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselői fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963 
Minden 
hónap első 

hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyv-
tárban, Sárd u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján  
bármikor 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-
ténő egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/800-9079 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történő bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfőnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történő 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténő 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.

Szavazókör  
sorszáma Szavazókör címe Megjegyzés

 1  a volt II. Lajos Iskola épülete Érd, Fő u. 40-42. akadálymentes
 2  a volt II. Lajos Iskola épülete Érd, Fő u. 40-42. akadálymentes
 3  Bolyai János Általános Isk. Érd, Erzsébet utca 24-32.
 4  Bolyai János Általános Isk. Érd, Erzsébet utca 24-32.

 5  dr. Romics L. Eü. Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
akadálymentes 
településszintű lakcím 
és átjelentkezők

 6  Kós Károly Szakképző Iskola Érd, Ercsi út 8. akadálymentes
 7  Batthyány Általános Iskola Érd, Fácán köz 1. akadálymentes
 8  Batthyány Általános Iskola Érd, Fácán köz 1. akadálymentes
 9  Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. akadálymentes

 10  Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. akadálymentes
 11  Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. akadálymentes
 12  Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn. Érd, Gárdonyi u 1/b. akadálymentes
 13  Csuka Zoltán Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 14.
 14  Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn. Érd, Gárdonyi u 1/b. akadálymentes
 15  Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. akadálymentes
 16   Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. akadálymentes
 17  Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9. akadálymentes
 18  Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi út 95-101.
 19  Érdligeti Általános Iskola Érd, Túr utca 5-7.
 20  HUBERT PARKETTA Érd, Budafoki út 14.
 21  Érdligeti Általános Iskola Érd, Túr utca 5-7.
 22  Érdligeti Általános Iskola Érd, Túr utca 5-7.
 23  Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári utca 10. akadálymentes
 24  Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári utca 10. akadálymentes
 25  Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn. Érd, Gárdonyi u 1/b. akadálymentes
 26  Napfény Otthon Érd, Kende utca 4-8. akadálymentes
 27  Kőrösi Cs. Sándor Ált. Isk. Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21. akadálymentes
 28  Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7. akadálymentes
 29  Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi út 95-101.
 30  Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi út 95-101.
 31  Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62.
 32  Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62.
 33  Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7. akadálymentes
 34  Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. akadálymentes
 35  Kőrösi Cs. Sándor Ált. Isk. Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21. akadálymentes
 36  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3.
 37  Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári utca 10. akadálymentes
 38  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3.
 39  Kőrösi Cs. Sándor Ált. Isk. Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21. akadálymentes
 40  Tar Építőanyag Kereskedés Érd, Almafa utca 5.
 41  Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. akadálymentes
 42  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3
 43  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3
 44  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3
 45  Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3.
 46  Diamond Fittness és Wellness Érd, Favágó utca 107.
 47  Teleki Sámuel Ált. Isk. Bem tér felőli épület
 48  Teleki Sámuel Ált. Isk. Bem tér felőli épület

Ön a lakóhelye szerint kije-
lölt, az Értesítőn feltüntetett 
szavazókörben szavazhat. 
A szavazókörök címjegyzékét 
megtalálják a www.erd.hu hon-
lapon, valamint itt, az Érdi Új-
ságban.

Hogyan szavazhat, ha moz-
gásában egészségi állapota, 
fogyatékossága illetve fogva 
tartása miatt gátolt? – szava-
zás mozgóurnával
Amennyiben mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága miatt gátolt, a szavazást 
megelőzően a jegyzőtől írásban 
kérhet mozgóurnát. 

A mozgóurna iránti kérelem-
nek tartalmaznia kell a kérelme-
ző nevét, születési helyét, anyja 
nevét és személyi azonosítóját 
– az okmányaiban szereplő ada-
tokkal megegyezően.

Mozgóurnát a szavazás nap-
ján 15.00 óráig – szintén írásban 
– a szavazatszámláló bizottság-
tól kérhet.

Ebben az esetben a szava-
zatszámláló bizottság két tagja 
fogja Önt felkeresni a mozgó-
urnával. 

Mit vigyen magával  
a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, 
ha a személyazonosságát és 
lakcímét vagy személyi azono-
sító jelét megfelelően igazolja 
az alábbi igazolványok valame-
lyikével:

a)		Személyazonosság	
igazolása	következő	
ÉRVÉNYES	igazolványokkal	
lehetséges:

 –  személyazonosító igazol-
vány,

 –  régi típusú, könyvecske 
formájú személyi igazol-
vány,

 –  ideiglenes személyi iga-
zolvány,

 – vezetői engedély,
 – útlevél,
 – ideiglenes útlevél.

b)	Lakcím	igazolására:
 – lakcímkártya,
 –  régi személyi igazolvány, 

amennyiben a lakcímet 
tartalmazza.

c)	 	Személyi	azonosító		
igazolására:

 – lakcímkártya hátoldala,
 –  hatósági bizonyítvány, 

illetve igazolás a személyi 
azonosító jelről

Hogyan szavazhat, ha a szava-
zás napján a lakóhelyétől elté-
rő településen tartózkodik?

Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyar-
országon, de a lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő szavazó-
kör területén tartózkodik, átje-
lentkezésre irányuló kérelmet 
nyújthat be a lakcíme, tartózko-
dási helye szerinti helyi válasz-
tási irodához. 

A kérelemnek legkésőbb 
2014. április 4-én meg kell 
érkezni a választási irodához. 
A kérelem benyújtásához letölt-
hető nyomtatvány áll rendelke-
zésre a www.valasztas.hu, vala-
mint a www.erd.hu honlapon, 
A valasztas.hu honlapon, illetve 
az Ügyfélkapun keresztül lehe-
tőség van elektronikus benyúj-
tásra is. Nyomtatványt kérhet 
az Ügyfélszolgálati Irodán 
(Polgárok Háza földszint) vagy 
a Választási Irodán (Városháza, 
I. emelet 111.)

A kérelemben meg kell adnia 
nevét, születési nevét, anyja 
nevét, személyi azonosítóját, 
melyet a lakcímkártyája tartal-
maz!, lakcímét, továbbá annak 
a településnek a nevét, ahol sza-
vazni kíván. 

A helyi választási iroda a 
kérelem alapján törli a válasz-
tópolgárt a lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékből, 
és egyidejûleg felveszi az álta-
la megjelölt település kijelölt 
szavazókörének névjegyzéké-
be. Erről a választópolgárt – a 
kérelemben megjelölt módon 
– értesíti.

Az átjelentkező választó-
polgár a szavazás napján az 
Értesítőn szereplő szavazókör-
ben adhatja le szavazatát.

Átjelentkezők szavazására 
kijelölt szavazókör Érden – 5. 
számú szavazókör, dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
– Felső u. 39-41.

Mit kell még tudni  
a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, 
reggel hat órától este hét óráig 
lehet.

Tisztelt Választópolgár!

Mit kell tudni a szavazás rendjérõl?

Aradszki András országgyûlési 
képviselő múlt szerdán átadta 
T. Mészáros András polgármes-
ternek Orbán Viktor miniszterel-
nök adósságmentességi levelét. 
Mint a politikus fogalmazott: 
ez a levél tanúsítja, hogy Érd a 
kormány adósságátvállalásának 
köszönhetően 11 milliárd 457 
millió forint adósságtól meg-
szabadult. A politikus bizony-
ságlevelet adott át Tárnokon, 
Törökbálinton és Diósdon is.

– A kormány ezzel a lépés-
sel lehetőséget biztosított a 
városnak arra, hogy hiteltör-
lesztés helyett fejlesztésekre 
fordítsa a polgárok által bizto-
sított jövedelmeket – mondta 
az országgyûlési képviselő a 

sajtótájékoztatón. Ezt követően 
T. Mészáros András felolvasta 
a miniszterelnök bizonyságle-
velét:

„Soha nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy felelősség-
gel tartozunk a hazánkért és 
benne minden egyes települé-
sért. Az ország és települései 
drámai mértékben eladósodtak, 
a szakadék szélére jutottak. 
2010-ben összefogtunk, és két 
év alatt gyökeres változásokat 
vittünk véghez. Megújítottuk 
Magyarországot. Így ma már elég 
erősek vagyunk ahhoz, hogy 
megvédjük városainkat, falva-
inkat, és a bennük élő embe-
rek biztonságát. 2012 decem-
berében döntést hoztunk, hogy 

kiszabadítjuk városainkat és 
falvainkat az adósságcsapdából. 
A döntés értelmében a magyar 
kormány Érdet 11 457 701 695 
forint adósságából maradéktala-
nul kiváltotta. Ez a bizonyságle-
vél tanúsítja az összefogás ere-
jét, amellyel megmentjük az itt 
élők otthonát, szeretett környe-
zetét, és amellyel mi, magyarok, 
közösen felemeljük és sikeressé 
tesszük Magyarországot.”

– Az adósságkonszolidáció 
mellett, illetve ezzel összefüg-
gésben nagy eredményeket tud-

tunk elérni. Az adósság ugyanis 
úgy keletkezett, hogy hatéko-
nyan fel tudtuk használni az 
európai uniós pénzeket – gon-
dolok itt a csatornázásra, a főtér 
kialakítására, a rendelőintézet 
átépítésére, a Gárdonyi iskola 
felújítására és a RÁVNA-prog-
ramra. Az adósságmentesítés 
mellett meg tudtuk vásárolni 
a sportcsarnokot is – emelte 
ki a polgármester, aki kitért a 
választási kampányra is. Mint 
hangsúlyozta: a Kúria dönté-
sei értelmében továbbra sem 
szabad törvénysértő módon 
kampányolni, plakátokat elhe-
lyezni. 

– Kérem azokat, akik az ellen-
zékiek plakátjait leszedték, ne 
tegyenek ilyet, mert törvény-
sértő állapotot törvénysértő 
módon megszüntetni szintén 
nem helyes. A plakátolásnak az 
a módja, amit a magukat „kor-
mányváltóknak” nevezők szor-
galmaznak, egyértelmûen rossz. 
Nem fogom megsemmisíteni 
a plakátjaikat, de számolniuk 
kell a jogi következményekkel 
– jelentette ki a polgármester. 

 Ádám Katalin

Átadták Orbán Viktor bizonyságlevelét a város adósságának átvállalásáról

Törlesztés helyett fejlesztés vár Érdre
Tizenegy és fél milliárd forint adósságtól szaba-
dult meg Érd városa a kormány adósságátválla-
lásának köszönhetõen. Orbán Viktor miniszterelnök 
ezzel kapcsolatos bizonyságlevelét Aradszki András 
országgyûlési képviselõ adta át T. Mészáros András 
polgármesternek a múlt szerdai sajtótájékoztatón, 
amelyen a választási kampányról és az ellenzéki pla-
kátolásról is szó esett.

Amikor felkeresi a szavazó-
kört, a szavazatszámláló bizott-
ság köteles ellenőrizni az Ön 
személyazonosságát és lakcímét 
vagy személyi azonosítóját, iga-
zolványai alapján. Ezután meg-
kapja az Ön előtt lepecsételt 
egyéni és listás, vagy egyéni és 
nemzetiségi listás szavazólapo-
kat, melyek átvételét a névjegy-
zék aláírásával kell igazolnia. 
Ha névjegyzéket nem írja alá, 
a szavazatszámláló bizottság 
visszautasítja.

A szavazás titkosságának biz- 

 tosítására szavazófülke áll a 
választópolgárok rendelkezésé-
re.

Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti, illetőleg lista neve 
feletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet (+ 
vagy X). A szavazólapokat az 
urnába kell dobni.

Ha elrontja a szavazólap 
kitöltését, és ezt még az urná-
ba dobás előtt jelzi, a szava-
zatszámláló bizottság a rontott 
szavazólapot egy alkalommal 
kicseréli. 

„…a magyar kormány Érdet  
11 457 701 695 forint adósságá-
ból maradéktalanul kiváltotta”
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Aki Érden veri le a sátorfát, vagy 
eleve ide születik, az a nomád 
életmódot választotta. Az állan-
dó „téli szállás” persze az ott-
hon, ahol a csendes családi hét-
végék, az együttlét, a kert, az 
ismerős szomszédok, a könyv-
tár, az óvoda és a gyerek iskolája 
van. Itt lehet sportolni, itt lehet 
drukkolni, itt érdemes kirándul-
ni, itt van olyan vendéglő, ahol 
az anyagi lehetőségeket is figye-
lembe véve nyugodtabban lete-
lepedhet az ember. A vándorlás 
akkor válik rendszeresebbé, ha 
az ember gyereke felsőbb iskolá-
ba léphet, vagy olyan munkahe-
lyet talál a felnőtt családtag, ami-
ért nemcsak lehet, de érdemes is 
útra kelni. Az autózás inkább a 
sürgős, elkerülhetetlen és alkal-
mi, tehát szokatlan időben tör-
ténő utazást jellemzi, a vonat 
pedig a hagyományos világot, 
ahol le lehet telepedni, nézelőd-
ni és olvasni is érdemes. A busz 
azért már feszesebb történet. 
A le és fölszállók mozgása, az 
ülőhelyek száma erősen befolyá-
solja, hogy kapaszkodik, figyel, 
esetleg a betûket böngészi az 
utazó. Ha arra gondolok, hogy 
az egykori hajnali hajójáratok a 
Csepel-szigetről, Mohácsról, de 
még Bajáról is föl-fölpöfögtet-
ték a kofákat a fővárosba, akkor 
valóban el kell ismernünk: kellett 
a vállalkozó kedv ahhoz, hogy az 
idő-tényezőt kevéssé figyelembe 
véve, viszont a cipekednivalót 
nagyon alaposan mérlegelve 
valaki nekivágjon az éjszaka 
közepén, a pirkadat idején vagy 
hajnal hasadtakor az útnak. 

A mi családunkban is volt min-
den, mint a koldus zsebében. 

A nagypapa a körtéséből szállí-
totta a csarnokba vagy a nagy-
baniba az árut, mert az iparából 
már nem tudott megélni a kény-
szeres szövetkezetesítés során. 
Az öreg asztalosnak ott maradt 
a fusi, amit az adóhatóságok, de 
még a „figyelmes” szomszédok 
előtt is jobbnak tûnt titkolni, és 
maradt a friss telepítésû gyü-
mölcsös, ami kedvező déli lej-
tője miatt általában jól termett. 
Az öregnek így érettségizett le 
két fia, az egyikük az apám. 
„Jóskásak” voltak mind a ket-
ten, a József Attila Gimnázium 
Feneketlen tavi épületébe jártak, 
és buszoztak annyit, amennyit 
csak bírtak, jobban ismerték a 
Kosztolányi teret, mint az érdi 
mozi szûköcske előterét, a ciga-
rettafüstös köpködőt. Persze 
nekik is „szórakozás” volt a vaká-
ció, a kertet ugyanis mûvelni 
kellett, kora tavasszal metsze-
ni, később kapálni, permetezni, 
talaj menti fagyok idején egész 
éjjel füstölni, érés idején szedni, 
rakodni, szállítani. Csípte a sze-
müket az éjszakai levegő, meg 
kánikulában az izzadtság sós 
cseppjei, de így járták ki még az 
egyetemet is. A kétlaki megél-
hetés annyira természetes volt 
Érd mindennapjaiban, ahogy az 
a bizonyos ingázás is. Ha talán 
nem is volt olyan fekete errefelé 
a vonat, mint a hetvenes évek-
ben rendszeresen induló, órákat 
zötyögő szabolcs-szatmári jára-
tok, azért itt is megvolt a napi 
nomadizálás „kultúrája”, a fal-

nak dőlve alvás, a rendszeressé 
váló italozás, a kártya. Aki meg 
három mûszakban dolgozott, 
az úgy ismerte a menetrendet, 
mint az, aki írta.

Valami ilyen régi-régi élmény 
motoszkál az emberben, amikor 
a család kihúzza alóla az autót, 
és buszra kell kapaszkodni, hogy 
Budafokra vagy a Fehérvári útra 
betérjen ügyet intézni, apróbb 
nagyobb-dolgokat bevásárolni 
akár Móricz Zsigmond körtérig 
is. Mivel a reggeli hömpölygés 
már elapadt, a buszmegálló felé 
kényelmesen lépked az ember. 
A tavasz levetkőztette a népe-
ket, s a gyönyörûség a fiatalabb 
lányok felé vonzza a tekinte-
tet. Némi elégedettséggel nyug-
tázhatjuk, ha az egyik formás 
teremtés éppen arrafelé várako-
zik, amerre mi. A szépet meg 
kell becsülni, kellő tapintattal 
érdemes szemügyre venni, és 
ilyenkor sóhajt egyet a férfiem-
ber. Miért is ne, hiszen nincs 
a fülében a telefon, a zenegép 
dugasza, könyvet tart a kezé-
ben, látom, minőséget. Úristen! 
Még okos is. Mozgása harmo-
nikus, öltözködése igényes és 
tartózkodó, barna haja csillog 
a napban, mindene úgy szép, 
ahogy van. A buszra kapaszkod-
va könnyen talál helyet, lete-
lepedik, lapozgatja a könyvet, 
innen a jármû csuklója mel-
lől, a korlátnak dőlve kedvtel-
ve szemlélhető. Most fölnéz… 
rám mosolyog. Ilyen nincs is! 
Földerülve várom az ismerke-
désre alkalmat adó mondatot. 
És igen, kedvesen szól: – Nem 
tetszik leülni? Szívesen átadom 
a helyem…   Antall István

Tavasz

A természet egyre barátságo-
sabb arcot mutat. Az idei tél 
már minden jel szerint vég-
érvényesen elmaradt, itt van 
viszont a tavasz virágokkal, a 
friss szellő illatával, kigombolt, 
vagy akár le is tett kabátok-
kal. Mondhatnánk a költővel: 
„Tavasz van, gyönyörû! Jót rik-
kant az ég! / Mit beszélsz? korai? 
Nem volt itt sose tél! / Pattantsd 
ki a szíved, elő a rügyekkel – / 
A mi tüdőnkből száll ki a tava-
szi szél!” Mondhatnánk, igen, 
mert a tavasz arca most valóban 
ilyen, a napsütés és a friss szel-
lő feletti öröm azonban nem 
teljesen zavartalan, érkeznek 
rosszízû fuvallatok is.

Arca azonban nemcsak a 
természetnek van, hanem az 
embernek is. Ráadásul az újabb 
kori nyelvhasználat bővítette 
a szó jelentését: egyre gyak-
rabban halljuk-mondjuk vala-
kire, hogy „jó arc”, vagy ellen-
kezőleg, hogy „nem valami jó 
arc”, helyettesítve ily módon 
a korábban használt „ember” 
kifejezést. Nyelvészek biztosan 
tudnának valami magyarázatát 
adni ennek a divatnak, hogy 
miért is egyszerûsítjük szívesen 
az egész személyiséget ezzel a 
nyak feletti felülettel, de most 
nem is ez a lényeges, hanem 
hogy milyenek ezek az arcok. 
Mert gyakran módosulnak, és 
változásaikban, alakulásukban 
jelentős mennyiségû, figyelmet 
érdemlő tanulságot hordoznak.

Elintézhetnénk ezeket a vál-
tozásokat azzal, hogy az ok a 
kampányidőszak, a választási 
előkészületek okozta feszültség. 
Hogy ettől alakulnak át ezek az 
arcok, ettől bomlanak fel koráb-
ban rendezett vonások és válnak 
kusza, olykor indulatot muta-
tó látvánnyá, a dolog azonban 
nem ilyen egyszerû. Mert ha így 
lenne, akkor mindezen válto-
zás előadásokra, szakmai meg-
alapozottságú írásokra, esetleg 
gyûlések emberi érzelmekre 
ható, de a hallgatóságot kulturál-

tan megszólító, meggyőzni kívá-
nó szónoklataira korlátozódna. 
Akkor érvek feszülnének érvek 
ellen, tervek, javaslatok kelné-
nek egymással versenyre – most 
nem ez történik.

Érdemes nézni az arcokat, 
mert beszédesek, akkor is, ha 
gazdájuk nem szól egy szót 
sem. Nem véletlen, hogy a 
televízió közvetítéseiben is 
gyakran mutatják a tünteté-
sek, gyûlések résztvevőinek, 
vagy akár csak az utcákon, 
tereken megforduló emberek-
nek a tekintetét, néha fintora-
it. Közvetlenebb a látvány, ha 
személyesen nézünk szét az 
utcán, a téren, esetleg elme-
gyünk valamelyik kampány-
rendezvényre. Akinek koráb-
bi, hasonló időszakokról van-
nak élményei, bizony, csodál-
kozhat is. Például azon, hogy 
jóllehet pártok és politikusok 
versengenek voksainkért, a 
különbözőség fel nem rajzolt 
választóvonala nem a politikai 
nézetek között van, hanem, 
talán furcsának tûnik, de az 
arcok között. Ez egyaránt 
érvényes a kisebb – egymás 
közötti beszéd, gesztusok – és 
a nagyobb hatósugarú: tömeg-
hez szóló, esetleg a rádió vagy 
a televízió mikrofonja előtti 
megnyilvánulásokra. Ki-ki 
felidézheti: hol látott békés, 
mosolygó arcokat, kiegyensú-
lyozott, barátságos embereket 
– és hol látott magukból kifor-
duló, gyalázkodó, hazudozó, 
ellenfelét becsmérlő, rágalma-
zó figurákat.

A választási kampány hama-
rosan véget ér, de hogyan fog 
a világ kereke visszazökkenni 
a helyére, és tud-e egyáltalán? 
Konkrétabban: milyenek lesz-
nek ezek az arcok április hato-
dika után?

A szerkesztõ jegyzete

Arcok a téren

Valami megtört bennük, a józan 
erkölcs, a józan gondolkodás 
elhagyta őket – reagált Aradszki 
András a közelmúltbeli balolda-
li ellenzéki sajtótájékoztatókon 
elhangzottakra. Az Együtt-PM 
szövetség érdi rendezvényén 
elhangzott Dorosz Dávid-állítá-
sokra a Fidesz-KDNP-s képvise-
lő úgy válaszolt: az itt élőknek 
semmi szükségük arra, hogy 
a XIII. kerületből szóljon bele 
valaki az életükbe, aki ráadásul 
hazugságokat terjeszt az érdi 
valóságról.
 – Az itt élők pontosan tud-
ják, milyen fejlődés történt a 
városban az elmúlt négy évben, 
semmi szükségük arra, hogy 
a XIII. kerületből szóljon bele 
az életükbe valaki, aki azt sem 
tudja, mi Érd irányítószáma, 
hol van az Európa sétány és 
hol a főtér – reagált Aradszki 
András az Együtt-PM szövetség 
múlt szombati sajtótájékoztató-
ján elhangzottakra, hozzátéve: 
munkájukról az érdiek április 
6-án mondhatnak véleményt 
azzal, hogy elmennek szavazni.

Az országgyûlési képviselő 
elmondta azt is: azért nem kíván 
nyilvános vitára kiállni Dorosz 
Dáviddal, mert – ahogy fogalma-
zott – nincs meggyőződve arról, 
hogy ellenfele Érd ügyeiben kel-
lőképp jártas, ráadásul hazugsá-
gokat terjeszt az érdi valóságról. 
Hozzátette: szemben az ellen-
zék állításaival, az elmúlt négy 
év komoly munkával telt.

– Sikerült befejezni a csator-
názást, ezen belül pedig elérni, 
hogy a házi átemelők a projekt 
részét képezzék; sikerült átad-
ni a sportcsarnokot és uszodát. 
Elértem, hogy Érd az első váro-
sok közt lehetett, melyeknek az 
állam átvállalta az adósságát, 
először 70, majd a fennmara-
dó 30 százalékban. Ezen kívül 

a város – közremûködésemnek 
köszönhetően – 1,8 milliárd 
forintot kapott a központi költ-
ségvetésből szabad felhaszná-
lásra, azaz a szokásos célokra 
meghatározott összegeken felül. 
Ebből az összegből sikerült 
rendezni a sportcsarnok ügyét 
is – hangsúlyozta a politikus, 
megjegyezve: míg a szocialisták 
célja az volt, hogy a várost jó 
húsz évre több mint négymilli-
árd forintos adósságba verjék, 
addig most 1,3 milliárd forintért 
kerülhetett a létesítmény a város 
tulajdonába. Ehhez az összeg-
hez 800 millió forintot az állam 
adott.

– E 800 millió forint megszer-
zése sem volt egyszerû. Emellett 
még mint alpolgármester tevé-
kenyen részt vettem a csator-
naprojekt előkészítésében, a 
házi átemelők központi beszer-
zését is támogattam, a lakosság 
érdekeit érvényesítve – sorolta 
Aradszki András, emlékeztetve 
arra is: 2002 óta egyik szocia-
lista kormánynak sem sikerült 
elérnie azt, hogy az M7-es érdi 
le- és felhajtóját oly módon ala-
kítsák át, hogy az megkönnyítse 
az érdiek közlekedését, a közel-
jövőben pedig ez is megvalósul. 
  Aradszki András múlt szerdai 
sajtótájékozatóján a magukat 
„kormányváltóknak” nevezők 
állításaira reagálva úgy fogalma-
zott: „valami megtört bennük, 
a józan erkölcs, a józan gon-
dolkodás elhagyta őket”. Utalt 
Szûcs Gábor, az érdi szocialisták 
elnökének egy márciusi sajtó-
tájékoztatón tett kijelentéseire, 
hangsúlyozva: az előző térsé-
gi országgyûlési képviselő, az 
MSZP-s Jánosi György utódai-
hoz képest sokkal korrektebb, 
és igazi nemzeti baloldali politi-
kus volt. 

– 2008 körül, amikor látta, 

hogy a Gyurcsány-kormány és 
Demszky Gábor tehetetlensé-
ge miatt a Dél-Budával közös 
szennyvíztisztító beruházás 
meghiúsul, a városnak segített 
abban, hogy leváljon a pro-
jektről. Csakhogy az önálló-
sult csatornaberuházást az érdi 
önkormányzat taposta ki – én 
ekkor alpolgármester voltam, 
és magam is ezen dolgoztam. 
A legtöbbet ebben az ügyben 
T. Mészáros András polgármes-
ter tett – jegyezte meg Aradszki 
András, aki beszélt parlamenti 
tevékenységéről is.

– Míg én törvényjavaslatokat 
nyújtottam be, Dorosz Dávid, a 
baloldal jelöltje, aki a honvédel-
mi és rendészeti bizottság tagja, 
információim szerint féléven-
ként egyszer járt be a parlamen-
ti testület üléseire – tette hozzá a 
politikus, aki azzal zárta szavait: 
reméli, április 6-án a polgárok 
az elvégzett munka és az elért 
eredmények, és nem a félreve-
zető kampánytevékenység alap-
ján ítélnek majd. 

A sajtótájékoztatón T. 
Mészáros András polgármes-
ter annyit jegyzett meg: örül 
annak, hogy a helyi szocialisták 
– korábbi nyilatkozataik alapján 
– elgondolkodnak azon, hogyan 
lehetne további eredményeket 
elérni Érden, hiszen ez a város 
még nincs készen, folyamatosan 
alakul. Ugyanakkor arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a balol-
dali képviselők nemigen járnak 
el a közgyûlésekre, ahol módjuk 
volna kifejteni jobbító szándé-
kukat, pedig „szívesen igénybe 
vesszük mindazt a jóakaratot, 
ami Szûcs Gáborban, az MSZP 
érdi szervezetének vezetőjében 
lakozik, ha ötleteivel, jó szán-
dékával jön” – zárta szavait a 
polgármester.

  Á. K.

A fideszes hatalom fojtogat-
ja Érd város jövőjét és az érdi 
embereket. Jövő vasárnap nép-
szavazás lesz itt Érden, és az 
emberek véleményt mondhat-
nak erről – jelentette ki Dorosz 
Dávid, a magukat jelenleg „kor-
mányváltóknak” nevező ellen-
zékiek országgyûlési képvise-
lőjelöltje, aki Bajnai Gordonnal, 

az Együtt-PM szövetség veze-
tőjével tartott sajtótájékoztatót 
szombaton Érd főterén. 

– T. Mészáros András és szö-
vetségese és jóbarátja, Aradszki 
András az elmúlt években telje-
sen ellehetetlenítették egyrészt 
Érd város, másrészt a környező 
települések lehetőségeit – han-
goztatta a politikus, aki ezen 

túlmenően gyávának is nevezte 
ellenfelét, amiért az nem áll ki 
vele vitázni.

– Választ várunk tőle arra, 
miért tûrte szótlanul, hogy a 
Fidesz 2010-ben hatalmas 
módon megemelte az ingat-
lanadót Érden; miért volt az, 
hogy egyszer sem szólalt fel 
a város és a körzet ügyében 

Aradszki: Dorosz Dávid hazugságokat terjeszt Érdrõl

„Valami megtört bennük”

Dorosz: Érd polgármestere és képviselõje „lenyúlta az emberek jövõjét”

A „gyõzelem napjára” készülnek
A „fideszes hatalom által fojtogatott” Érden tartott múlt szombaton sajtótájékoztatót 
Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetõje és Dorosz Dávid képviselõjelölt, 
aki úgy látja: különb munkát nyújt a Parlamentben, mint ellenfele, Aradszki András, 
aki a polgármesterrel „kis Döbrögiként” irányítja a körzetet, és „lenyúlta az em-
berek jövõjét”. Bajnai Gordon szerint a XIII. kerületben élõ Dorosz Dávid valóban 
Érdért fog dolgozni – már ha megválasztják április 6-án, ami szerintük a „gyõzelem 
napja” lesz.

a Parlamentben, viszont a 
MOL érdekében lobbizott az 
Országgyûlésben – sorolta a 
problémákat Dorosz Dávid, aki 
szerint Aradszki András „bujkál 
a vita elől” és „fél”, ráadásul 
„kebelbéli jóbarátja, T. Mészáros 
András”, pedig „letépkedi a pla-
kátjainkat”. Nevezettek „maffi-
akormányzást folytattak azzal, 
hogy kis Döbrögiként irányítot-
ták ezt a körzetet, lenyúlták az 
emberek jövőjét, de ennek az 
árát április 6-án, illetve ősszel 
meg kell majd fizetniük”. 

Az Együtt-PM politikusa kifej-
tette azt is: április 6. „a győzelem 
napja lesz, és az igazságos, új, 
fejlődő, európai Magyarország 
első napja”. 

Kérdésünkre, hogy az Együtt-
PM szövetség miért nem érdi 
jelöltet állított, miért egy 
Budapest XIII. kerületében élő 
lakost (aki annyira ismerős 
Érden, hogy a sajtótájékoztatóra 
szóló meghívóban összekever-
te a Pelikán sétányt az Európa 
sétánnyal), Bajnai Gordon 
inkább a jövőről beszélt, és 
közölte: Dorosz Dávid Érdért fog 
dolgozni, nem úgy, mint rivá-
lisa, a Fidesz-KDNP-s Aradszki 
András. 

– Csak az szavaz a gyara-
podó Magyarországra, a valódi 
békére, aki az érdi választókör-
zetben Dorosz Dávidra szavaz, 
mert egyedül ő képviseli itt a 
kormányváltást – fogalmazott a 
politikus, aki azt javasolta az 
érdieknek, hogy számoltassák 
el Aradszki Andrást, aztán négy 
év múlva majd kérdezzék meg 
Dorosz Dávidot, hogy ő mit tett 
értük négy év alatt.

Dorosz Dávid ehhez még hoz-
zátette: „Többször szólaltam 
fel, jobb munkát nyújtottam (a 
Parlamentben) az elmúlt négy 
évben, mint Aradszki András, 
és jobb munkát is fogok végez-
ni. A választóknak azt kell 
eldönteni, hogy kinek a munká-
ja mennyire értékes”.

 Ádám Katalin

Bajnai Gordon és Dorosz Dávid (Együtt-PM szövetség): „Érd eddigi vezetõi teljesen ellehetetlenítették egyrészt 
Érd város, másrészt a környezõ települések lehetõségeit”.
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A törökbálinti  képviselőtestület 
az  impozáns Munkácsy Mihály 
Mûvelődési  Ház  épületének 
második  emeleti  tárgyalójában 
tartja  üléseit.  Március  27-én  is 
a  helyén  volt  már  mindenki, 
amikor  pont  14  órakor  meg-
szólalt  a  csengő,  jelezve,  hogy 
megkezdődött a soron követke-
ző  tanácskozás.  Napirend  előtt 
azonban egy rendkívüli, ugyan-
akkor  örvendetes  esemény-
re  kerül  sor:  Aradszki  András 
országgyûlési  képviselő  átadta 
Turai  István  polgármesternek 
az  adósságátvállalásról  szóló 
bizonyságlevelet.
A törökbálinti  önkormányzat 

képviselőtestülete  március  27-i 
ülésén  napirend  előtt  Aradszki 
András  országgyûlési  képvise-
lőt  köszöntötte  körében,  aki 
kifejtette,  hogy  Orbán  Viktor 
miniszterelnök  megbízásából 
azzal  a  megtisztelő  feladattal 

érkezett,  hogy  Törökbálint 
polgármesterének  átadja  azt  a 
bizonyságlevelet,  amely  igazol-
ja:  a  város  a  kormány  adóssá-
gátvállalásának  keretei  között 
megszabadulhatott  csaknem 
másfél milliárd forint adósságá-
tól. Ezt a kormány a  jövőben a 
szerződéseknek  megfelelően  a 
hitelt  folyósító  pénzintézetek-
nek fogja megtéríteni a megálla-
podás szerinti ütemben. 
Aradszki  András  ország-

gyûlési képviselő – aki a válasz-
tókerületek  határainak  megvál-
tozása révén immár Törökbálint 
Fidesz-KDNP-s  képviselője-
löltje  is  –  azon  véleményének 
adott  hangot,  hogy  a  magyar 
kormány,  amely  ily  módon 
minden  eladósodott  települést 
megszabadított az adósságcsap-
dától,  Törökbálint  városának 
is  lehetőséget  adott  arra,  hogy 
az  elkövetkező  években  már 

a  fejlesztések  felé  forduljon, 
mert  nem  kell  azon  aggódnia, 
hogyan  és  miből  fogja  kifizet-
ni  a  kényszerből  felhalmozott 
adósságát.  Aradszki  András 
ugyanakkor kifejezte reményét, 
hogy  amennyiben  a  választó-
polgároktól  ismét bizalmat kap 
arra,  hogy  a  kerületet  képvi-
selje  a  Parlamentben,  termé-
szetesen  Törökbálint  képviselő 
testületével és polgármesterével 
a  jövőben  is  kiválóan  együtt 
fog  mûködni,  attól  függetle-
nül  is,  hogy  az  önkormányzati 
választásokat  követően  milyen 
összetételû  lesz  ez  az  önkor-
mányzat.  A cél  ugyanis  közös, 
ez pedig nem más, mint hogy a 
városban  élők  igényeinek meg-
felelően  építsék  és  fejlesszék  a 
települést. 
Turai  István átvette a bizony-

ságlevelet,  amelyből  egyebek 
mellett azt olvasta  fel:  „Döntést 
hoztunk,  hogy  kiszabadít-
juk  falvainkat,  városainkat  az 
adósságcsapdából.  A döntés 
értelmében  a  Magyar  Kormány 
Törökbálintot  1  448  319  259 
forint  adósságából  maradékta-
lanul  kiváltotta.  Ez  a  bizony-
ságlevél  tanúsítja  az összefogás 
erejét, amellyel megvédtük az itt 
élők otthonát,  szeretett  környe-
zetét,  és  amellyel mi magyarok 
közös erővel felemeljük, és sike-
ressé  tesszük  Magyarországot. 
2014 márciusában, Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke.” 
A levél  ismertetését  követően  a 
képviselő  testület  egyik  tagja, 
Csuka  Attila  azért  kért  szót, 
hogy  elmondja,  méltányolja 
Aradszki András közbenjárását, 

Diósd  Önkormányzatának 
Képviselõtestülete  márci-
us  27-én  délután  tartotta  ülé-
sét,  amelyre  ezúttal  nemcsak 
a  képviselõk,  hanem  másfél 
tucatnyi diák is érkezett a helyi 
iskolából.  Kíváncsian  körül-
néztek,  majd  szépen  sorban 
helyet  foglaltak  a  vendégek-
nek,  érdeklõdõknek  fenntartott 
székeken.  Vajon  milyen  célból 
érkeztek? Talán arra kíváncsiak, 
hogyan születnek meg a legfon-
tosabb  döntések?  Kétségkívül 
ez  is  érdekelhette  a  nebulókat, 
de  mint  kiderült,  õk  javaslato-
kat,  terveket  hoztak  a  város-
vezetésnek  egy  megálmodott 
állatparkról.  Amikor  eldöntöt-
ték,  hogy  az  igazgató  és  több 
pedagógus  kíséretében  részt 
vesznek  a  tanácskozáson,  még 
nem tudhatták, hogy tanúi lesz-
nek  egy  különleges,  ünnepé-
lyes  eseménynek  is.  Napirend 

elõtt  ugyanis  Aradszki  András 
országgyûlési  képviselõ  Spéth 
Géza  polgármesternek  átadta 
Orbán  Viktor  miniszterelnök 
megbízásából  azt  a  bizonyság-
levelet, amely arról tanúskodik, 
hogy  az  állami  adósságkonszo-
lidációban  érintett  települések 
sorában  Diósd  városa  724  505 
136  forint  adósság  alól  men-
tesül.  Az  önkormányzat  így  a 
jövõben  a  fejlesztések  felé  for-
dulhat,  ha  nem  kell  a  forrásait 
az adósság törlesztésére fordíta-
nia. A polgármester ismertette a 
képviselõtestülettel,  valamint  a 
jelen lévõ vendégekkel a bizony-
ságlevél  tartalmát:    „Sohasem 
szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy  felelõsséggel  tartozunk 
a  hazánkért  és  benne  minden 
egyes településért. Az ország és 
települései  drámai  mértékben 
eladósodtak,  a  szakadék  szé-
lére  jutottak.  2010-ben  össze-

fogtunk,  és  két  év  alatt  gyöke-
res  változásokat  vittünk  végbe, 
megvédtük Magyarországot. Így 
ma  már  elég  erõsek  vagyunk 
ahhoz,  hogy  megvédjük  váro-
sainkat,  falvainkat és a bennük 
élõ  emberek  biztonságát.  2012 
decemberében  döntést  hoz-
tunk,  hogy  kiszabadítjuk  falva-
inkat,  városainkat  az  adósság-
csapdából.  A  döntés  értelmé-
ben a Magyar Kormány Diósdot 
724  505  136  forint  adósságá-
ból  maradéktalanul  kiváltotta. 
Ez  a  bizonyságlevél  tanúsítja 
az  összefogás  erejét,  amellyel 
megvédtük az itt élõk otthonát, 
szeretett környezetét, és amely-
lyel mi magyarok  közös  erõvel 
felemeljük  és  sikeressé  tesszük 
Magyarországot.  Orbán  Viktor, 
2014 márciusában.” 
A  polgármester   megköszön-

ve  a  segítséget  kiemelte,  hogy 
Diósd  adósságkonszolidációjá-

Másfél milliárd adósságszolgálattól mentesült a város

Bizonyságlevél Törökbálintnak

amivel végül sikerült a telekom-
munikációs adó bizonyos száza-
lékát visszaszerezni Törökbálint 
önkormányzatának, de még job-
ban örülne, ha ezen a  területen 
tovább lobbizna a városért, hogy 
ebből  az  adóból,  ami  korábban 
teljes  összegben  megillette, 
még  többet visszakaphasson az 
önkormányzat. Aradszki András 
válaszában kifejtette: a kormány 
iparûzési adózással kapcsolatos 
döntését  az  igazságosság  men-
tén  hozta meg,  és  amennyiben 
ő  maga  ismét  felhatalmazást 
kap  a  képviselői  munkára,  azt 
ugyanúgy az igazságosság men-
tén  szándékozik  folytatni.  Ezt 
azért  bocsátotta  előre,  mert  a 
települések  iparûzési  adóját  a 
gazdasági  szervezetek  szerinti 
megoszlás osztották el, de a tele-
kommunikációs  adó  esetében 
nem  ez  történt.  Amikor  a  tör-
vényjavaslattal  foglalkoztak, 
még nem vizsgálták meg annak 
minden aspektusát. Ezt észlelve, 
elindította  azt  a  lobbitevékeny-
séget,  amelynek  eredménye 

végül  az  lett,  hogy  Törökbálint 
visszakaphatta egy részét ennek 
a  telekommunikációs  adónak. 
Ez az  igazságosság elve alapján 
történt, hogy a város ne kerüljön 
a  korábbinál  sokkal  hátrányo-
sabb  helyzetbe.  Az  elhangzott 
kérésre azonban számszerû ígé-
retet nem tehet, jelenleg azt ígéri 
biztosra: mindig  arra  törekszik, 
hogy  támogassa a helyi  testület 
döntéseit  –  húzta  alá  Aradszki 
András,  majd  hozzáfûzte:  úgy 
véli,  Törökbálint  az  elmúlt  idő-
szakban  sikerként  könyvelheti 
el  azt  is,  hogy  az  iskola  építési 
költségeinek egy részét átvállal-
ta  az  állam,  amit már nem kell 
az  önkormányzatnak  visszafi-
zetni,  és  ez  is  a  méltányosság 
és az igazságosság jegyében tör-
tént.  A jövőben  is  ennek  meg-
felelően  szeretné képviselői  fel-
adatait ellátni – zárta szavait az 
önkormányzati  képviselő, majd 
további  eredményes  munkát 
kívánt  a  polgármesternek  és  a 
képviselőtestület tagjainak. 
  B. E.

Diákok is részt vettek a település testületi ülésén 

Diósd is átvette a bizonyságlevelet

ról folytatott tárgyalásokban óri-
ási szerepe volt Aradszki András 
országgyûlési képviselõnek, aki 
elérte,  hogy  már  az  adósságát-
vállalás  elsõ  lépcsõjében  jóval 
magasabb  összegû  támogatást 
kapjon a település, mint ameny-
nyit elsõre meghatároztak Diósd 
számára.  Még  inkább  örültek 
akkor, amikor kiderült, hogy az 
adósságkonszolidáció  második 
lépésében  már  teljes  mérték-

ben, azaz maradéktalanul meg-
szabadulhat  a  város  az  adós-
ságszolgálattól.  A  polgármester 
az önkormányzat és a település 
valamennyi  lakosa  nevében  is 
köszönetet mondott a kormány-
nak  és  Aradszki  Andrásnak  is 
azért,  hogy  Diósdnak  immár 
nincs adóssága, és ez jelentõsen 
növeli a település fejlesztésének 
esélyeit. 
  Bálint Edit

Aradszki András nyújtotta át Turai István polgármesternek a kormányfõ 
bizonyságlevelét
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Csuka Attila képviselõ hozzászólásában közölte, örül az adósságátvál-
lalásnak, de még több kommunikációs adót szeretne a város részére 
visszakapni

Az ifjú nemzedék nemcsak kíváncsiságból volt jelen a testületi ülésen; egy 
leendõ állatpark terveit kívánták ismertetni a diákok
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Március 27-én a Polgárok Házában 
ünnepélyes keretek között  
átadták az elkészült szenny-
vízelvezető csatornát. Az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési 
Program (KEOP-1.2.0/2F-2009-
0001 projekt) keretében megvaló-
suló, Érd, Diósd, Tárnok térséget 
összekötő szennyvízcsatorna-
hálózat kialakítása csaknem 80 
ezer lakos és 22 ezer háztartás 
életminőségét javítja – hangzott el 

a rendezvényen, amelyen először 
Tarnai Richárd kormánymegbí-
zott köszöntötte a résztvevőket.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője hangsúlyozta: az Új 
Széchenyi Terv célja, hogy a 
megalapozott helyi igényeket 
teljesítse az állam. 

– Ha visszamegyünk pár évet 
az időben, láthatjuk, hogy ez 
nem mindig volt természetes. 
2010 előtt komolyan felmerült 

annak lehetősége, hogy az 
akkori kormányzat – az energia-
szektorhoz hasonlóan – a víz-
készletet is privatizálni fogja. 
Ebben volt már rutinja az akko-
ri állami vezetésnek. A mostani 
kormányzat célja egyértelmû: 
hazai kézben szeretné tartani 
kincseinket. Tudjuk, hogy víz-
készlet tekintetében nagyha-
talom vagyunk. Ha ez a kor-
mányzat marad, ígérjük, hogy a 

stratégiai ágazatok magyar kéz-
ben fognak maradni, és unoká-
inknak sem fog gondot okozni, 
hogy milyen módon jussanak 
az éltető vízhez – mondta a kor-
mánymegbízott, aki azzal zárta 
szavait: hogy ez a víz milyen 
minőségû lesz, pont az érdihez 
hasonlóan jól megtervezett és 
kivitelezett projektektől függ.

Aradszki András országgyû-
lési képviselő az ünnepségen 
arról beszélt, hogy a beruházás-
ban részt vevő három település 
nagyon sikeres négy évet zárt, 
hiszen Diósd város lett, Érden 
megújult a főtér, iskolabővítés 
történt, Tárnokon bölcsődeépí-
tés és óvodafelújítás kezdődik, 
és a közintézmények egy része 
is megújult. 

– Mindezek nagyon szép 
eredmények, és ma, amikor ezt 
a 31,4 milliárdos beruházást 
átadjuk és lezárjuk, megkoro-
názzuk az elmúlt négy-hat év 
munkáját – hangsúlyozta a poli-
tikus, aki kiemelte a lakosság 
együttmûködésének fontossá-
gát is.

– Ez nagyban hozzásegített a 
projekt sikeres megvalósításá-
hoz, és igazolódott az is: a pénz 
nem minden. Akarat, tehetség 
és jó szándék kell a sikerhez, 
ami a megrendelő, a kivitelező 
és az érdi, tárnoki és diósdi 
emberek részéről egyaránt meg-
volt – hangsúlyozta Aradszki 
András, aki beszélt a projekt 
kiemelt környezetvédelmi hasz-
náról is. Mint mondta: ilyen 
volumenû környezetvédelmi 
beruházás nem volt az elmúlt tíz 
évben, és valószínûleg nem lesz 
az elkövetkezendő tíz esztendő-
ben sem Magyarországon. 

– Ez nemcsak környezetvé-
delmi projekt, hanem a rezsi-
csökkentés beruházása is, 
hiszen a lakosok megspórolják 
a szennyvízszippantás díját, 
ami a többszöröse a csatorna-
díjnak – jegyezte meg Aradszki 
András, aki köszönetet mondott 
a lakosoknak, illetve a projekt 
megvalósításán dolgozóknak is.

T. Mészáros András polgár-
mester szintén azoknak mon-
dott köszönetet, akik részt vet-
tek a beruházásban, kiemelve a 
társult települések polgármes-
tereit. 

– A csatornázást több elődöm 
is megígérte, mi azonban be is 
váltottuk. Sikerült elkészíteni 
a pályázatot, amely elnyerte a 
három település lakosságának, 
illetve az országnak és az EU-
nak a támogatását. A lakosság 
nemcsak a csatornára mondott 
igent, hanem arra is, hogy kifi-
zeti a 250 ezer forintos hoz-
zájárulást is, és tudta, hogy a 
megvalósítás nemcsak anyagi 
terhet, hanem kellemetlenséget 
is jelent. Annak tudatában hoz-
hattuk meg a döntéseket, hogy 
a lakosság mögöttünk áll – hang-
súlyozta a polgármester, meg-
jegyezve: voltak konfliktusok, 
vitatott pontok, ám a képviselő-
testületek döntései ezeken átse-
gítették a társulatot, s mostanra a 
teljes projekt elkészülhetett – és 
az ünnepélyen le is zárult.

– Olyan kapacitást alakítot-
tunk ki, amely az elkövetke-
zendő ötven-száz évre elegendő 
lesz – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki elmondta azt is: a 
felszínivíz-elvezetés megoldá-
sával szeretnék megvédeni az 
elkészült rendszert.

Simó Károly, a társulat elnök-
helyettese a projektzáró rendez-
vényen a fontosabb adatokat 
osztotta meg a résztvevőkkel. 
Megtudhattuk, hogy Érden több 
mint háromszáz kilométer csa-
tornát fektettek le (mindhárom 
településen 500 kilométert). 78 
darab új köztéri átemelő épült, 
és megtörtént a szennyvíztisztí-
tó bővítése is, oly módon, hogy 
a következő évtizedekre elegen-
dő kapacitással rendelkezzen. 
Érdemes megemlíteni azt is, 
hányan munkálkodtak ezen a 
beruházáson: a nagyon szûken 
vett projektcsapat is harminc fő 
fölötti volt, de ha azt nézzük, 
hányan dolgoztak nap mint nap 
az utcákon, akkor ez a szám 
esetenként az ezret is elérte. 

– A tizenhétezer potenciális 
rákötésből most ötezer körül 
járunk Érden. Napról napra nő 
azok száma, akik már használ-
ják az új létesítményt, és heten-
te több százan csatlakoznak. 
Akiknek ehhez házi átemelő 
szükséges, várhatóan ősszel 
tudnak majd rákötni a rendszer-
re – tette hozzá Simó Károly, 
leszögezve: mostanra, hogy 
lezárultak a munkák, mindenki 
láthatja, volt értelme a közös 
erőfeszítésnek.

– Ez a projekt jó volt arra is, 
hogy az önkormányzatoknál és 
a beruházónál olyan tudás hal-
mozódjon fel, amit a következő 
években kamatoztatni lehet, és 
remélem, hogy az az erőfeszí-
tés, amit most tettünk, akkor is 
eredményeket produkál majd, 
amikor a vízelvezetés és út meg-
építésére kerül sor – zárta sza-
vait a szakember.

 Ádám Katalin

A kialakított kapacitás az elkövetkezendõ ötven-száz évre elegendõ lesz

Átadták a szennyvízcsatorna-hálózatot
Pár éve elképzelés volt, aztán tervvé formálódott, majd jött az építkezés, ezt 
követõen a helyreállítás ideje, most pedig elérkeztünk az ünnepélyes átadás-
hoz: lezárult a három településen megvalósuló csatornaprojekt. A csaknem 32 
milliárd forintos beruházást Tarnai Richárd kormánymegbízott, Aradszki András 
országgyûlési képviselõ, T. Mészáros András polgármester és Simó Károly elnök-
helyettes „búcsúztatta” a múlt csütörtöki ünnepségen.

A csatornahálózat átadási ünnepsége a Polgárok Házában - balról jobbra: Tarnai Richárd kormánymegbízott, Aradszki 
András képviselõ, T. Mészáros András, Szolnoki Gábor, Spéth Géza polgármesterek, Simó Károly elnökhelyettes)

A 
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aktuális

HOMEOPÁTIÁS CSALÁDORVOSI 

BALATONI ÚT 66. /CASINO ÜZLETHÁZ/
Rendel: dr. Sarkadi Ágnes Edit háziorvos, homeopátiás orvos
Telefon: 06-30-535-2826, Honlap: www.drsarkadiagnes.hu

Email: medviser@freemail.hu

Egy olyan anyagot adunk, amely a 
szervezet önvédekezésével együttesen hat.

-
allergia, asztma, alvászavar, 

emésztési zavarok,

reumatológiai

mint pl: szemölcsök, aknék
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: 
Bognár Nándor. Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai elő-
készítés: Tex-Ver Kft. Nyomda: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak utca 4/a. Felelős vezető: Pallagi Ferenc. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. április 7 – 13.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pénte-
kig 10-18 óráig, hétvégén ren-
dezvénytől függően, a rendez-
vény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Micimackó színház 2014. 
Tavasz
Április 7-én, hétfőn 10 és 14 órától
A széttáncolt cipellők 
mesejáték a Csörgősipka 
Színház előadásában 
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

Családi matiné sorozat
Április 13-án, vasárnap 10 órakor 
Mazsola 
bábjáték a Fabula Bábszínház 
előadásában. 
Belépő: 1000 Ft.

„Színház az egész világ”!
Április 13. vasárnap 15 óra 
Nejcserés támadás 
fergeteges vígjáték két részben
Szereplők:  
Némedi-Varga Tímea, Gergely 
Róbert, Gregor Bernadett, Sáfár 
Anikó, Harsányi Gábor, Cseke 
Katinka

Klubok, tanfolyamok:

Vitalitás klub
Információ: Makai József 
06-20/911-4652

www.vitalitasklub.com
Április 7. hétfő 17 óra 
Jót kap, aki jót vár, avagy a
pozitív gondolkodás előnyei 
Előadó: Albert Enikő

Duna–Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi 
06-20/ 411-3673
Április 8. kedd 18 óra 
Személyiségi jogok (új Ptk.), 
képértékelés

Irodalomkedvelők Klubja 
Vezeti: Daróci Lajosné
Április 11. péntek 16 óra 
16 – 17.30 
Klubnap, felolvasások
18 órától 
városi költészet napi verselés 
klubtagoknak és külsősöknek 
az Összefogás Székházban (a 
Művelődési Központtal szem-
ben)

Kern Péter Kaktuszkör
http://
www.erdikaktusz.eoldal.hu/ 
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
Április 11. péntek  
Csoportos kirándulás a győri 
helyi csoporthoz. 
Előadás az érdi Kern Péter 
Kaktuszkör munkájának bemu-
tatása. Előadó: Jokhel Csaba  

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Április 12. szombat 10 óra
Mit tudsz a kezeden?
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Kiállítások:

A kamarateremben
Összhangban 
László Emőke és Ponyiczki 
Szilvia közös kiállítása
Megnyitó: április 10-én 18 órakor
Megnyitja: Németh Sára kera-
mikus. Közreműködik: Székely 
Zoltán és Skizo bor
Megtekinthető: május 5-ig

Az előtéri kiállítótérben
Sci-fi lények, figurák, 
saját ötletek 3 D-ben
Kéri Tibor kézzel készült kis-
plasztikái

A fotógalériában
április 2. – augusztus 30.
Madarak és fák napja, föld 
napja, nemzetközi műemlék-
nap

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

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 
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állítása (meghosszabbítva már-
cius végéig)

Múzeumi óra  
általános iskolásoknak 
A Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők illetve a Kárpát-meden-
ce tudományos feltárói című 
kiállításokhoz kapcsolódóan 
tartunk játékos, interaktív órá-
kat. Jelentkezni lehet: Mácsai 
Anetta múzeumpedagógusnál 

a (23-363-036) telefonszámon, 
vagy a macsai@foldrajzimuze-
um.hu email címen. 

Gyűjtési felhívás
A Magyar Földrajzi Múzeum 
Helytörténeti Gyűjteménye 
gyűjtést szervez!

Kérünk mindenkit, hogy 
 amennyiben olyan tárggyal, 
írásos emlékkel, fényképpel 
rendelkezik, amelynek a hely-
történeti gyűjteményben a 
helye, jelezze számunkra, hogy 
felkereshessük és összegyűjt-
hessük ezeket a tárgyakat.
Régi szerszámokat, amelyeket 
ma már nem használunk, régi 
konyhai eszközöket (mozsár, 
cserépedények, kupujkák,) 
dokumentumokat (cseléd-
könyv, iskolai dokumentumok, 
régi szerződések) – fényképe-
ket, régi bútorokat, berendezési 
tárgyakat (köpülő, lóca) – régi 
kézimunkákat, ruhákat, egyen-
ruhákat.

A felajánlásokat folyamatosan 
várjuk a Magyar Földrajzi 
Múzeumban. Bővebb infor-
mációt a 23-363-036, vagy a 
06-30-581-7676 telefonszámon, 
Lehoczki Zsuzsannától kap-
hatnak.

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető célokra. 

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A felnőttkönyvtár programja 
Április 9. (szerda) 17 óra
Vers-elő – Költészet napi vers-
maraton. Közreműködnek: 
Részegh Benedek és Simányi 
Andrea hegedű. 
Házigazda: Bencsik Ildikó

Április 9-én 17 órától a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár felnőtt olva-
sótermében felolvasó estet tar-

tunk. A rendezvényen minden 
arra vállalkozó felolvashatja, 
elmondhatja kedvenc versét.
Időkorlát: maximum 5 perc.
Kérjük, hogy április 9. (szerda) 
17 óráig a felnőtt könyvtárban, 
vagy e-mailben (csukalib@csu-
kalib.hu) írják meg a jelentke-
ző nevét, a közlésre szánt vers 
szerzőjét és címét.

A  gyermekkönyvtár  
programja
Április 8. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. 
Anyák napi készülődés.
–Krepp-papír virágok
Részvételi díj: 100 Ft
Április 11. (péntek) 15 órától
Költészet napi rajzpályázat- 
Eredményhirdetés

Használd újra! pályázat a 
Gyermekkönyvtárban
A környezetvédelmi világnap 
alkalmából a gyermekkönyvtár 
pályázatot hirdet Használd 
újra! címmel.
A pályázatra háztartási hulla-
dékból készített kreatív, újra-
hasznosított tárgyakkal lehet 
nevezni.

Az alkotások lehetnek haszná-
lati tárgyak, játékok, ékszerek, 
szobadíszek vagy bármi, amit 
otthoni hulladékból készítesz. 
Készülhet műanyag flakonból, 
tejes/üdítős dobozból, wc papír 
gurigából, kartondobozból, 
PET palackból, kupakokból stb.
A pályázaton családok/kisebb 
csoportok vehetnek részt.
A kiállító terület korlátozottsá-
ga miatt kérjük, hogy túl nagy 
pályaműveket ne készítsetek! 
Egy pályázó csapat május 
21-ig 1 művel nevezhet. 
(Részletekről érdeklődjenek a 
gyermekkönyvtárosoktól!)

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása,  

érvényes diákigazolvány,  
pedagógusigazolvány  

és nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít.

(A Zenei könyvtár  
díjszabása  

a fentiektől eltérő!)

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig

Bereznai Péter  
szobrászművész kiállítása

Megtekinthető 
2014.április 9-ig. 

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, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

Kedves Énekelni Szeretők!
A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar közös 
éneklésre hív Benneteket! A 2014-es 
Szent Gellért Héten tervezzük előadni 
Kodály Zoltán Kállai kettős című művét a 
szintén diósdi Naprózsafa táncegyüttes 
táncosaival és a Dirkó és Bandája zene-
karral együtt.

Szeretettel hívunk mindenkit, aki szí-
vesen énekelne velünk, gyere el ked-
denként a diósdi  Kék Géza Közösségi 
Házba.

Találkozzunk kedden 18.30-kor 
a Közösségi Házban! 

Minden szólamba várunk énekes tár-
sakat, a tenor és basszus szólamokat 
különösen erősíteni szeretnénk!

Életünkről, munkánkról többet tudhatsz 
meg, ha megnézed honlapunkat: 
 http://gellertkorus.hu/ 

 A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar
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április 7. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
09:00 Mozgás sportmagazin
09:30 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:50 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:20 Fény-Kép kulturális magazin
15:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:10 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
16:40 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:30 Magyarok az emberevők földjén 14/4.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

18:00  Zöldkommandó 5/4  
környezetvédelmi filmsorozat 30’ 

18:30 Chaplin: Easy street,  
amerikai burleszkfilm 24’

19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Kézilabda-mérkőzés
21:05 Magyarok az emberevők földjén 14/4.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:35 Híradó ism.
21:55 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
22:25 Chaplin: Easy street, amerikai burleszkfilm 24’

április 8. kedd
08:00 Híradó
08:20 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:10 Fény-Kép kulturális magazin
09:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:55 Kézilabda-mérkőzés
11:25  Zöldkommandó 5/4. környezetvédelmi 

filmsorozat 30’ 
11:55 Chaplin: Easy street, amerikai burleszkfilm 24’
15:30 Híradó
15:50 Fény-Kép Kulturális magazin
16:20 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:10 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
17:25  Zöldkommandó 5/4.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
17:55 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
20:35 Híradó ism.
20:55 Bibliai Szabadegyetem 90/51. 
21:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
22:10 Fény-Kép kulturális magazin

április 9. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép kulturális magazin
08:50 Magyarok az emberevők földjén 14/4.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

10:55 Bibliai Szabadegyetem 90/51. 
11:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
15:00 Híradó
15:20 Fény-kép kulturális magazin
15:50 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/51. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
18:05  Zöldkommandó 5/4.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
18:35 Chaplin: His regeneration,  

amerikai burleszkfilm 15’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás, sportmagazin
20:05 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:35 Híradó ism.
20:55 Mozgás sportmagazin ism.
21:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
21:40  Zöldkommandó 5/4. 

 környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
22:10 Chaplin: His regeneration,  

amerikai burleszkfilm 15’

április 10. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás sportmagazin
08:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
10:05 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ Rendezte: 
Váczi Szabó Márta 

10:55 Chaplin: His regeneration,  
amerikai burleszkfilm 15’

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

Tibor filmje 37. rész 
15:50 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:05 Fény-Kép kulturális magazin
16:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom

17:05 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-
ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:55 Mozgás sportmagazin
18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/5.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:05 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
21:05 Híradó ism.
21:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
21:55 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.

április 11. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
09:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/5.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 37. rész 

10:50 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:05 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:55 Fény-kép kulturális magazin
14:50 Híradó 
15:10 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/5.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:55 Mozgás sportmagazin
17:25 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
17:55 Zöldkommandó 5/4.  

környezetvédelmi filmsorozat 30’ 
18:25 Larry Semon: A fűrészüzem, 

amerikai burleszkfilm 25’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 Száműzöttek magántörténelme IV/1. 

(1992) Kisfaludi András rendező filmje 58’ 
21:05 Híradó ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
22:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról 

ism.
22:40 Száműzöttek magántörténelme IV/1. (1992) 

Kisfaludi András rendező filmje 58’ ism. 
23:40 Larry Semon: A fűrészüzem,  

amerikai burleszkfilm 25’

április 12. szombat
09:00 Híradó
09:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
09:40 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 50’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Larry Semon: A fűrészüzem, amerikai bur-
leszkfilm 25’

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:35 Mozgás sportmagazin
16:05 Magyarok az emberevők földjén 14/5.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:35 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted… Veseátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 

Tibor filmje 37. rész 
20:30 Nápolyt látni és… 80’  

színes, magyar vígjáték (1972)  
Rendező: Bácskai Lauró István  
Szereplők: Váradi Hédi, Ernyei Béla, Bujtor 
István 

21:50 Érdi Panoráma, heti események összefog-
lalója ism.

22:20 Larry Semon: A fűrészüzem,  
amerikai burleszkfilm 25’

április 13. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefog-

lalója ism.
09:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Aggódunk érted… Veseátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:50 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

11:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális témákról
11:35 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefog-

lalója ism.
15:30 Aggódunk érted… Veseátültetés egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és Nemes 
Tibor filmje 37. rész 

16:40 Nápolyt látni és… 80’ színes,  
magyar vígjáték (1972)  
Rendező: Bácskai Lauró István  
Szereplők: Váradi Hédi, Ernyei Béla, Bujtor 
István 

18:00 Bibliai Szabadegyetem 90/52. 
19:00 Száműzöttek magántörténelme IV/1. (1992) 

Kisfaludi András rendező filmje 58’ 
20:00 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 38. rész 
20:30 Mozgás sportmagazin
21:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom ism.
21:30 Fény-kép kulturális magazin
22:00 Érdi Panoráma, heti események összefog-

lalója ism.
22:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. április 7 – 13.
Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

A polgármester  üdvözlését 
követően Bánki Erik, az Európai 
Parlament  fideszes  képviselő‑
je  bevezetőben  a  kormányzás 
sikeres  intézkedései  mentén 
a  további  tervekről,  a  folyta‑
tásról  szólt.  Hangsúlyozta:  a 
választópolgároknak  a  látható 
eredmények  tükrében  és  saját 
tapasztalataik alapján kell meg‑
hozniuk  a  döntést  arról,  bizal‑
mat  szavaznak‑e  újabb  négy 
évre  a  jelenlegi  kormánynak. 
Kifejtette:  2010‑ben  az  állam‑
csőd  szélén  vették  át  az  orszá‑
got  a  szocialistáktól.  Hatalmas 
államadósság, óriási munkanél‑
küliség és 7,5 százalékos gazda‑
sági csökkenés jellemezte akkor 
hazánkat, amit négy év kemény 
munkájával  sikerült  megvál‑
toztatni.  Jelentősen  csökkent 

az  államadósság,  250  ezer  új 
munkahelyet  hoztak  létre,  és 
2,5  százalékos  gazdasági  növe‑
kedést  értek  el.  Nem  végeztek 
el mindent, rengeteg még a ten‑
nivaló  –  ismerte  el  a  politikus 
–,  de  ahogyan  eddig  is  tették, 
a  jövőben  is  arra  fognak  töre‑
kedni,  hogy  a  kormány  intéz‑
kedései mindenkor az emberek 
életkörülményeinek  javítását 
szolgálják.  Emlékeztetett  arra, 
hogy  a  válság  ellenére  növel‑
ték  az  átlagkeresetet,  valamint 
az  egykulcsos  adórendszerrel 
sikerült  elérni  azt,  hogy  500 
milliárddal  több  maradjon  az 
adózók  zsebében.  A nyugdíjak 
nem  veszítettek  értékükből, 
hanem magasabbak lettek, és az 
Európában  is  egyedülálló  csa‑
ládtámogatási rendszerrel ennél 
is  többet tettek, elérték, hogy a 
gyermekeket  nevelő  családok‑
nak gyakorlatilag nem, vagy alig 
kell adót fizetniük. Ez az intéz‑
kedés rengeteg családnak jelent 
óriási segítséget, és növeli a fia‑
talok  gyermekvállalási  kedvét. 
A politikus azzal folytatta, hogy 
az új földtörvénnyel megvédték 
a magyar  földet,  mert  egyrészt 
elővették  a  zsebszerződések 
ügyét,  másrészt  szigorú  szabá‑
lyozással  sikerült  elérni,  hogy 
a  magyar  földek  semmiképp 
ne  kerülhessenek  külföldiek 
kezébe.  Az  új,  jelentősen  szi‑
gorított  büntető  törvénykönyv‑
ben  nagy  előrelépés  történt  a 
bûncselekmények  visszaszorí‑
tásában.  A közbiztonság  javítá‑
sa  érdekében  pedig  az  elmúlt 
időszakban  3500  új  rendőr 
került  állományba,  akik  közül 
sokan  a  közterületeken  teljesí‑
tenek szolgálatot. 
Bánki Erik arra is kitért, hogy 

a  szocialista  kormányzás nyolc 
éve alatt 15‑ször emelték a föld‑
gáz  árát,  és  háromszorosára 
nőtt  a  villanyáram  ára. Nálunk 
akkor  is  emelkedtek  az  ener‑
giaárak,  amikor  a  világpiacon 
éppen  lefelé  mentek  –  mond‑
ta.  Így  fordulhatott  elő,  hogy  a 
jövedelmi viszonyokhoz képest 
Európában nálunk volt a legma‑
gasabb a rezsi, ami az átlagkere‑
setek 60 százalékát tette ki. Ezért 
is  keresték  annak  lehetőségét, 
hogy  ezen  változtassanak,  és 
mint  ismert,  három  lépcsőben 
csökkentették  a  rezsit,  amivel 
elérték, hogy az idei csökkenté‑
seket  is beleszámítva, összesen 
300 milliárd maradhat a háztar‑
tásoknál,  ennyivel  kevesebbet 
kell  a  szolgáltatóknak  kifizet‑
niük. Ha mindezt összeadjuk a 

családtámogatásokkal  és  adó‑
csökkentéssel  –  fûzte  hozzá  a 
politikus – összességében csak‑
nem  egyezer  milliárd  forinttal 
több  pénzből  gazdálkodhattak 
az emberek. Ám ha esélyt kap‑
nak, nem állnak meg itt, hanem 
tovább folytatják ezt az utat, és 
akkor  sem  hátrálnak  meg,  ha 
az Európai Unióban is meg kell 
védeniük álláspontjukat. Igaz, a 
rezsicsökkentés miatt sok táma‑
dás  érte  a  kormányt,  nemcsak 
baloldalról, hanem Brüsszelből, 
és  persze,  a  külföldi  tulajdo‑
nú  közmûcégek  részéről  is, 
amelyeknek  nehéz  elfogadni‑
uk,  hogy  ezentúl  nem  fognak 
ezer  milliárdnyi  extraprofitot 
kivinni  az  országból,  pedig 
még  így  is  jelentős  nyereségük 
maradt, de a kormány a jövőben 
arra  törekszik,  hogy  elérje,  a 
közmûcégek  nonprofit  formá‑
ban  mûködjenek.  A baloldal 
többször is egyértelmûen kinyil‑
vánította,  hogy  a  rezsicsökken‑
tés  ellen  van,  és  ha  kormány‑
zásra kerülnének, az eddig elért 
eredményeket  megszüntetnék. 
Most  ugyan  mindenfélét  ígér‑
getnek, például nyugdíjemelést 
is,  de  volt  már  rá  példa,  hogy 
épp  az  ellenkezőjét  valósítot‑
ták  meg  annak,  amit  mond‑
tak,  hiszen  ugyanazok  akar‑
nak  újra  kormányra  kerülni, 
akik  tönkretették  az  országot. 
A Fidesz‑KDNP  kormányzást 
azonban ne  az  ígérteik, hanem 
a  teljesítményük  alapján  ítél‑
jék  meg  –  hangsúlyozta  Bánki 
Erik,  majd  beszédének  végén 
kiemelte:  Aradszki  András  az 
elmúlt választási ciklusban már 
bizonyította, hogy képes a helyi 
ügyeket  és  érdekeket  eredmé‑
nyesen képviselni. Ezzel  szem‑

Bánki Erik és Aradszki András lakossági fóruma Tárnokon

Az elért eredmények még jobb folytatást ígérnek
Ha a szocialistáknak kijárt negyven év, mi azt szeret-
nénk, ha a jobboldal is kapna ennyi esélyt, bár egyelõre 
csak  az  elkövetkezõ  négy  évre  kérjük  a  választók 
bizalmát,  hogy  a  megkezdett  utat  folytatni  tudjuk 
–  fogalmazott  felvezetõjében  Szolnoki  Gábor  polgár-
mester, aki Bánki Erik európai parlamenti képviselõ és 
Aradszki András  térségi országgyûlési  képviselõjelölt 
március 25-én Tárnokon megtartott lakossági fórumán 
köszöntötte a politikusokat és a nagy számban megje-
lent helyi érdeklõdõket.

ben  a  baloldali  Dorosz  Dávid 
Budapesten él, és fogalma sincs 
arról, mi foglalkoztatja az ebben 
a körzetben élő lakosokat. 
Szolnoki  Gábor  polgármes‑

ter,  mielőtt  felkonferálta  volna 
Aradszki  András  felszólalását, 
fontosnak  tartotta  megjegyez‑
ni,  hogy  2010‑ig  nehéz  hely‑
zetben  voltak  az  önkormány‑
zatok,  ám  ezt  követően  annyi 
támogatást  kaptak,  hogy  végre 
nemcsak  a  túlélésre  összpon‑
tosítottak,  hanem  fejlesztések‑
re,  nagyobb  beruházásokra  is 
jelentős forrásokat fordíthattak. 
Az  elmondottakhoz  kapcso‑
lódva  Aradszki  András  átadta 
Szolnoki  Gábor  polgármester‑
nek azt a bizonyságlevelet, amit 
a kormányfő, Orbán Viktor kül‑
dött, és a tárnoki önkormányzat 
2,2 milliárd  forint  adósságának 
átvállalását  igazolja.  A levél 
ünnepélyes  átadását  követően 
az országgyûlési képviselő rövi‑
den  számot  vetett  eddigi  mun‑
kájával, noha Tárnok csak mos‑
tantól,  a  választókerület határi‑
nak  megváltoztatását  követően 
került az 1. számú választókerü‑
letbe.  Elárulta,  sokan  keresték 
meg azzal, örülnek, hogy végre 
kereszténydemokrata  képvise‑
lője  lesz  a  körzetnek. Aradszki 
András  kifejtette,  a  keresz‑
ténydemokratáknak  köszön‑
hető,  hogy  olyan  Alaptörvényt 
fogadtak  el,  amely  keresztény 
értékekre  támaszkodik.  Ilyen 
például,  hogy  az  élet  a  fogan‑
tatással  kezdődik,  a  házasság 
egy  nő  és  egy  férfi  kapcsolata, 
vagy  a  természet,  a  teremtett 
világ és a családi értékek védel‑
me.  Kormányzati  munkájuk 
során  pedig  minden  családjo‑
gi  intézkedést  és  törvényt  az 
igazságosság  mentén  hoztak 
meg, szem előtt tartva a nemzet 
gyarapodását és megmaradását. 
A KDNP  módosító  indítványa 

alapján  terjesztették  ki  a  csa‑
ládi  kedvezményt  a  járulékok‑
ra,  hogy  a  kisebb  keresetûek 
is érvényesíthessék. Ugyancsak 
az igazságosság mentén történt 
a  rezsicsökkentés,  amivel  az 
extraprofitot  adóztatták  meg. 
A kereszténydemokrata  elvek 
alapján  a  demográfiai  helyzet 
lassú,  de  biztos  növekedése 
a  cél,  fontos  alapelv  a  népes‑
ségcsökkenés  megszünteté‑
se.  A képviselő  a  csatornázá‑
si  programról  is  említést  tett, 
hiszen ebben a sikertörténetben 
Tárnok  is  érintett,  és  emlékez‑
tetett  arra, hogy  a korábbi Dél‑
Budai Társulás megfeneklett, de 
az újabb csatornatársulás már a 
befejezéséhez érkezett, így Érd, 
Diósd  és  Tárnok  nemcsak  tel‑
jes  csatornahálózattal,  hanem 
a  projekt  révén  új  utakkal  is 
dicsekedhet.  Elárulta:  szemé‑
lyesen  küzdött  és  járt  közben 
az Érdi Sportcsarnok és Uszoda 
sorsának megnyugtató rendezé‑
séért is, amelynek a kivitelezése 
2,2  milliárdba  került,  de  végül 
1,3 milliárdért vásárolta meg az 
érdi önkormányzat, és ehhez az 
összeghez  csaknem  800  millió 
forintot  a magyar  kormány  tett 
hozzá.  A törökbálintiak  tele‑
kommunikációs  adójának  egy 
jó részét is a közbenjárására tör‑
tént  törvénymódosítással  sike‑
rült  visszaszerezni  a  település‑
nek. Ez a dolga a képviselőnek 
–  szögezte  le  Aradszki  András, 
majd kifejtette, hogy a  jövőben 
bölcsődék és óvodák építésével 
tovább szeretnék segíteni a kis‑
gyermekes  családok  életét,  és 
emellett  kötelessége  támogatni 
minden  olyan  célt,  ami  meg‑
könnyíti  és  jobbá  teszi  a  helyi 
emberek  életét,  és  ezt  meg  is 
teszi,  amennyiben  újra  bizal‑
mat  kap  a  választóktól  –  zárta 
szavait a parlamenti képviselő a 
tárnoki fórumon.   Bálint Edit

Szolnoki Gábor polgármester köszönti a fórum vendégeit és a megjelenteket
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Bánki Erik európai parlamenti képviselõ fontosnak látja, hogy a megkez-
dett utat folytatni tudják

helyi társadalom
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A Kormány által támogatott

* 2012-ben és 2013-banGrnák család

  Mosolyra
            váltottuk:)

Erzsébet-utalványával Ön több mint negyedmillió ember,

köztük több mint százezer gyermek üdüléséhez járult hozzá!*

Erzsébet-programErzsébet-program
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Navracsics Tibor ismertet-
te, a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által működtetett 
Erzsébet-program immár harma-
dik éve teszi lehetővé, hogy az 
Erzsébet-utalvány forgalmazá-
sából származó pénzügyi ered-
mény révén olyan családok jut-
hassanak el nyaralni, akik ezt 
anyagi helyzetük miatt valószí-
nűleg nem tudnák megtenni.

– Ha nem is párját ritkító, de egy-
értelmű az Erzsébet-program, az 
állam társadalmi felelősségválla-
lásának sikere: idén, a beérkezett 
pályázatok alapján eddig mintegy 
125 ezer ember, köztük több mint 
65 ezer gyermek számára bizto-
sít kedvezményes üdülési lehető-
séget. A szociális üdülési pályáza-
tok nyertesei közül 6 ezer fogya-
tékossággal élő, 34 ezer nyugdíjas 
és mintegy 43 ezer nagycsaládos – 
sorolta a közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, hozzátéve: a részt-
vevők szociális, területi, valamint 
nem és kor szerinti megoszlása 

alapján azt lehet mondani, hogy 
az egész magyar társadalmat át-
fogó és segítő programról van szó.

Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője a nemrég lezárult pá-
lyázati időszakról szólva elmond-
ta, a Program első évéhez képest 
idén megduplázódott a pályáza-
tok száma: több mint hatvanra je-
lentkezhettek a gyermekek, nagy-
családosok, nyugdíjasok és fogya-
tékossággal élők. - Népszerű új-
donság volt a „Fürdőbelépő nyug-
díjasok részére Erzsébet Kártyán" 
kiírás, a szociális üdülési pályáza-
tokra naponta átlagosan 1-2 ezer 
pályázatot nyújtottak be. A legfor-
galmasabb napon átlagosan per-
cenként 3 pályázat érkezett az 
Alapítványhoz. A kedvező elbírá-
lásban részesített pályázatok ará-
nya a beadott pályázatokhoz ké-
pest 98% körüli, a tavalyi 90%-
hoz képest.

Az Erzsébet-tábor pedig eddig 
közel 45 ezer gyermeknek biz-

tosít táborozási, kirándulási le-
hetőséget – fogalmazott a szó-
vivő. Az idén először meghir-
detett Napközi Erzsébet-tábor 
pályázat segítségével 3 ezer, a 
leghátrányosabb helyzetű kis-
térségben élő gyermek juthat el 
egyhetes napközi táborba, ahol 
négyszeri étkezés, valamint fej-
lesztő és kulturális programok 
biztosítottak számukra.

Még az idén megkezdi műkö-
dését Erdélyben, a Madarasi-
Hargitán épülő Erzsébet 
Tábor. A kísérőkkel együtt a 
turnusonként 150 fő befogadá-
sára alkalmas létesítményt el-
sősorban a határon túli gyer-
mekek vehetik majd igény-
be. Így a Program idén az em-
lített 125 ezren felül várható-
an még több ezer embernek 
nyújt üdülési lehetőséget. 
– Velük együtt az Erzsébet-
programban idén várhatóan a 
400 ezredik pályázati nyertest 
köszönthetjük majd.

Erzsébet-program: ésszerűség, hasznosság és társadalmi igazságosság
Az Erzsébet-program az egész magyar társadalmat átfogó és segítő üdültetési rendszer, amely kitűnően párosítja az ésszerűség, a hasznosság és a társadalmi 
igazságosság elveit – mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter azon a sajtótájékoztatón, amelyen Nagy Anna 
szóvivő ismertette a Program eredményeit.

Legyetek büszkék és húzzátok ki magatokat, hogy ilyen sokáig eljutottatok, de azok is húzzák ki magukat, akik akár csak belekezdtek a megmérettetésbe, de 
a félidőben kicsit lemaradtak – köszöntötte a nyertes csapatokat Dr. Rétvári Bence, a zsűri tiszteletbeli elnöke az Erzsébet-vetélkedő eredményhirdetésén.

Erzsébet-program

Tudom, nagyon izgultok, hánya-
dik helyezettek lesztek, de gratu-
lálok, hogy túljutottatok az összes 
fordulón, amelyek során minden-
ki olyan teljesítményt nyújtott, 
amilyet kortársaitok közül csak 
kevesen tudnak - a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium par-
lamenti államtitkára az ünnepé-
lyes eredményhirdetés előtt így 
köszöntötte a versenyzőket. – Aki 
részt vett az Erzsébet-vetélkedőn, 
letett valamit az asztalra: aki telje-
sít, igenis legyen büszke. Legyen 
büszke arra, amit tanult, hiszen kö-
zöset és értékeset – amely hosszú 
távon összeköti a magyarokat –, a 
család után az iskolától kaphat-
nak a fiatalok – fogalmazott az 
államtitkár.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által 7-12. osztályos 
Kárpát-medencei gyerekek szá-
mára második alkalommal meg-
hirdetett Erzsébet-vetélkedő szó-
beli döntőjébe a tíz legjobb csa-
pat jutott, akik között háromórás 
verseny során dőlt el a végleges 
sorrend. A versenyt az Ujhelyis fi-
úk, a mosonmagyaróvári Ujhelyi 
Imre Általános Iskola csapata 
nyerte, de osztálytársaik - a női 
nem képviselői - sem maradtak 
le sokkal: az Ujhelyis lányok is 
dobogósok, harmadikok lettek. 
Második helyen a pécsi Leőwey 
Klára Gimnáziumból érkezett 
Conquistadorok végeztek.

Háromfelé osztották a feladatkö-
röket, úgy készültek a döntőre, 
és osztályfőnöküknek, felkészí-
tő tanáruknak tulajdonítják a leg-
nagyobb szerepet győzelmükben 
a nyertes Ujhelyis fiúk. – Az in-

ternetes fordulók során a sport és 
az irodalom volt a kedvencünk, a 
szóbeli döntőn pedig a képek fel-
ismerése. Nem gondoltuk, hogy 
nyerni fogunk, a lányokat tartot-
tuk sokkal jobbnak, így örültünk 
volna, ha a legjobb ötbe bekerü-
lünk – mondják még mindig ki-
csit hitetlenkedve.

Az elsőként és harmadikként vég-
zett csapatok felkészítő tanára, 
Bérciné Iváncsics Etelka a televí-
zióban látta, hogy ismét indul az 
Erzsébet-vetélkedő, és bízva ab-
ban, hogy az osztályába járó gye-
rekek tökéletesen veszik majd az 
akadályokat, kezdett csapatszer-
vezésbe. – Ismerve a gyerekeket, 
számítottam rá, hogy dobogós he-
lyen végeznek majd. Nagyon so-
kat dolgoztunk, rengeteget fejlőd-
tek, velük együtt pedig én is so-
kat tanultam – mondja büszkén.

A mosonmagyaróvári csapatok-
hoz hasonló módszert választottak 
a felkészülésre a Conquistadorok 
is: őket Fülöp László tanár úr irá-
nyítgatta, terelgette a győzelem-
hez vezető úton. – A verseny kez-
dete óta szinte minden nap tartot-
tunk foglalkozást a gyerekekkel. 
Mindenki maga döntött, melyik 
témakörben készül, aztán közö-
sen ellenőriztük a megoldásokat 
– emlékezik a pécsi Leőwey Klára 
Gimnázium tanára.

A Conquistadorok különben 
Kukor Ferenc – az Erzsébet-
vetélkedő kitalálója és a szóbeli 
döntő játékmestere – egyik ked-
venc csapata. – A kreatív felada-
tok során nagyon eredeti gondo-
latokat fogalmaztak meg, látvá-

nyos előadást produkáltak, úgy 
láttam, nagyon jól érezték magu-
kat, pozitív kisugárzásuk hatott 
minden résztvevőre, de a közön-
ség is szerette őket. A játékmes-
ter kedvenc feladata pedig az utol-
só, a „Lassan összeáll a kép” volt. 
– A végső sorrend kialakításában 
volt nagy szerepe ennek a taktikai 
versenynek, hiszen át is rendezte 
az előzetes sorrendet, amely az 5. 
fordulóig kialakult. – De a papír-
forma nagyjából igazolódott, akik 
az internetes fordulók során maxi-
mum pontszámot értek el, ott vol-
tak az élmezőnyben és a győzte-
sek is közülük kerültek ki.

Az Erzsébet-vetélkedő a döntő-
vel ért véget. A november óta 
tartó megmérettetésben közel 
500 csapat vett részt, nagyon 
sokan tartottak ki az utolsó for-
dulóig, vállalva a több mint 400 
kérdés megválaszolását. A nyer-
tes csapatok több mint 1 millió 
forint értékű tárgynyereményt 
– könyveket, fényképezőgépe-
ket, e-bookot, múzeumi belépő-
ket, rollereket, városnéző túrá-
kat –, a dobogósok pedig ezen 
kívül a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által felajánlott ma-
gyarországi, vízparti üdülést 
kaptak.

Az Erzsébet-vetélkedő betöltöt-
te azt a küldetést, amelyre létre-
jött: közös felfedezőútra vonzotta 
a gyerekeket a Kárpát-medence 
kincsestárába, határokon innen 
és túl: a verseny izgalma mellett 
közös hazánk, a Kárpát-medence 
sokszínű világáról megszerzett 
tudás jóleső élményével is gyara-
podtak a csapattagok.

Mosonmagyaróvár diadalmaskodott az Erzsébet-vetélkedő döntőjében
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

takarító 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: Meghatározott területek takarítása, az Érdi Tankerületben változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 Pályázati feltételek:  8 Általános,  büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, összeférhetetlenség kizárása 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, munkaalkalmassági igazolás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  A pályázat 
benyújtásának határideje: 2014. április 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska nyújt a 
06-23-365-140 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardo-
nyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 10. 

Motorfűrészek Lökettérfogat (cm3) Teljesítmény (kW/Le) Súly (kg) Vezetőlemez (cm) Ár Áfával
Stihl MS 170 30,1 1,2/1,6 4,1 35 52.900,-
Stihl MS 181 31,8 1,5/2,0 4,3 35 76.900,-
Stihl MS 211 35,2 1,7/2,3 4,3 35 94.900,-
Stihl MS 251 45,6 2,2/3,0 4,9 35 134.900,-
Motoros szegélynyírók 1+1 év jótállás Munkaeszköz
Stihl FS 38 27,2 0,65/0,9 4,2 damílfej 41.900,-
Stihl FS 40 27,2 0,7/1,0 4,4 damílfej 50.900,-
Motoros Kaszák Munkaeszköz
Stihl FS 240 CE 37,7 1,7/2,3 7 dikicskés 199.900,-
Stihl FS 260 CE 41,6 2,0/2,7 7,9 dikicskés 209.900,-
Stihl FS 360 CE 37,7 1,7/2,3 8,5 dikicskés 219.900,-
Stihl FS 410 CE 41,6 2,0/2,7 8,5 dikicskés 229.900,-
Stihl FS 460 CEM 45,6 2,2/3,0 8,5 dikicskés 249.900,-
Stihl FS 490 C-EM 51,6 2,4/3,3 9,1 dikicskés 299.900,-
Stihl FS 510 C-EM 51,6 2,4/3,3 10,2 dikicskés 349.900,-
Benzinmotoros fűnyírók motortípusa Teljesítmény (kW) Munkaszél (cm) Fűgyűjtő(l)
Viking MB 248 B & S 450 EOHV 1,9 46 55 79.900,-
Viking MB 253T önjáró KohlerXT 2,2 51 55 143.900,-
Viking MB 443 B & S 450 EOHV 1,6 41 55 117.900,-
Viking MB 443T önjáró B & S 1,9 41 55 143.900,-
Benzinmotoros permetező Vízszintes hatótávolság (m) Tömeg (kg)
Stihl SR 200D 27,2 9 7,9 125.900,-
Stihl SR 430 63,3 14,5 12,2 152.900,-

  BUDA STIHL
Budaörs, Szabadság út 118. (az AVIA kútnál)

Mondj igent a JESZ-re!
Április 6.

TURCZER GYÖRGY

EURÓPAI BÉREKET,
EURÓPAI ÉLETET!

4 ÉV ALATT
40 % BÉREMELÉS

www.jesz.hu
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Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az 

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A 
vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.01-2019.08.15-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem 
utal más hatáskörbe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bek.-ben meghatározott végzettség, 
szakképzettség, 

•  pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
•  büntetlen előélet 
•  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolata 
•  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

•  a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói 
igazolás, munkakör megnevezésével) 

•  szakmai önéletrajz 
•  az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési elképzeléseket 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításá-

hoz, továbbításához (3. személlyel közlés) 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez 
•  amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzett-

ség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a 
tanulmányok várható befejezéséről 

•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló 
igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1. 
napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a 36-30-381-
3995 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével 

(1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014-06-30 
, valamint a beosztás megnevezését: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola-
Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 
67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra 
írják rá „PÁLYÁZAT- Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői beosztá-
sára”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Érdi Tankerület címére megküldeni (2030 Érd, Tompa 
Mihály utca 1.). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu 
honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17. 

Az Emberi Erőforrások  Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az 
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. 08. 16 
- 2019. 08. 15-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 
1/b. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem 
utal más hatáskörbe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti közne-

velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, 
szakképzettség, 

•  pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
•  büntetlen előélet 
•  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolata 
•  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

•  a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói 
igazolás, munkakör megnevezésével) 

•  szakmai önéletrajz 
•  az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési elképzeléseket 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításá-

hoz, továbbításához (3. személlyel közlés) 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez 
•  amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzett-

ség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a 
tanulmányok várható befejezéséről 

•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló 
igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. 
napjától tölthető be.  A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. A pályáza-
ti kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a +36-30-381-3995-ös 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével 

(1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014-06-30 , 
valamint a beosztás megnevezését: Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium-
Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 
67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra 
írják rá „PÁLYÁZAT - Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői 
beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Érdi Tankerület címére megküldeni (2030 
Érd, Tompa Mihály utca 1.). 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17. 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő . A vezetői megbízás időtartama: A 
vezetői megbízás határozott időre, 2014. 08. 16 - 2019. 08. 15-ig szól. A munkavégzés 
helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem 
utal más hatáskörbe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bek.-ben meghatározott végzettség, 
szakképzettség,

•  pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
•  büntetlen előélet 
•  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolata 
•  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

•  a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói 
igazolás, munkakör megnevezésével) 

•  szakmai önéletrajz 
•  az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelem-

zésre épülő fejlesztési elképzeléseket 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításá-

hoz, továbbításához (3. személlyel közlés) 
•  amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzett-

ség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a 
tanulmányok várható befejezéséről 

•  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló 
igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a 36-30-381-
3995-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével 

(1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014.06.30 , 
valamint a beosztás megnevezését: Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola-Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős 
miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra 
írják rá „PÁLYÁZAT - Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két 
plusz példányt kérünk a KLIK Érdi Tankerület címére megküldeni (2030 Érd, Tompa Mihály 
u. 1.). 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  20/A. § alapján pályázatot hirdet az

 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

könyvtáros 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolai 
könyvtárosi feladatok ellátása (kölcsönzés, elektronikus állománygondozás, könyvtár-
hoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok). 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, szakirányú végzettség, 
•  büntetlen előélet, munka alkalmassági igazolás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, pedagógia szak, 
•  szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),   ECDL 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska nyújt, 
a 06-23-365-140 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi 

Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
314/2014/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. 

•  Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 10. 

információk
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Mint korábban beszámoltunk 
róla: Romics Ervin nagylelkû 
felajánlásának köszönhetően 
kiváló minőségû gyümölcs‑
facsemetéket vihettek haza a 
pusztazámori lakosok. Az Elvira 
major vezetője azonban úgy 
döntött, a jótékony segítséget 
kiterjeszti, így Aradszki András 
országgyûlési képviselő múlt 
heti kampányútja során a már‑
cius 27‑i napsütötte délutánon 
Sóskúton segédkezett a facse‑
meték kiosztásában. A Flórián 
téren azonban nemcsak a helyi‑
ek, hanem a tárnokiak is szép 
számmal éltek a lehetőséggel, 
és kedvükre válogattak az őszi‑
barack, alma, körte, cseresznye 
és egyéb facsemeték között. 

Akinek kertje van, jól tudja, 
milyen fenséges íze van a frissen 
leszedett, nap érlelte gyümölcs‑
nek, így nem csoda, hogy óriási 

volt az érdeklődés az ingyen 
elvihető facsemeték iránt. Ha 
nem is pontosan a napján, de 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 
hetében még egészen biztosan 
érdemes fát ültetni, különösen, 
ha az emberek a megszerzett 
fák földbe helyezésekor a meg‑
adott jó tanácsokat is követték, 
amelyekkel biztos a siker. Ha 
kiválasztották a legmegfelelőbb 
helyet a kertben, a kiásott üreg‑
be előbb 20‑40 liter vizet kell 
beleönteni, hogy jól megned‑
vesítsék a talajt, majd azt java‑
solták nekik, hogy kissé vágják 
vissza a facsemete gyökereit, és 
úgy helyezzék bele a lyukba. 
Az elültetett fát kezdetben érde‑
mes egy erősebb léccel védeni a 
viharos széltől, és persze rend‑
szeresen locsolni is kell, hogy 
erőre kapjon. A kitartó gondos‑
kodás ha nem is ebben az esz‑

tendőben, de  hamar meghozza 
majd a gyümölcsét. 

Aradszki András, a Fidesz‑
KDNP országgyûlési képviselő‑
jelöltje Sóskúton is mintegy ezer 

facsemete kiosztásában segéd‑
kezett, és – bár a gyümölcsfák 
gyorsan fogytak – közben volt 
ideje arra, hogy közvetlenül is 
szót váltson a lakosokkal. BE 

A sóskútiaknak és tárnokiaknak is jutott a facsemetékbõl

Gyümölcsözõ kertek a körzetben

A facsemeték kiosztása közben Aradszki Andrásnak volt ideje egy kis 
beszélgetésre is

A 
sze
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Pályázati felhívás
CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA
(Természet- és Környezetvédelmi Keret)
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 
részére.
II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a 
Rendeletben rögzített, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelel-
nek, 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, gazdagítását, fejlesztését szolgáló 
programok szervezése,
b) parlagfű mentesítési akciók szervezése
c) környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése
IV. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A. Támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 
50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszá-
moló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.
Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásá-
nál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással 
is rendelkeznek, valamint Érd területén a közösség érdekeit kívánják megvalósítani. 
További feltételek:
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem 
helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó 
programokra, igényelheti.
Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet 

pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen. Valamennyi 
keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szer-
vezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásá-
val, 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 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 
2014”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu). A 
pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.  A benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni. A Rendeletben 
előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat 
érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
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 szerződést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.
A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint – fényké-
pes beszámolóval – elszámolni köteles.
A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai 
beszámoló készítési kötlezettségének nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, 
illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, 
ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága  a 
szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési 
kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.
VIII. EGYÉB SZABÁLYOK
Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül 
kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a 
Rendelet rögzíti.
 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

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 vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
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 a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodára 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.) vagy postai úton a Humán Irodának címezve (Polgármesteri 
Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.), mindkét esetben egy példányban, zárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális 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 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 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 pályázatból. 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 teljesíté-
sének 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

mozaik



Érdi Újság 13XXIV. évfolyam, 2014. április 3. 2014. március 26.4

– Nehéz döntés volt, hogy felhagy 
a sporttal?

– Hogyne. Képzelje el, hogy 
valamit harminc éve csinál, 
meghatározza az életét, és egy-
szer csak változtatni kell rajta. 
Fájdalmas is, de egyben meg is 
könnyebbültem. Már nem kell 
izgulni a meccsek előtt, mert 
bizony néha ez kicsit sok volt. 
Sejtettem azért, hogy talán nem 
ez zárja még le a pályafutáso-
mat, de az edzések alatt kikris-
tályosodott, itt lesz a vége. Már 
nem úgy regenerálódik a szer-
vezetem, ahogy évekkel, évtize-
dekkel ezelőtt. A befejezés pedig 
szépre sikeredett.

– Készült  a sport utáni karri-
erre?

– Túl sok is a dolgom. 

– A családra azért ugye marad 
ideje?

– Az szerepel az első helyen. 
Nem áldozom be őket, inkább a 
kereseti lehetőséget hagyom vesz-
ni. Nincsenek hatalmas igényeim, 
nem kellenek luxusautók, de sze-
retnék normálisan megélni. A csa-
lád rovására ez nem mehet, a kis-
fiamat, barátnőmet, rokonaimat 
akkor látom boldognak, ha együtt 
vagyunk. Ez mindenre válasz.

– Viktor fia már tudja, hogy apa 
nem bokszol többé?

– Történelmet írtunk, eddig so-
sem nézte élőben a meccseimet, 
most a tévében követte, és ko-

moly hatással volt rá, most ép-
pen hajlik az ökölvívás felé. Még 
korai hétévesen ezen gondolkoz-
ni, de az egyenest, felütést, horgot 
már tudja, nem is rosszul.

– A barátnője hogy viselte a 
helyszínen az izgalmakat?

– Ezt bevállalta velem együtt. A 
visszavonulásom kapcsán is azt 
mondta, az én döntésem, hogy 
érezzem jól magam, akármit vá-
lasztok. Ez egy stabil, bebetono-
zott kapcsolat.

– Tervben van már az esküvő?
– Túl egy váláson, nem gondo-

lom, hogy házasodni szeretnék. 
De anélkül is remekül élhetünk 
szerelemben.

– Gyereket is terveznek?
– Persze, mindenképpen. Nincs 

kitűzve semmilyen dátum, nem 
rohanunk. Ha lenne, akkor sem 
mondanám meg, ezt megtarta-
nám magunknak. Szeretnék nyu-
godt életet élni, nem celebként 
tetszelegni.  Molnár Attila

Erd ei Zsolt: Jöhet az újabb gyerek!
Kecskeméten több évtizedes pályafutását zárta le március elején Erdei Zsolt. A Madár becenévre 
hallgató exökölvívó marad hőn szeretett sportága mellett, és a jövő nemzedékét tanítja. Lapunknak 
adott interjújában elárulta, mivel szeretne még foglalkozni, és milyen terevei vannak családon belül.
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– Nagyon megszenvedtem  vá-
randósság elejét, túl vagyok az 
első trimeszteren, de még most 
is előfordultak rosszulléteim. 
Remélem,  idővel jobb lesz, nem 
stresszelek rajta, mert tudom, 
hogy a babavárás ezzel jár – ma-
gyarázta Mádai Vivien, aki már 
most nem tud ellenállni a baba-
ruháknak. – Nemcsak a kismama 
ruhákat nézem, hanem a kisbaba 
holmikat is. Nem szeretnék na-
gyon előre szaladni, de ez lelki 
kényeztetés, hogy az ember ilyen 
szép dolgokkal veszi körül magát 
– vallja a szépséges kismama, aki 
még nem biztos gyermeke ne-

mében, hiszen még csak a ne-
gyedik hónapban tart. – Volt egy 
tipp, hogy kisfiú, de annyira pici, 
hogy még az orvos se merte biz-
tosan kijelenteni. Mindig azt gon-
doltam, hogy lányos anyuka le-
szek, de ha kisfiúnk lesz, akkor 
is nagyon fogunk örülni. Nyárig 
szeretnék dolgozni, ősszel pe-
dig csak a babára koncentrálni. 
Nekem a család az első, lehet, 
hogy az én helyemben más még 
hajtaná a karriert, de egy gyer-
mek születésénél nincsen na-
gyobb öröm. Minden fiatalt arra 
buzdítok, hogy nyugodtan szül-
jenek ebben a korban! Nagy 

Szü lésre buzdít Mádai Vivien
Mádai Vivien nem várta meg karrierje csúcsát, hogy édesanya legyen. A fiatal műsorvezető éppen, 
hogy befejezte az egyetemet, úgy döntött: ismét férjhez megy és családot alapít fogorvos párjával. 
Vivien azt mondja, nem akarja hajtani a karrierépítést, mert neki a család az első.
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Fanni 
valójában Ági
A siket modell születése pilla-
natában az Ágnes nevet kap-
ta, de soha senki nem szólította 
így. Bátyja gyermekkori szerel-
me után lett Fanni, és saját gye-
rekének csak egy nevet adna.

– Anyukám mesélte, hogy a szü-
letésemkor az Ágnes nevet adták 
nekem – árulta el Weisz Fanni. 
– A család ugyanis ezt találta ki, 
ehhez ragaszkodtak. Édesanyám 
volt az, aki a Fannit szerette vol-
na. Terhessége alatt a bátyám az 
óvodában szerelmes volt egy gyö-
nyörű kislányba, akit Fanninak 
hívtak. Akkor eldöntötte, ezt a 
nevet adja nekem. A pocakjában 
is így szólított. A kórházban első-
re mégis az Ágnes nevet mond-
ta be. Anya mindig Fannizott, és 
nyilván mindenki más is a kör-
nyezetemben. Ezért fel sem me-
rült bennem, mikor már tisztá-
ban voltam vele, hogy van még 
egy keresztnevem, hogy használ-
jam is az Ágnest. Már csak azért 
is egyszerűbb, mert anya is Ági, 
könnyebb megkülönböztetni min-
ket egymástól. Molnár Attila
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Eperjes Károly színművész, 
mint a Magyar Zarándokút 
zászlóvivő zarándoka Vándorok 
vagyunk címmel tartott előadást 
a Magyar Zarándokút Egyesület 
rendezvényén. A színművész dr. 
Papp Lajos és Makray Katalin 
után töltötte be a zászlóvivő sze-
repét, ennek tapasztalatait osz-
totta meg az érdeklődőkkel.

Eperjes Károly elfoglaltságai 
miatt több részben járta végig az 
Esztergomtól Máriagyűdig vezető 
magyar El Camino útvonalát.

– Úgy tudtam csak elvállalni, 
hogy azokat a szakaszokat előre 
megtettem, amely napokon fellé-
pésem volt. Azt azonban fontos-
nak tartottam, hogy végigmen-
jek a teljes útvonalon. Jól is néz-
nénk ki, ha én vagyok a zászló-
vivő, és arra buzdítok mindenkit, 
hogy gyertek utánam, de én nem 
teljesítem az egész távot – mond-
ta. Eperjes Károly kifejtette, mind-
annyian vándorok vagyunk.

– Úton vagyunk, mindenki ván-
dorol az életében, de az a kérdés, 
hogy zarándokká válunk-e. A ván-
dor csak megy az úton, a zarán-
doknak célja van. Nem mindegy, 
milyen céllal veszünk részt a za-
rándokúton. Ha Isten dicsőségére, 

az emberek javára, a lelkek üdvé-
re tesszük, amit teszünk, az mű-
vészet lesz – fogalmazott a zászló-
vivő. A színművész hozzátette, a 
zarándok szemlél, magasabb ren-
dű állapotban érzékeli a világot.

– Magunkért vezekelni és má-
sokért engesztelni: ez a dolgunk. 
Az ima és a böjt a két kulcsfoga-
lom a zarándok számára, de a ket-
tőnek együtt kell lennie. Aki böj-
töl, de nem imádkozik, az csak 
fogyókúrázik, az ima böjt nélkül 
pedig fecsegés. Önmegtartóztatás 
nélkül nem megy – magyarázta. 
Eperjes azt is fontosnak tartot-
ta elmondani, hogy szakrális té-
ren még jobban oda kell figyel-
ni az egyes útszakaszok nyújtot-
ta „szolgáltatásokra”.

– Fel kell tenni a kérdést, hogy a 
Magyar Zarándokúton a sporttel-
jesítményen túl mit tudunk még 
nyújtani? Az út megtétele közben 
piszkosak leszünk, de az a lényeg, 
hogy lelkileg mi történik velünk. 
Nem mindennap találkoztam pél-
dául pappal, az egyes útszakaszo-
kon a környékbeli papság nincs 
kellően felkészítve a zarándokok 
érkezésére, pedig gyóntatni, felol-
dozni csak ők tudnak. Jobban be 
kellene vonni az egyházat a hazai 
El Caminóba.  Fodor

Eperjes Károly:
A b öjt nem fogyókúra
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Kovács Kati előadóművész kö-
zel 50 esztendős pályafutását 
március 14-én a köztársasá-
gi elnök Kossuth-díjjal ismer-
te el. Az énekesnő 27 évesen 
abba szerette volna hagyni az 
éneklést. Most már tudja, jól 
tette, hogy meggondolta magát.

– Ötven év alatt 30 évig voltam 
sofőr – mondja Kovács Kati. 
– Nem esett le a gyűrű az ujjam-
ról, amikor nekem kellett a zene-
kart szállítanom, de amikor ar-
ra volt szükség, segítettem cipel-
ni az elektromos zongorát vagy 
a hangfalakat. Előfordul, hogy 
falunapokon egészen mostoha 
körülmények között kell öltöz-
ködnöm a fellépések előtt, más-
kor aztán szinte kényeztetnek a 

körülmények és a rajongók. A 
koncertek előtt gyakran odajön-
nek hozzám a helyiek és meg-
kínálnak azzal az étellel, amit 
nem sokkal korábban főztek a 
bográcsozó versenyen. Ilyenkor 
kénytelen vagyok megmondani, 
hogy nem tudom a gulyást meg-
kóstolni, mert én egy énekes-
sportoló vagyok, aki ugyanúgy 
nem tud jól teljesíteni feszülő 
hassal, mint egy olimpikon. 

Kovács Kati napokkal a 
Kossuth-díj átvétele után fogta 
csak fel, hogy elnyerte a legma-
gasabb állami kitüntetést. A szob-
rocskát a lakása fő helyére, az asz-
tal közepére helyezte. Reggelente 
illő módon köszön neki, termé-
szetesen magázódva: „Jó reggelt, 
Kossuth Lajos”. KK

Kovács Kati, az énekes sportoló
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A kockázatokról olvassa el
a használati útmutatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

EGY KISMAMA MEGNYUGTATÓ SEGÍTSÉGE: 
LORITAN® TESZTBETÉT

A kisbaba a magzatvízzel teli burokban fejlő-
dik 9 hónapig biztonsággal. A várandósság so-
rán előfordulhat, hogy idő előtt megreped a 
magzatburok, és ha a repedés a méh felső ré-
szén következik be, akkor észrevétlen is marad-
hat, hiszen csupán szivárog a magzatnak védel-
met nyújtó magzatvíz. A Loritan® magzatvízszi-
várgást jelző betét szerepéről beszélgettünk egy 
olyan kismamával, akinek megnyugtató segítsé-
gére volt az újonnan forgalomba került betét.

Első babád? 
Nem, a harmadik gyermekemmel vagyok terhes. 
Második házasságomnak közös gyermeke, az el-
ső kettőt 30 éves korom előtt szültem. Hiába ez 
a harmadik terhességem, mégis izgalommal telik.

Mitől aggódsz?
Férjem családjában van egy Down-kóros gyerek, 
ráadásul 38 éves vagyok. Hát igen, a korom mi-
att is aggódom.

Javasolt az orvosod a korábbi terhességek alatt 
megszokott vizsgálatoktól eltérő beavatkozást?
Igen, az amniocentézist. Ez magzatvízvizsgálat, a 
legtöbb genetikai rendellenesség kiszűrhető így. 

A vizsgálat után kezdted használni a Loritant®?
Ó, nem. A vizsgálat után semmi problémám nem 
volt. A 16. héttől nagyon bő folyásom volt, ami hir-
telen távozott, napi 2-3 alkalommal. Egészségügyi 
betétet kellett hordanom. Ekkor javasolták a 
Loritant® segítségül, hogy kizárjuk a magzatvíz-
szivárgást.

És? Észleltél elszíneződést a betéten?
Sajnos, igen.

Le tudtad olvasni könnyen az eredményt?
A Loritan® dobozában van egy kártya, amely fo-
tókkal segíti a tesztbetét kiértékelését, hogy mi-
lyen színelváltozások lehetségesek. Ez nagyon so-
kat segített. 

Mit kell tenni ilyenkor?
Mivel a betét elszíneződést mutatott, 18 hetesen 

befektettek a klinikára. Egy hét fekvés után elmúlt 
a váladékozásom. Más kezelésre nem volt szük-
ség, szerencsére. 

Mikor vettek végül magzatvizet tőled?
A klinikán kapott negatív eredmény után volt az 
amniocentézisem.

Mennyiben érzed, hogy megkönnyíti, biztonsá-
gosabbá teszi a Loritan® használata a várandós-
ságod időszakát?
Hát, nagyon. Már egészen kis mennyiségű mag-
zatvíz jelenlétében elszíneződik, így elejét lehet 
venni a későbbi komplikációknak. 

Mennyire egyszerű az alkalmazása?
Kényelmes, önállóan tudtam használni, folyama-
tosan nyomon követhettem a változásokat.

Hogyan, milyen időközönként használtad?
Én egymás utáni napokon folyamatosan, a 16. hé-
ten. Most is nálam van.

Miért tartod fontosnak, hogy továbbra is nálad 
legyen?
A szülés kezdődhet úgy is, hogy a magzatvíz fo-
lyása megindul, én pedig biztos akarok lenni ben-
ne, hogy amit érzek, az valóban magzatvíz és in-
dulnunk kell a kórházba.

Te kinek javasolnád a Lotritan® tesztbetétet?
Azoknak javasolnám, akiknek bő folyásuk van a 
terhesség alatt. Használata biztonságot nyújt a vá-
randós kismamáknak. 

Mit tartasz fontosnak még, amit megosztanál a 
többi kismamával?
A betéten leolvasott eredmény után további vizs-
gálat szükséges. Feltétlenül forduljanak orvoshoz, 
ha elszíneződés mutatkozik a betéten. Az is lehet-
séges, hogy hüvelyi fertőzés okozza, de ezt csak 
orvos döntheti el.  Bánsági Kinga

A Loritan tesztbetétről részletes  
információt a www.loritan.hu honlapon talál.  

Keresse a Loritan®-t a Facebookon is.
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

Luxus Tanya 
3348 Szilvásvárad, 
Bem József u. 15. 
Tel: +36 70 230 4202

Élvezze a vidéki 
hangulatot, Luxus 
Apartmanban, well-
ness használattal 
Szilvásváradon! 
2 fő/3 éj/4 nap

113 TAVASZI FELFRISSÜLÉS 

Akciós ár:
10.450 Ft

Listaár: 
20.900 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

Pihenés, kikapcsolódás, 
masszázs mindezt egy 
helyen, Zsóry-fürdőn 
a Hajnal Hotelben! 
Szuper ajánlat, 
gyógykezelésekkel!

112 NYÁRI PIHENÉS A FESTŐI SZÉPSÉGŰ HÉVÍZEN

Akciós ár:
45.450 Ft

Listaár: 
90.900 Ft

Hotel Aquamarin
8380 Hévíz, Honvéd u.14. 
www.hotelaquamarin.hu
Tel.: 06-83/545-979 

4 nap/3 éj/2 fő, 
félpanziós ellátással. 
Felejtsen el mindent 
és élvezze a jól 
megérdemelt 
pihenését!

040 ŐSZI ÁRHULLÁS A VENUS HOTELBEN

Akciós ár:
29.900 Ft

Listaár: 
59.900 Ft

8749 Zalakaros, Sport u. 10.
Tel.: 06-93/540-140
Mobil: 06-30/383-59-69 
www.wellnesshotelaphrodite.hu

Őszi árhullás a Venus 
Hotel Zalakaroson 3 
nap/2 éjszaka szállás 
2 fő részére Venus*** 
kétágyas szobában 
reggelis ellátással. 

111 TAVASZI MEGÚJULÁS AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN

Akciós ár:
42.900 Ft

Listaár: 
85.800 Ft

Hotel Aquamarin
8380 Hévíz, Honvéd u.14. 
www.hotelaquamarin.hu
Tel.: 06-83/545-979 

4 nap/3 éj/2 fő, 
félpanziós ellátással. 
Relaxáljon Hévízen, 
és élvezze a termálvíz 
jótékony hatását most 
kedvezőbb áron! 

042 BENTLAKÁSOS SÖRÖZÉS

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 9. 
www.blonder.hu
Tel.: 83/349-799 

Bentlakásos ingyen 
sörözés a Blonder 
Panzió és Sörfőzdében 
a Balaton-parti 
Vonyarcvashegyen 8 fő 
részére. 
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Életerõ központunkba egészségügyben, ter-
mészetgyógyászatban érdekelt tõkéstársat kere-
sünk. Tevékenységünk bõvítése céljából. Érd, 
Bajcsy Zs. út 116. 06-30/261-2099

Szondi utcai irodánkba idõpont egyeztetõ 
kollégákat keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk! Jelentkezés: 30/9218259;   
wellnessinfo@t-online.hu

Alumínium vágó körfûrészre, precíz szakmun-
kást keresek, érdi állványüzembe. Érdeklõdni:  
8-16 óra között. T:06 20 429 5309

ÁLLAT

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BOR

CSATORNÁZÁS







DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

Bicajozni szeretõ csapatkapitányok jelent-
kezését várjuk minden korosztályból. Szinofa 
2031 Érd, Pf:256

FELVÁSÁRLÁS

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

IDÕSEK OTTHONA 

Idõsotthoni elhelyezéseket kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas szol-
gáltatással, esetleges ingatlanbeszámítással. 
t:06303307784

IDÕSGONDOZÁS

INGATLAN

Érd lakótelepi liftes 4. em. 55 m² 3 szobássá 
alakítható erkély, nagy konyha alacsony rezsi, 
mûa. ablakok, tehermentes 7,6 M eladó. Sóskút, 
Zámor csere. T:23 361 368

Parkvárosban eladó 2,5 szobás ház 940 m² 
telekkel. Pince, terasz, dupla garázs Iár: 21,2 M 
Ft. T:06-30/585-4571 16 óra után

Eladó Érden régi építésû ház dupla telken 
1185 m² iár:egyben 16,5 M Ft, külön: 7,5-9 M 
Ft. T:06 20 493 4250

Érdligeten 4+1/2 szobás családi ház dupla 
garázzsal, kúttal eladó. Iár:14 699000 Ft. T:06 
20 356 4586

Siófok-Szabadifürdõ 280 m² telken 25 m² 
faház összközmûves, aszfaltos utcában eladó. 
T:0620 9392 042

Érden fõútvonalon 965 m² építési össz-
közmûves telek kis házzal 14 M Ft-ét eladó. 
T:06 20 920 4261



















INGATLANT KERES 

Budapesten nagykörúton belül vagy annak 
közelében keresek kizárólag teljes felújításra 
szoruló öröklakást, kulturált házban. Tel. 06-
70-635-0558

JÁRMÛ

KERT

Szabolcsi nyg. mg szakember vállal Érden 
szakszerû metszést, permetezést, fatrágyázást, 
fakivágást, veszélyest is, bozótirtást, kerttakarítást 
elszállítással, kertásást, rotázást, gyepszellõztetést 
gyepfelújítást. T:0620 312 7676

Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térkövezés- 
betonozási munkák. Tel: 061781-4021, 06 70 
547-2584

Marhatrágya, gombatrágya, fekete föld, virág-
föld, sóder, homok, egész évben rendelhetõ! 
T:06 30 5611 569

KIADÓ

Érden munkásoknak, brigádnak! Külön bejá-
ratú összkomfortos lakás kiadó, kocsibeállással. 
T:23/367-922

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

Külön bejárattal rendelkezõ albérlet kiadó. 
T:06 70 536 6779

KONTÉNER















KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS

KÖZÖS KÉPVISELET 

Közös képviselet vállalja társasházak 
kezelését, naprakész könyvelését, 24 órás 
mûszaki felügyeletét korrekt áron. Ajánlatkérés: 
06706010547-06706320313 www.eriser.hu

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

ÓVODA





NÖVÉNY

Oszlopos tuja eladó 50 cm-es 600,- Ft/db, 
Tárnok, Fõ utca, érdeklõdni: 17 óra után. T:06 
70 670 9754

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák, festés, mázolás! Tel.: 
0630/948-8909

ROBOGÓ

Nagy testû robogó príma állapotban, rendszá-
mozható, sürgõsen eladó. T:06 20 920 4261

RUHAJAVÍTÁS

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

SZABÓ

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatással, 
takarással akár azonnalra! Vezetékes telefon: 
706-6419 Mobiltelefon: 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

Vállalok kõmûves munkákat, házépítést, 
lakásfelújítást, burkolást, festést, hõszigetelést, 
tetõkészítést, javítást. T:06 70 601 3252













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

Olcsó burkolást, gipszkartonszerelést és kisebb 
kõmûvesmunkát vállalok. T:06 20 418 0204

TÁRSKERESÕ

TELEK

670 m² telek faházzal eladó Érden a madár 
nevû utcában 2,5 M Ft. Víz, villany, csatorna a 
telken. Érdeklõdni:06 20 427 6627

Bagoly utcában 980 N-öles telek, rajta faház-
zal, összközmûvel tulajdonostól eladó. T:06 20 
527 8980

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 3410 
m² zártkerti telek. Ár:2,9 M Ft. T:06 20 252 1723

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Keresem azt, aki Sóskúton lévõ 520 N-öles 
földemet felesben megmûvelné. Épület, villany, 
kút, gyümölcsfa van a telken. T:06 30 651 9449

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS

Vizes gyorsszolgálat: hagyományos csaptele-
pek helyszíni javítása, felújítása, csapok, WC-tartá-
lyok, -csészék, szifonok, kerti csapok, fagycsapok 
gyors, szakszerû cseréje. T:06 20 960 4007

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-
tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Víz-fûtési 
rendszerek kiépítése mosó és mosogatógép 
bekötés 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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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló 

sportrendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
b)  ifjúsági és gyermek sportrendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,
c)  szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei, stb.)
d)  gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon 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 összejöve-

telek, klubok programjának szervezése.

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 Irodáján (Érd, Alsó u. 1., fsz. Humán Iroda), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodára (Alsó u. 3., fszt.), vagy postai úton a Humán Irodának címezve, mindkét esetben egy 
példányban, 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 csa-
tolásával lehet úgy, 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.
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 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 benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 
30. nap. A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat tel-
jesítésének 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

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.

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k:
Egészségügyi Keret:
Pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani: 
Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok 
megvalósítása;
egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes valamint pre-
venciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon való részvétel.
Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg: 800.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nését 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 benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell 
tekinteni.
A pályázatok benyújtásának módja: amennyiben személyesen nyújtja be, zárt borítékban, a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 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.) önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatá-
rozott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályá-
zat 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 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 támo-
gatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy 
évet legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat. 
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft,- lehet. Az 
önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szerve-
zetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját 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 teljesíté-
sének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámolási kötelezett-
ségének 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 

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő 
civil szervezetek részére.

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k:
Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)   a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű 

személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvaló-
sítására,

b)  a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen 
rendezvényeken való részvételre.

Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg: 800.000,- Ft
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 benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelen-
nek kell tekinteni.
Személyesen zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján munka-
időben (2030 Érd Alsó u. 3.) lehet egy példányban. 
A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek Önkormányzati támogatása: Szociális 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 

Pályázati felhívás
civil szervezetek tevékenységének önkormányzati támogatására
(Közrendvédelmi Keret)

Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet 
az önkormányzat 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 haté-
konyabbá 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, 
ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról. 
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
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 meghatá-
rozott 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 teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülmény-
ről, 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

információk


