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Közvélemény-kutatás
A Szocio-Gráf Intézet 800 fõ telefonos megkér-
dezésével végzett reprezentatív felmérést. 

4

Adományozás
Térburkolókövet adományozott Érd a tûzoltó-
ságnak, a megállapodást múlt szerdán írták alá.
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Lovasok tábora

Lovas elméleti és gyakorlati oktatással, egyensúlyjavító lovas gerinctornával és 
kutyás készségfejlesztéssel várja a gyerekeket az Ördöglovas SE nyári tábora. 
A Tárnoki út végénél lévõ lovardában nemcsak az egyesület kis lovasait látják 
szívesen, hanem azokat a gyerekeket is, akik csak most ismerkednek a lovakkal, 
lovaglással. Mint Menyhárt Ildikótól, a tábor szervezõjétõl megtudtuk, igyekeznek 
minden korosztálynak egyénre szabott játékokat, feladatokat találni.  16. oldal

Új utak, parkolók építése
A csatornaprogramban 40 
kilométernyi új út épült a 
meglévõ 100 kilométernyi 
aszfaltút mellé, de maradt 
még 300 kilométernyi föld-
út. Ez a mennyiség tovább 
csökken, hiszen részben az 
önkormányzati útépítések-
nek, részben az elkészült 
csatornarendszer megóvá-
sát célzó B programnak 
köszönhetõen idén is több 
tíz kilométer szilárd burko-
latú úttal lesz gazdagabb a 
város.  5. oldal

Túl az Óperencián

A gyermeknek mese kell – ez az egész nyáron tartó 
érdi tábor szlogenje, mert a mesék elvarázsolnak, 
megoldásokat kínálnak. Évek óta nagy sikerrel rende-
zik ezeket a táborokat a Favágó utcában, ahol egy-egy 
turnusban egy héten át több mint száz gyerek nyaral 
a mese és a valóság világában. Reggel jönnek, este 
mennek, addig pedig jó kezekben vannak, a szülõk 
nyugodtan dolgozhatnak.  8. oldal

Bûnözõk õrizetben
A rendõrség továbbra is várja a zsarolási ügy 
sértettjeinek jelentkezését.

2

Irkások Czabai-kertben
Több mint százéves tölgyfák árnyékában tar-
tott összejövetelt az Irodalomkedvelõk klubja. 

7

Mint már hatodik éve 
mindig, ebben az évben 
is a nyár közepén, július 
harmadik hetében nyi-
totta meg kapuit az Érdi 
Mûvésztelep. Az alkotók a 
múlt szombaton a Termál 
Hotel Ligetben megren-
dezett közös vacsorán ta-
lálkoztak. 9. oldal

Alkotók
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/280-8197 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

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

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

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

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

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-
ténõ 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-
ténõ egyezte-

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/374-8877 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

Az ügyet az önkormányzat köz-
gyûlésének júniusi ülésén, az 
Érdi Rendőrkapitányság 2013. 
évi tevékenységének beszá-
molója kapcsán is tárgyalta a 
plénum. T. Mészáros András 
polgármester tájékoztatást kért 
Pintér Lajos kapitánytól az úgy-
nevezett „védelmi pénzeket” 
követelő bûncselekmények 
felderítésével kapcsolatban. 
A rendőrkapitány akkor csak 
annyit közölhetett a nyilvános-
sággal, hogy nagy erőkkel folyik 
a nyomozás, de annak sikere 
érdekében nem adhatott több 
információt. 

Tolnai Ildikó, a kapitányság 
vezető-helyettese lapunknak 
nyilatkozva már jó hírekkel 
szolgált az esettel kapcsolat-

ban: a „védelmi pénzt” követe-
lő bûnözőket elfogták. Először 
egy idős férfit fenyegetett meg 
a két gyanúsított azzal, hogy 
ha nem ad nekik készpénzt, 
este betörnek hozzá, kirabolják, 
és rágyújtják a házat. Erejüket 
demonstrálva be is feszítették 
a ház bejárati ajtaját, mire az 
idős ember annyira megijedt, 
hogy a két férfinek átadott 30 
ezer forintot. A rendőrség nagy 
erőkkel kezdett nyomozni, an-
nál is inkább, mert hamar ki-
derült: nem elszigetelt esetről 
volt szó. Noha sokan félelmük-
ben még szólni sem mertek a 
rendőrségnek, mégis több felől 
érkeztek arról szóló informá-
ciók, hogy az elkövetők Ófalu 
területén azzal zsarolnak meg 

idős embereket, hogy ha nem 
adnak nekik készpénzt, akkor 
„nem fogják őket megvédeni a 
rablástól”. Sőt, még azzal is fe-
nyegetőztek, hogy végső eset-
ben a házat is rájuk gyújthatják. 
Az érdi nyomozók már július 
elején őrizetbe vettek két fér-
fit, akik megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy a fent 
leírtak szerint több sértettet is 
megzsaroltak, és megfélemlítet-
tek. Õket rablás elkövetésének 
magalapozott gyanújával a bí-
róság előzetes letartóztatásba 
helyezte. A rendőrség azonban 
nem hagyta abba a nyomozást, 
mert felmerült, hogy ennek a 
bûncselekménynek több elkö-
vetője is lehet. A gyanújuk be-
igazolódott, így július 16-án két 
újabb elkövetőt vettek őrizetbe, 
akiknek előzetes letartóztatását 
is kezdeményezték. 

Az Érdi Rendőrkapitányság 
ugyanakkor felhívja a lakosok 
figyelmét, hogy jelentkezzenek 
mindazok a sértettek, akiket a 
zsarolók megfenyegettek, de ed-
dig féltek a rendőrségen feljelen-
tést tenni, mert az elkövetők ag-
resszíven viselkedtek. Előfordult 
ugyanis, hogy aki nem akart 
nekik pénzt adni, annak „rá-
ijesztésképpen” megrongálták 
az ingatlanát vagy felgyújtottak 
valamit a kertjében. Tekintettel 
arra, hogy tavaly július 1-től sú-
lyosbították az idősek sérelmére 
elkövetett bûncselekményekért 
kiszabható büntetések mérté-

két, az őrizetbe vett, rablást és 
zsarolást elkövetett férfiakra 
jó pár éves börtönbüntetés vár 
– közölte Tolnai Ildikó rendőr 
őrnagy, majd további sikeres el-
fogásokról is beszámolt lapunk-
nak. Az érdi rendőrök július 
16-án őrizetbe vettek egy férfit, 
aki hangos szóváltást és vesze-
kedést követően az édesanyját 
bántalmazta annak saját lakásá-
ban, és súlyos sérüléseket oko-
zott neki. Az asszony maga kért 
segítséget a rendőrségtől. Az 
elmúlt napokban egyébként há-
rom olyan eset is történt Érden, 
amelyben nem kell elhúzódó 
pereskedésre várni, mert az el-
követők gyorsított eljárásban, 
azaz 30 napon belül megkap-
ják megérdemelt büntetésüket. 
Noha ennek az eljárásnak két-
ségtelenül van visszatartó ereje, 
sajnos, mégsem zárja ki telje-
sen a kisebb értékû lopásokat. 
A közelmúltban a Tescóban két 
lopás, illetve lopási kísérlet is 
történt. Mindkettőt nő követ-
te el, ám a biztonsági őröknek 
sikerült tetten érni, és megaka-
dályozni őket ebben a cselek-
ményben. Az egyik elkövető az 
áruház pénztári alkalmazottja-
ként próbálta meg munkaadó-
ját megkárosítani úgy, hogy ott 
vásárló ismerőseinek jóval ke-
vesebb árut húzott le a pénz-
tárgépen, mint amennyi a kosa-
rukban volt. A csalást azonban 
a biztonsági őr észrevette, és 
megakadályozta, hogy az árut 
kivigyék a Tescóból, majd ér-
tesítette a rendőrséget. Mint ki-
derült, a pénztáros mintegy 15 
ezer forint értékû sikkasztást 
követett el, amiért – gyorsított 
eljárásban – már a büntetését 
is megkapta. A bíróság 90 óra 
közérdekû munka elvégzésé-
re és vagyonelkobzásra ítélte. 
(Ugyanakkor természetesen a 
munkahelyét is elveszítette.) 
A másik lopási kísérletnek is az 
érdi Tesco áruház volt a színhe-
lye. Egy nő egy legós dobozba 
rejtett értékes tárgyat próbált 
meg kicsempészni a kasszánál, 
de a biztonsági kapu beriasz-
tott, így a legós dobozt a kiér-
kező rendőrök azonnal lefog-
lalták, a 146 ezer forintos kár is 
azonnal megtérült, és a július 
10-én történt lopási kísérletért a 
napokban ez az elkövető is meg 
fogja kapni a büntetését. Június 
14-én gyümölcs-tolvajokat fog-
tak el az érdi rendőrök. Egy nő 
az élettársával együtt illetékte-
lenül ment be az egyik érdi ba-
rackosba, ahol ketten csaknem 
150 kiló őszibarackot szedtek 
le, de amikor gyümölcszsákmá-
nyukat épp rekeszekbe kezdték 
pakolni, a rendőrök tetten érték 
őket. Nem volt más választásuk, 
minthogy elismerjék a lopás 
bûntettét. Így ők is gyorsított 
eljárással kerülnek az illetékes 
törvényszék elé, és a mintegy 
70 ezer forint kár okozásáért 
(ami ugyan elfogásukkal meg-
térült), hamarosan meg fogják 
kapni a bíróság által kiszabott 
büntetésüket.  Bálint Edit

A rendõrség továbbra is várja a sértettek jelentkezését

Õrizetben a „védelmi pénzt” követelõk
Végre megnyugodhatnak Ófalu lakosai, mert az Érdi Rendõrkapitányság nyomozói el-
fogták és õrizetbe vették azokat az elkövetõket, akik ebben a városrészben zsarolás-
sal tartották rettegésben a többnyire idõs, egyedülálló embereket. Úgynevezett „vé-
delmi pénzt” követeltek tõlük, megfenyegetve õket, hogy ha nem fizetnek, betörnek 
hozzájuk, kifosztják és felgyújtják a házukat. A sértettek pár héttel ezelõtt nemcsak 
a rendõrségen tettek errõl bejelentést, hanem néhányan megkeresték panaszukkal 
a polgármestert is, aki azonnali és hatékony intézkedést ígért. A zsarolók, illetve a 
„védelmi pénzt” követelõ bûnözõk azóta már õrizetben vannak – errõl a múlt héten 
tájékoztatta lapunkat Tolnai Ildikó rendõr õrnagy, kapitányságvezetõ helyettes.

Gyakran a rendõrségi rutinellenõrzések is segítenek a bûncselekmények felderítésében.                  

A	
sze

rző
	fe

lvé
te

lei

helyi társadalom

Jelentkezés esti gimnáziumba
Az Érdi Bolyai János Általános Iskola épületében (2030 
Érd, Erzsébet u. 24-32.) mûködõ Budakalász Gimnázium 
Érdi Tagiskolájának esti tagozatára, a 2014/15-es tanévre 
jelentkezni lehet a következõ napokon:

augusztus 21-tõl folyamatosan,  
minden hétköznap délután 15.00 – 18.00-ig.

Minden elvégzett középiskolai osztályt beszámítunk. 
Bizonyítványait, személyi okmányait és egyszeri beirat-
kozási díjként 15 000 Ft-ot hozzon magával.

Érdeklõdni lehet a 06 30-222-4628-as,  
és a 06 30-816-4984-es telefonszámon.
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Az idegenforgalom a családban 
kezdődik. Most nem kalandoznék 
vissza a törökökig, akik igencsak 
jól érezték magukat az érdi lanká-
kon, sőt, nem emlegetném azokat 
a vallon, flamand, német, spanyol, 
cseh katonákat sem, akik éppen a 
szultán seregeinek kiszorítása so-
rán igyekeztek életben maradni és 
az itteniek zsírján meggazdagodni. 
Ugyan Buda újranépesedése erő-
sen érintette az érdieket is, mert 
bár a vár és az alatta lassacskán új-
jászerveződő város mindenekelőtt 
az osztrák örökös tartományokból 
és Bajorországból hozta ide a ka-
tolikusokat, ezzel együtt érkeztek 
a rácok is, akik ugyanúgy lehettek 
ortodox szerbek, katolikus horvá-
tok, dalmátok, ahogy keresztény 
bosnyákok is. Az érdiek is egy 
kalap alá vettek mindenkit, aki va-
lamilyen déli szláv nyelvet kevert 
a mindennapi német és magyar 
közé. A protestánsoknak viszont 
coki volt, még a zsidókat is szíve-
sebben látták az ellenreformáció 
kezdetén ezen a tájon. A török 
után mindjárt a szőlőmûvelés volt 
az első, ami egyenesbe fordítot-
ta volna a gazdálkodást, egyrészt 
mert a megtelepülők szinte mind-
egyik népcsoportja konyított hoz-
zá, másrészt a bor maga volt a 
jövedelem, olyan jó valuta volt, 
hogy adót is lehetett fizetni vele, 
akár a királynak, akár az isten 
földi szolgáinak. 

De ne ragadjunk le a közép-
kornál, inkább vágtázzunk keresz-
tül a boldog békeidőkön, amikor 
bármilyen hihetetlen, de szinte 
a monarchia valamennyi náció-
ja képviseltette magát egy ilyen 
királyi székhely közeli, tehát gaz-
dasági, természeti adottságaiban 

oly kedvező vidéken. Az igazi ide-
genforgalom, túl a történelmi vo-
nulásokon, a hadak járásán évszá-
zadokig átmenő volt Érden. Amíg 
lehetett ebből az országból disszi-
dálni – nyugaton ezt úgy monda-
nák emigrálni, politikai okokból 
elmenekülni – vagy mire olyan 
erős lett a hazavágyódás és (kádári 
értelemben) oly konszolidáltnak 
tûnt az ország, hogy a háború után 
kitelepített, elûzött svábok haza 
mertek jönni, addig volt valami 
különös izgalom is a várakozás-
ban. S ha hozzáteszem, hogy az 
itteniek távolba tekintő külföldi 
utazása a világútlevél megszüle-
téséig inkább csak hiú ábránd le-
hetett, így eléggé papír ízû volt tá-
gabb Európa-élményünk. Térkép 
volt nekünk a táj és az is maradt. 
Tátottuk hát a szánkat a ritka ame-
rikás rokon láttán, de nagyot só-
hajtattunk a Stuttgart környékéről 
megtapasztalható német jómód 
bőröndnyi kínálatán.

Ma pedig már az sem csoda, 
ha a kies Hollandia fiai, a kö-
dös Albiont napsütéses tájra cse-
rélők, vagy a finnek vesznek itt 
földet, házat, találnak otthonra. 
Nem kell ma már kalandra éhe-
sen az érdi, országos gyûjtőkörû 
Földrajzi Múzeum tárlói előtt téb-
lábolnunk, csak át kell nézni a 
kerítésen. Nekem persze Pavo a 
kedvencem Kemiből, kinek lakhe-
lye közel esik a Mikulás állandó 
lakhelyéhez. Õ csak kerékpároz-
ni járt évekig hozzánk, míg gya-
nakodni kezdtem, hogy ért, sőt, 
óvatosan bátortalanul, de beszél 

is magyarul. Mikor bátorkodtam 
érdeklődni, hogy hogyan tanult 
meg, utánozhatatlan akcentussal 
pöszögte: – Elolvasztam Moricz 
Szigmond Rusza Sándor címû 
regényét. – Te meg vagy őrül-
ve, az tájnyelven van írva – ször-
nyülködtem. – Picit nehész is volt 
nekem… Pavo egyébként trakto-
rista, nyáron szánt, télen a havat 
tolja, egyébként pedig munka-
gépeket kölcsönző vállalata van, 
amit nyugdíjasként is mûködtet. 
Feleségének nagyon jót tesz a 
magyar gyógyvíz, sőt, szerinte 
csak az használ. Õ nem keresett 
állandó lakást magának, de ba-
rátja, Matti már szőlőt és pincét 
is vásárolt, ami egyet jelentett az 
épületek és a fajták megújításával. 
A borvirágok is jelzik Matti orrán, 
hogy a dolog mögött kellő az el-
szántság és nagy a szakértelem. 
Mindezekről persze ezen a nyáron 
a legendás érdi gyümölcsfák kései 
maradékai alatt beszélgettünk, 
a parázsra várva. Nem a Szent 
Iván éji varázslat tûzugrása vagy a 
talpat próbáló mezítlábas átkelés 
miatt. Mi egyszerûen csurdítani 
szerettünk volna. Tudom, hogy 
Érden nem így mondják a szalon-
nasütést, pirítást, ezt a szép szót 
a Bükkből, a rokonoktól sikerült 
átmenekítenem, mondhatnám 
idegenből hoztam. A szépen szelt 
és hagymakarikákkal díszített ke-
nyérre a rózsaként szétnyíló sza-
lonna zsírját csepegtetjük. A finn 
vendégek miatt van sütnivaló hús, 
kolbász, hiszen a koleszterintől 
ők komolyan rettegnek. Egészen 
addig, amíg meg nem látják, ho-
gyan tömjük magunkba a zsíros 
kenyeret. Jutott nekik is. 

 Antall István

Csurdítás

Micsoda kérdés – gondolhat-
ják most sokan, olvasva jelen 
írás címét. Mit kell ezen gon-
dolkozni? Kiíratjuk a szabadsá-
gunkat, elutazunk valahova, ott 
vagyunk két hétig, aztán vissza-
jövünk és dolgozunk tovább. 
Ennyi. A dolog azonban nem 
ilyen egyszerű. Egy nyolcvan 
ország több mint tizenhatezer 
válaszadójának részvételével 
készült friss kutatás adatai sze-
rint az embereknek csaknem 
kétötöde napi egy-három óra 
munkát igyekszik bepréselni 
a nyaralás programjai közé. 
A magyarországi helyzet ennél 
rosszabb. A magyarok nemcsak 
munkát, hanem „kütyüket” is 
visznek magukkal nyaralásra, 
képtelenek megválni okos te-
lefonjaiktól és laptopjuktól. 
Mintegy harminc százalék sze-
rint a szabadság csupán a meg-
szokott napi ügymenet csök-
kentett módú változata. Nem 
túlzás, ha azt állítjuk, hogy 
ilyenkor a nyaralás, pihenés he-
lyett kétségbeesett zsonglőrmu-
tatvánnyá alakul a munkahelyi 
feladatok, a háborgó partnerek 
és a csalódott család között 
egyensúlyozva, ez pedig többet 
árt, mint használ.

Meglehet, ennek a helyzetnek 
valamilyen túlzásba vitt fontos-
ság-tudat a kiváltója. Hogy én 
nélkülözhetetlen vagyok, és ha 
néha nem váltok szót a munka-
helyi kollégákkal, nem tájéko-
zódom rendszeresen, vagy nem 
döntök el időnként valamit, ak-
kor leáll az élet. Még rosszabb 
a félelem az ellenkezőjétől: ha 
akár csak egy-két hétre is tel-
jesen kiszakadok mindenből, 
kiderülhet, hogy olyan nagyon 
nincs is rám szükség, mennek 
a dolgok nélkülem is… 

Közbeszólhatnak természete-
sen az anyagiak is: ha nem köl-
tünk szabadságra, megmarad a 
pénzünk – de megéri? Ennek a 
megtakarításnak nagy ára lehet 
– és most ne is csak a lelki 
motivációt, a családdal, társsal 

töltött idő felbecsülhetetlen ér-
tékét, vagy az egészségjavító 
hatás hasznát nézzük, marad-
junk ezúttal csupán a munka-
helynél. Egyre több szakértő 
állítja, hogy aki nem hajlandó 
meghozni azt a nehéz döntést, 
hogy elszakadjon és kipihenje 
magát, az hosszú távon hibát 
követ el. Fáradni kezd, veszít a 
lendületből, és ezzel megdup-
lázza a hibalehetőségek számát 
is. Megvan az ideje a felké-
szülésnek, a teljesítésnek és a 
rápihenésnek is – az ember így 
van felépítve. Tudjuk, időnként 
a mobiltelefont is fel kell tölteni 
– miért gondoljuk, hogy ma-
gunkat nem kell?

Mindenesetre – az Euroba-
rometer legfrissebb közvéle-
mény-kutatása szerint – Magyar-
országon az emberek 66 szá-
zaléka anyagi megfontolások 
miatt nem utazott el tavaly 
szabadságra. Ezzel az adat-
tal 34 vizsgált ország közül a 
harmadik helyen állunk: csak 
Bulgária és Törökország előzi 
meg Magyarországot, ahol a la-
kosok 71, illetve 70 százaléka 
nem utazott. Egyébként pedig 
az Európai Unió polgárainak 
72 százaléka bizony elutazott 
hosszabb-rövidebb időre sza-
badságra.

Az igazsághoz tartozik, hogy 
már Magyarországon is vannak 
olyan cégek – ha nem is annyi, 
mint mondjuk Németországban 
–, amelyek megengedhetik ma-
guknak, hogy nyáron, sőt télen 
is néhány hétre, egy hónapra 
„lehúzzák a rolót”. Nem jóté-
konyság ez: ilyen időszakok 
után fokozottan várható el, 
hogy a munkavállaló maximális 
teljesítményt nyújtson.

Csak ehhez mindenkinek 
meg kellene tanulni, hogyan is 
kell, hogyan érdemes nyaralni.

A szerkesztõ jegyzete

Hogy kell nyaralni?

Térburkolókövet adományo-
zott Érd (és Százhalombatta) 
a tûzoltóság részére. Az erről 
szóló megállapodást a szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón 
írta alá T. Mészáros András és 
Branyiczky Márk ezredes, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője. 

– Köszönjük a tûzoltóknak 
mindazt a védelmet, biztonsá-
got, amit munkájukkal, elhiva-
tottságukkal Érden és környé-
kén biztosítanak. Azért, hogy 
minél jobb körülmények közt 
tudjanak dolgozni, a közgyûlés 
úgy döntött: támogatja a he-
lyi tûzoltóságot abban, hogy 

udvaruk sérült burkolatát 
le tudják cserélni. Tekintve, 
hogy a tûzoltókocsik erről az 
udvarról indulnak, nagyon 
fontos a burkolat minősége 
– hangsúlyozta a polgármes-
ter, hozzátéve: a térburkolókö-
veket Százhalombatta városá-
val együtt ajándékozzák; Érd 
mintegy kétmillió, a szomszé-
dos város hárommillió forint 
értékû burkolókővel segíti a 
tûzoltóságot.

Branyiczky Márk ezredes, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője hangsú-
lyozta: nagyon fontos számuk-
ra, hogy javítsák a szolgálati 

körülményeket, és a tûzoltók 
egyre jobb technikai feltételek-
kel tudják végezni munkájukat 
– így kaphatja a lakosság a leg-
több védelmet is.

– Az adományból egy olyan 
felületet burkolunk újra, ame-
lyen a tûzoltóautók közleked-
nek, emellett itt karbantartá-
sokat, gyakorlatokat is végez-
nek. Nagyon fontos tehát, hogy 
megfelelő minőségû legyen a 
burkolat. Érdemes megemlíteni 
azt is, hogy a statisztikák alap-
ján ez a tûzoltóság évente átla-
gosan 1600 vonulást hajt végre, 
míg van a megyében olyan egy-
ség, amely mindössze 3-400-at. 
Kiemelten fontos tehát, hogy 
a tûzoltók egy-egy káresetből 
visszatérve méltó körülmények 
között pihenhessenek, illetve 
készülhessenek fel a következő 
eseményre – hangsúlyozta az 

ezredes, aki megköszönte a vá-
ros segítségét, majd azzal zárta 
szavait: azon dolgoznak, hogy a 
város és a környező települések 
védelmét a lehető legjobban el 
tudják látni. 

A sajtótájékoztatón bemu-
tatkozott Ökrös Árpád őrnagy, 
akit július 1-jén neveztek ki 
az Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjévé. 

– Célom a kirendeltség ha-
tósági és tûzoltósági színvo-
nalának emelése, hogy minél 
nagyobb biztonságot tudjunk 
nyújtani az Érden és környé-
kén élőknek. A szakhatósági 
ügyekben jelenleg problémás 
a határidők betartása, de azon 
vagyunk, hogy javuljon a ki-
rendeltség és a hivatalok közti 
kapcsolat – mondta a kirendelt-
ség-vezető.

 Ádám Katalin

Új vezetõ az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség élén

Városi adomány a tûzoltóságnak

Térburkolókövet adományozott Érd városa a tûzoltó
ságnak. Az errõl szóló megállapodást múlt szerdán írta 
alá a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetõje 
és T. Mészáros András polgármester.

Branyiczky Márk ezredes és T. Mészáros András aláírják az ajándékozásról szóló megállapodást - mellettük jobbról Ökrös Árpád õrnagy
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Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Jegyzõje felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy – az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérõl szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében 

– a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követõen az 
állapotot a vegetációs idõszak 
végéig folyamatosan fenntar-
tani.

Ha a földhasználó parlagfû 
elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró 
hatóság közérdekû védekezést 
rendel el.

A fentieken túl a fertõzött 
terület nagyságától és a gyom-
borítottság mértékétõl függõen 
növényvédelmi bírságot is ki 
kell szabni, amelynek összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedhet. A 
bírság meg nem fizetése esetén 

a kiszabott összeget késedelmi 
kamat terheli és adók módjára 
az állami adóhatóság hajtja be.

A helyszíni ellenõrzés hiva-
talból vagy bejelentés alapján 
történik. A belterületi ingatla-
nok vonatkozásában az illeté-
kes önkormányzat jegyzõje 
– az ügyfél elõzetes értesíté-
se nélkül – végezhet helyszíni 
ellenõrzést (parlagfû felderí-
tést). A közérdekû védekezés 
elrendelésére belterületen, a 
parlagfû elleni közérdekû véde-

kezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekû 
védekezés költségei megállapí-
tásának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Kormányrendelet 
értelmében a jegyzõ jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 
védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.

A Polgármesteri Hivatal a 
parlagfûvel fertõzött területek 
felderítésében számít a lakosság 
segítségére is. Kérjük, hogy aki 
parlagfüves területet észlel, az 
június 30-át követõen jelezze 
a Hivatal 23/522-300 (298-as 
mellék) telefonszámán vagy a 
23/522-356-os fax számán vagy 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Érd, Alsó utca 3. szám 
alatt vagy e-mailben: nagyan-
na@erd.hu címen. 

Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet s. k.

jegyzõ

Felhívás – parlagfû elleni védekezésre                                 
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Arra a kérdésre, hogy fejlődött vagy hanyatlott a város az elmúlt években, a megkér‑
dezettek döntő többsége, 87 százaléka válaszolt úgy, hogy jelentősen vagy inkább 
fejlődött, míg 9,6 százalék  mondta azt, hogy hanyatlott vagy jelentősen hanyatlott. 
Ebben a kérdésben a nem válaszolók aránya igen alacsony volt, mindössze 3 száza‑
lék.

Az egyes területek megítélésében (jó vagy rossz irányba fejlődött‑e) a sport vezeti 
a rangsort: a megkérdezettek 69,4 százaléka véli úgy, hogy inkább jó irányba fejlő‑
dött. Az egészségügy 67%, a kulturális élet 58%, a köztisztaság 57%, a közbiztonság 
45%, a helyi tömegközlekedés 44%, a szociális ellátás 36%, az oktatási intézmények 
helyzete 32%  szerint javult. Az utóbbi két esetben igen magas volt a nem válaszolók 
aránya, 46, illetve 47%.

Két esetben, az utak, járdák állapotát, valamint a munkahelyteremtést és megőr‑
zést tekintve nyilatkozott úgy a megkérdezettek többsége, hogy inkább rossz irányba 
alakultak (51%, illetve 35%).

 
A legtöbb figyelmet érdemlő területeket a megkérdezettek így rangsorolták: utak, 

járdák (49%), közbiztonság (36%), munkahelyteremtés (32%), kórház fejlesztése 
(31%), iskolák, óvodák fejlesztése (23%), tömegközlekedés (14%), köztisztaság 
(9%), kultúra (5%).

 

 A folyamatban lévő fejlesztéseket, beruházásokat 1‑től 5‑ig terjedő skálán osztá‑
lyozhatták a megkérdezettek. E szerint az útépítések 4,6‑os, az óvodai férőhelybőví‑

tések 4,5‑ös, az új rendőrkapitányság megépítése 4,3‑as, a Bem tér fejlesztése és a 
vasútfejlesztés pedig egyaránt 4,1‑es osztályzatot kapott.

 
 A biztos szavazók közül a megkérdezettek 45,8 százaléka a jelenlegi polgármes‑

tert, T. Mészáros Andrást választaná újra. Az ő ismertsége a legmagasabb a városban: 
98,3%. A 2002‑2006 között szocialista színekben polgármesteri tisztséget betöltő 
Döcsakovszky Bélát 6,2% (ismertsége 83,2%), Csőzik Lászlót (korábban SZDSZ, 
majd 2030 Egyesület) 9,7% (81,3%), Pulai Edinát, a Jobbik helyi elnökét 3% (39,1%), 
Varga Illés Leventét (LMP) 1,1% (19,1%), míg Szûcs Gábor érdi MSZP‑elnököt 0,1% 
(18,1%) választaná.

 
 T. Mészáros András polgármester tevékenységét ugyancsak 1‑től 5‑ig terjedő ská‑

lán osztályozhatták az érdiek. Ez alapján a város fejlesztése 4‑es, a szavahihetőség 
3,7‑es, a vezetői képesség pedig 3,6‑os osztályzatot kapott.

  Ádám Katalin

Érdi közvéleménykutatás:  
a döntõ többség szerint fejlõdik a város
Az érdiek 87 százaléka érzi úgy, hogy fejlõdött a város az elmúlt 
években, ebbõl 23 százalék szerint jelentõsen, 64 százalék szerint 
pedig inkább fejlõdött. A Szocio-Gráf Piac- és Közvéleménykutató 
Intézet július elsõ hetében, 800 fõ telefonos megkérdezésével 
végzett reprezentatív felmérést. Az Érd Médiacentrum hírportál 
oldalán megjelent közvéleménykutatás legfontosabb eredménye-
it ismertetjük.

Értesítés
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft és 
az Érd és Térsége Csatorna-szol-
gáltató Kft tájékoztatja Tisztelt 
Ügyfeleit, hogy 2014. július 28. 
és augusztus 1. közötti napo-
kon (hétfőtől péntekig),
az Érd, Felső u. 2. alatti Ügyfél-
szolgálati Irodánk zárva tart, a 
személyes ügyfélszolgálat – át-
építési munkálatok  miatt – szü-
netel.

Nyitás: 
2014. augusztus 4.  

hétfő, 8:00 óra

Ügyfélszolgálati irodánk zárva 
tartása alatt munkanapokon az 
ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.
hu és az ugyfelszolgalat@erdi-
csatornamuvek.hu elektronikus 
levélcímeken, továbbá a www.
erdivizmuvek.hu és a www.
erdicsatornamuvek.hu webol-
dalainkon elérhető elektronikus 
ügyfélszolgálatokon, valamint a 
+36-23-521751 telefonos ügy-
félszolgálaton állunk szíves ren-
delkezésükre!

Szíves megértésüket köszönjük.

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767 +36 20263 2514
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Ha megkérdeznék, városunkat 
illetően mely területen javítana 
azonnal, amennyiben korlátlan 
források állnának rendelkezésé-
re, bizonyára százból száz érdi 
válaszolná azt, hogy leaszfal-
toztatná az utakat. Hiába javult 
a fő- és mellékutcák állapota a 
csatornázást követő helyreállí-
tás során, a közvélemény-ku-
tatások eredményei szerint az 
érdiek úgy látják: ez a legfonto-
sabb, legégetőbb probléma. 

Ezen nem is lehet csodálkoz-
ni, hiszen Érden a csatornázás 
előtt a 450 kilométeres útháló-
zatból mintegy 100 kilométer-
nyi volt a szilárd burkolatú utak 
mennyisége, ami a csatorna-
programnak köszönhetően 40 
százalékkal nőtt. Negyven ki-
lométer önmagában sem kevés, 
sőt – csakhogy maradt még kö-
rülbelül háromszáz kilométer-
nyi földút. Ekkora mennyiséget 
leaszfaltozni nem lehet egyik 
évről a másikra – ez tény. Tény 
az is, hogy sok utcában jelentő-
sen javult a helyzet azzal, hogy 
nem murvával – ami a nyári 
hőségben nagyon porzik –, ha-
nem mart aszfalttal borították 
a földes felületet a tavaly nyári, 
őszi helyreállítás során. Ahol 
pedig erre nem volt mód, ott 
az önkormányzat idén nyáron 
igyekszik előteremteni a pénzt 
a murvás utak kalcium-kloridos 
oldattal történő pormentesítésé-
re. Azokban a földes utcákban, 
ahol az utak rossz állapota és a 
nem megfelelő felszínivíz-elve-
zetés miatt veszélybe kerülhet a 
csatornarendszer, ott a B-prog-
ram keretében nemcsak aszfal-
toznak, hanem a vízelvezetést 
is kiépítik idén nyáron-ősszel. 
Emellett a szokásos útépítő 
program keretében több he-
lyen is aszfaltoznak a városban. 
A munkálatok már javában tarta-
nak, és szinte minden városrészt 
érintenek, a Törökbálinthoz kö-
zel eső Takács utcától az Érd 
Aréna mögötti Mérnök utcáig. 

Az idei útépítések részleteiről 
Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese beszélt lapunk-
nak. 

– A város költségvetésében 
mintegy 100 millió forintot 
tervez útépítésre, emellett a 
választókerületi alapokból is 
megoldható egy-egy utca asz-
faltozása – ahogy a korábbi 
években, úgy most is 5-5 millió 
forint áll egy-egy választókerü-
let rendelkezésére; e források 
felhasználásáról az adott terü-
let önkormányzati képviselője 
dönt. Emellett elindítjuk a már 
többször említett csatornázási 
B-programot (ennek keretében 
az utak és a vízelvezetés ki-
építésével a már elkészült csa-
tornahálózatot óvjuk meg a 
felszíni vizek rombolásától). 
A közbeszerzési eljárások még 
tartanak; várhatóan nyár végén 
kezdődhetnek meg a munkála-
tok – mondta érdeklődésünkre 
Simó Károly, hozzátéve: ahol 
nagyon kritikus a helyzet, ott 
nem várják meg a nyár végét. 

Arra a kérdésre, hogy az ut-
cák kiválasztása milyen szem-
pontok szerint történik, a szak-
ember elmondta: aszfaltbur-
kolatot kapnak a meredek és 
vízmosta utcák (ilyen a fentebb 
említett Takács utca); azok az 
utak, amelyek több utca for-
galmát gyûjtik össze (például a 
Mérnök és a Kádár utca); a for-
galmi szempontból fontos utcák 
(György, Ferenc utca), illetve 
a csatornafektetés után kiemelt 
fontosságú utak – ilyen például 
a Fogoly utca, ahol nemcsak 
gravitációs vezeték van, hanem 
itt érkezik be Tárnokról is a 
szennyvíz, egy most kiépült új 
ágon.

– A munkálatok első üteme 
július végéig befejeződik, de 
– természetesen – lesz folyta-
tás, hiszen nem kampányszerû 
útépítésről van szó, ez a munka 
évek óta folyik Érden. A nyár 
eleji első ütemben körülbelül 10 

Még egyszer az aszfaltozásról, csapadékvíz-elvezetésrõl

Új utak, hosszú távú tervek
A legfontosabb probléma Érden jelenleg az utak helyzete – ez derült ki a legfrissebb 
júliusi közvélemény-kutatásból (részletes ismertetése jelen lapszám 4. oldalán 
található). A csatornaprogramban ugyan 40 kilométernyi új út épült a meglévõ 100 
kilométernyi aszfaltút mellé, de maradt még 300 kilométernyi földút. Ez a meny-
nyiség tovább csökken, hiszen részben az önkormányzati útépítéseknek, részben 
az elkészült csatornarendszer megóvását célzó B-programnak köszönhetõen idén 
is több tíz kilométer szilárd burkolatú úttal lesz gazdagabb a város. Az építkezés 
részleteirõl Simó Károllyal, a csatornatársulat elnökhelyettesével beszélgettünk.

kilométer utat aszfaltozunk, és 
még az idén újabb 10 kilomé-
ternyit szeretnénk rendbetenni. 
Szeretném hangsúlyozni azok 
számára, akik még nem kap-
tak, kapnak aszfaltburkolatot: 
a munkálatokat tervszerûen, az 
imént részletezett elvek mentén 
lefektetett ütemezésben végzi 
az önkormányzat, és előbb-
utóbb minden utcára sor kerül. 
Persze nem azonnal, hiszen kö-
rülbelül 300 kilométernyi útsza-

kaszról van szó… Nem várjuk 
meg, hogy az összes utca aszfal-
tozásához szükséges pénz egy-
szerre álljon rendelkezésünkre 
– ez igen nehéz volna, hiszen 
milliárdokról van szó –, hanem 
lépésről lépésre, egy előre meg-
fogalmazott program szerint 
haladunk. Hogy utunk végéhez 
is érjünk, ahhoz szükség van a 
választók bizalmára is – jegyez-
te meg Simó Károly, hozzátéve: 
most az az elérhető cél, hogy 
minden lakos közelében egy-két 
utcányira legyen egy pormente-
sített út, hiszen az aszfaltutakat 
nemcsak az azok mentén élők 
használják és használhatják, 
hanem a környékbeliek is; ezek 
az utak természetesen nekik is 
épülnek.

– Vannak nagyon kritikus ut-
cák, ahol a vízelvezetést min-
denképp meg kell oldani még az 
aszfaltozás előtt. Ilyen például 
a Fátyolvirág utca, ahol ki kell 
építeni a befogadót egészen a 
Fürdő utcáig, és ha ez meg-
van, akkor meg lehet oldani a 
vízelvezetést, és megoldható az 
aszfaltozás is. Ami a vízelve-
zetést és az aszfaltozást illeti, 
célkeresztben van a fő közleke-
dési útvonalak közül az Ürmös 
utca, az Eperfa és Cseresznyefa 
utcák, a Tárnoki útnak a Szent 
István úttól a Tárnok felé eső 
része, és a Szovátai út. Meg kell 
vizsgálni a Radnai, Cserhalmi, 
Gereben és a H betûs fiúnevû 
utcák környékét, illetve a 
Csanád utcát, amely több utca 
forgalmát fogja össze.

– Szintén megoldandó a na-
gyon meredek utcák közül a 
Fügefa, Folyondár utcák hely-
zete. Az Iparos utca és Tetőfedő 
utca közötti meredek utcákban 
is fontos a csatornaárok védel-
me, ezért erre minél előbb sort 
kell keríteni. Fontos még a T és 
Sz betûs utcák környéke (pél-
dául a Törcsvári, Szigetvári), 
illetve a Túzok utca és környé-
ke, és a Szent István úttól nyu-
gatra eső utcákat is vizsgáljuk 
(például Nagy Lajos és Mátyás 
Király) – sorolta Simó Károly, 
aki elmondta azt is: a Sárd utca 
felújításra és szélesítésre szorul, 
ám itt előbb meg kell valósítani 

a csatornarekonstrukciót, ami a 
kiegészítő projekt része. 

– A közbeszerzés év eleje óta 
zajlik, reméljük, heteken belül 
lesz nyertes kivitelező. Miután 
a csatornarekonstrukció meg-
történt, az  utat jobb minőség-
ben állítjuk helyre úgy, hogy 
szélesebb is lesz. E munkálatok 
valószínûleg késő ősszel kez-
dődnek, és jövő tavasszal feje-
ződnek majd be – tette hozzá az 
elnökhelyettes. 

Érdemes szót ejteni arról is 
– ha már útépítésről van szó 

–, hogy a városban már több 
helyen (főleg óvodák, egyéb in-
tézmények környékén) aszfalt 
helyett a téglaköves burkolást 
alkalmazták. Az alelnök el-
mondta: úgy tûnik, beválik ez a 
technológia; költségei nagyjából 
ugyanazok, mint az aszfaltozás-
nak, viszont nagyon meredek 
utcákban a téglakő könnyebben 
kiépíthető, mint az aszfalt, és 
nagy előnye, hogy könnyen ja-
vítható – érdemes lenne kipró-
bálni az egész városban. 

 Ádám Katalin

Készül a parkoló Érd felsõ vasútállomásnál

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Ismét megjelentek Érd utcáin a munkagépek – több kilométernyi út újulhat 
meg idén is
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. július 28 – augusztus 3.

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.

Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, Gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Információ: Nagy Éva  
Tel.:06-30/640-6946

Kiállítások: 
 
A kamarateremben
Hímzett képek
Hunyadi Istvánné keresztsze-
mes hímzéssel készített textil-
képeinek kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 
szeptember 1-jéig.

Az előtéri kiállítótérben
A sóskúti Andreetti Károly 
Általános és Művészeti Iskola 
kerámia szakkörének kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi 
és a Bélyeggyűjtő Klub kiállítá-
sa látható

A fotógalériában
augusztus 30-ig
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

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 

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Nyári zárás 
A művelődési központ július 21. 
és augusztus 10.  között festési és 
karbantartási munkálatok miatt 
zárva tart.
Ügyelet szerdánként 8-17 óráig.
Az intézmény augusztus 11-én 10 
órától  ismét nyitva tart.
Jegy- és bérletvásárlás augusztus 
25-től  lehetséges.

Minden kedves látogatónknak 
szép nyarat, jó pihenést kívá-
nunk. 

Klubok, tanfolyamok  
programjai:

Számítógép-  
és internethasználat
(Tanfolyamok terme  
– Enikő u. 2/b.)

365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

Nyári zárva tartás
A Felnőttkönyvtár, és a 

Gyermekkönyvtár
aug. 4–től aug. 16-ig,

a Zenei Könyvtár, a Parkvárosi 
fiókkönyvtár és 

a Jószomszédság Könyvtára
aug. 4–től aug. 23-ig

zárva tart. 

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

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

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

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

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, 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 a könyvtárban!

Õszi előzetesek

Színházbérlet 2014. ősz
„Színház az egész világ”
Október 19-én vasárnap 15 órakor
Szántó Armand, Szécsén 
Mihály, Fényes Szabolcs 
Paprikáscsirke avagy stex 
és new york
zenés vígjáték két részben
Szereplők: Csomor Csilla, 
R. Kárpáti Péter, Csonka 
Zsuzsanna, Szabó Máté, 
Némedi Varga Tímea, 
Pelsõczy László, Heller Tamás, 
Laurinyecz Réka
Rendezte: Gergely Róbert

November 
később egyeztetendő időpont-
ban
Paul Portner:
Hajmeresztõ
bûnügyi társasjáték két részben
Egy közönséges esős hétköz-
nap délutánon véres bûntény 
történik Washington bel-
városában. Az áldozat: az 
évszázad egyik legnagyobb 
zongoramûvésznője. Mindenki 
gyanús! A rendőrség akcióba 
lép, tanúként pedig ott van 
a nyomozást aktívan segítő 
közönség! A közönség – aki 
mindent látott…
Szereplők: Szirtes Gábor, 
Pásztor Erzsi, Keresztes Ildikó,  
Bozsó József, Nagy Gábor, 
Bácsatyai Gergely
Rendezte: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

December 
később egyeztetendő időpont-
ban
Noël Coward
Mézeshetek
vígjáték
Szereplők: Bozsó József, Gyõri 
Péter, Teremi Trixi, Vásári 
Mónika
Közremûködik Bíró Péter és 
zenekara
Rendező: Mikó István Jászai 
Mari-díjas
A három alkalmas bérlet ára 
7000 Ft
A bérletek már elővételben 
kaphatók.

Családi matiné 2014. Õsz

November 22. szombat 16 óra
Halász Judit új lemezének 
bemutató koncertje
Belépő: 2500 Ft

December 6-án, szombaton 16 órakor
Mikulás Mackóországban
zenés bábjáték az Óperenciás 
Bábszínház előadásában.
Belépő:  1000 Ft
Csomagjegy: 700 Ft

Baba-mama börzék 2014. ősz
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
Augusztus 30.
Szeptember 20.
Október 4.
November 8.
December 6.
szombat 9-12 óráig

Babaszínház 2014. ősz
Október 9. csütörtök 10 óra
Évszakok – Verses, élőzenés 
vidám játék kicsiknek
November 6. csütörtök 10 óra
Játszótér – Verses, élőzenés 
vidám játék kicsiknek
Belépő: 800 Ft.

A Kiscsillag rajongótábora nem véletlenül fog át színesebb 
spektrumot az anyabandákénál, a finomlelkű entellektüelek hí-
rében álló figurák itt aztán kiélik az „ösztön-ént”, ez a brigád 
jóval zsigeribb annál, mint amit megszokhattunk Lovasiéktól. 
Így érinthet meg rockert, punkot, bakancsos bölcsészlányt egy-
aránt. A korosodó alter-legendák hobbi garázsbandája félig-
meddig öncélú örömzenélésnek indult, aztán mégiscsak önál-
ló, korszellemet meghatározó intézmény lett. Bizony, az egykori 
Kispál és a Borz-vezér, Lovasi András és a PUF-főnök, Lecsó ve-
zette Kiscsillag épp néhány hónapja jelentkezett friss lemezzel. 
A Szeles c. dalcsokor – akárcsak az előző album – ismételten a 
hazai alter-pápa, a kacat pop alkimista Tövisházi Ambrus gond-
noksága alatt készült az július 31-én és valószínűleg el is hang-
zik a nagyja a Track nagyszínpadán. Meg persze a korábbi, ki-
kerülhetetlen számok: Van-e szándék, Ha én lennék, ahogyan a 
többi, jól ismert „emerkettes” sláger is.

Heti kérdésünk: 
Mi a 2014-es Kiscsillag album címe?

1.) Örökre szívembe zártalak 
2.) Néniket a bácsiknak! 3.) Szeles 

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd meg 
azt is, hogy a programajánlóban - augusztus 2 és 9 között - szerep-
lő koncertek közül melyikre jönnél velünk szívesen! Ráadásul nem 
csak a koncertre várunk, hanem a Barba Negra Trackben egyéb 
ajándékkal is kedveskedünk. A nyerteseket e-mailben értesítjük, 
valamint nevüket a Track és a Téma FB oldalán is kiposztoljuk.

TRACK PROGRAMAJÁNLÓ
07.25 RAGE TRIBUTE FESZT 07.31 KISCSILLAG 08.01 FISH 

08.02 IRIE MAFFIA 08.06 FIRKIN 08.07 SUBSCRIBE 
08.08 SUPERNEM ZENESZÖVEG BEMUTATJA 

08.09 POKOLGÉP 08.13 ISMERŐS ARCOK 08.14 ZORALL 
08.15 KOWALSKY MEG A VEGA 08.16 PADDY AND THE RATS

GYERE INGYEN  A TRACK-BE! 
JÁTSSZ ÉS NYERJ!

Kiscsillag

A                                         A BARBA TRACK hivatalos szállítója!
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július 28. hétfő
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
8:25 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
8:50 Mozgás sportmagazin
9:15 Aggódunk érted…  

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’  Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:20 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

10:45 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:15 Fény-Kép kulturális magazin
15:45 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Aggódunk érted…  

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:45 Életem Afrika 17/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

18:15 Számvetés
 (Perczel Tamás élete és halála) 1. 
magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Híradó
19:15 Kapocs 10/10. 
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism.
21:00 Híradó ism.
21:15 Polgár-társ, 

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
21.40 Kapocs -10/10.

július 29. kedd
8:00 Híradó
8:15 Aggódunk érted… 

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:20 Kapocs 10/10. 
9:35 Kézilabda-mérkőzés

11:05 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 
1. magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

15:20 Híradó
15:35 Fény-Kép Kulturális magazin
16:00 Aggódunk érted… 

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:05 Kapocs 10/10. 
17:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 1. 

magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

18:05 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

18:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

19:00 Híradó
19:15 Ízőrzők 1.
19:45 Fény-Kép kulturális magazin
19:55 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:25 Híradó ism.
20:40 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
21:40 Ízőrzők 1.
22:10 Fény-Kép kulturális magazin

július 30. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fény-kép kulturális magazin
8:40 Életem Afrika 17/6.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

9:10 Ízőrzők 1.
9:45 Aggódunk érted…  

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
12:20 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
15:30 Híradó
15:45 Fény-kép kulturális magazin
16:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:40 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Híradó
19:15 Ízőrzők 2.
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Életem Afrika 17/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó
21:00 Mozgás sportmagazin ism.
21:30 Ízőrzők 2.
22:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

július 31. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:40 Aggódunk érted… 

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:55 Ízőrzők 2.
10:25 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
10:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:40 Híradó
15:55 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
16:25 Ízőrzők 2.

16:55 Fény-Kép kulturális magazin
17:25 Aggódunk érted… 

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:30 Életem Afrika 17/7. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:15 Ízőrzők 3.
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
21:15 Híradó
21:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
22:00 Ízőrzők 3.

augusztus 1. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
9:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:40 Életem Afrika 17/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

10:40 Ízőrzők 3.
11:20 Aggódunk érted…  

Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:30 Híradó 
15:45 Ízőrzők 3.
16:15 Fény-kép kulturális magazin
16:45 Életem Afrika 17/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 1. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Ízőrzők 4.
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Itthon otthon van – 12/9. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:30 Ízőrzők 4.
21:00 Itthon otthon van – 12/9.  

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:30 Aggódunk érted… 
Allergiák egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 65’ Rendezte: Váczi Szabó Márta 

augusztus 2. szombat
9:20 Ízőrzők 4.
9:50 Aggódunk érted…  

Infarktus egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 60’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:30 Mozgás sportmagazin
16:00 Életem Afrika 17/7.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
17:30 Fény-kép kulturális magazin
17:55 Aggódunk érted…  

Infarktus egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 60 perc’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:55 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 52. rész 
20:20 A dunai hajós (1977),  

színes, magyar kalandfilm, 97 perc 
Rendező: Markos Miklós,  
operatőr: Lakatos Iván

22:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

augusztus 3. vasárnap
9:10 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
9:35 Mozgás sportmagazin

10:00 Aggódunk érted…  
Infarktus egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 60 perc’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:00 Polgár-társ  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:30 Ízőrzők 4.
11:20 Bibliai Szabadegyetem 90/68. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
15:25 Aggódunk érted…  

Infarktus egészségügyi felvilágosító film-
sorozat. 60 perc’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

17:00 A dunai hajós (1977),  
színes, magyar kalandfilm, 97 perc 
Rendező: Markos Miklós,  
operatőr: Lakatos Iván

18:40 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
19:40 Itthon otthon van – 12/10. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:10 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 54. rész 

20:45 Mozgás sportmagazin
21:10 Polgár-társ  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:35 Fény-kép kulturális magazin
22:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. július 28 – augusztus 3.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Madárcsicsergés helyett a sûrûn 
hulló, kövér esőcseppek kopog-
tatták, vagy záporeső csapkodta 
a hullámtetőt, de a tölgyfákból 
áradó illatos friss levegő és a 
hatalmas lombkoronák árnyéka 
így is páratlan hangulatot köl-
csönzött az irodalomkedvelők 
rendhagyó klubdélutánjának. 
Olykor még a „könyvmolyok-
nak”, a saját írásaik fölött gör-
nyedő és töprengő alkotóknak 
is nagy szükségük van a termé-
szettel való közvetlen kapcso-
latra – talán ezt tartotta szem 
előtt Czabai Balázs, amikor a 
klubot meghívta a legendás, 
évtizedek óta környezetvéde-
lem alatt álló tölgyfa-kertjébe. 
Talán sokan nem tudják, hogy 
Érd-Parkvárosban a Radnai és 
a Bikszádi utca sarkán egy, az 
egykori Károlyi birtok tölgyfa-
erdejéből megőrzött, páratlan 
oázis várja a látogatókat. Ez 
az alig több, mint fél hektár-
nyi kiterjedésû, zárt terület hí-
ven őrzi a korábbi vegetáció 
emlékét. A növényállomány 
azonban már nem tekinthető 
elsődleges erdőnek. Inkább az 
1920-1930 körüli irtás után a 
korábbi állomány újult meg. 
Megmaradása és kedvező fej-
lődése azonban kizárólag az 
egykori és a jelenlegi tulajdo-
nosának köszönhető. A Czabai 
család a lehetőségeihez mérten 
igyekezett megóvni a fákat, és 
biztosítani a szükséges, alap-
vető kezelésüket. Noha hosszú 
és keserves küzdelembe telt, de 
évekkel ezelőtt végül sikerült a 
Czabai-kertet természetvédelmi 
oltalom alá helyezni, azzal a 
céllal, hogy őrizze a táj régi ál-
lapotát tükröző tölgyállományt, 
biztosítsa a környék madárvi-
lágának zavartalan fészkelését, 
nyújtson lehetőséget az erdő 
természetes fejlődésének meg-
figyelésére, és nyújtson a láto-
gatónak maradandó esztétikai 

élményt. A házigazda, Czabai 
Balázs elárulta, ma is csaknem 
kettőszázötven darab, 90 és 
120 évet is megért kocsányos 
és kocsánytalan tölgyfa nyújt itt 
menedéket és életteret a mada-
raknak, szemet gyönyörködte-
tő látványt az érdeklődőknek. 
Mivel a terület magántulajdon-
ban van, a Czabai család pályá-
zati pénzek, támogatások nél-
kül, saját lehetőségeihez mérten 
kénytelen óvni és védeni ezt a 
természeti örökséget, de min-
dig nyitottak arra, hogy ezt a 
természeti kincset megmutas-
sák a nagy nyilvánosságnak is. 
Szívesen fogadnak csoportokat, 
magányos látogatókat egyará-
nt. Mint ahogy tették ezt az 
Irodalomkedvelők klubjának a 
tagjaival is, akik még az esős 
időjárás ellenére is nagyszerûen 
érezték itt magukat. 

Az IRKA-tagok a hétköznapi 
klubnapokon leginkább saját 
írásaikat olvassák fel, vagy az 
őket foglalkoztató olvasmány-
élményeiket osztják meg egy-
mással. Erre a rendhagyó, kü-
lönleges helyszínen megtartott 
találkozóra is elhozták legfris-
sebb alkotásaikat, ki verssel, 
ki novellával, ki a neki tetsző 
tanmesével szórakoztatta klub-
társait. Mivel az irodalom alko-
tóeleme a nyelv és a nyelvtan, 
a klubvezető, Daróci Lajosné a 
szókincs, a szóképek, a szinoni-
mák gyarapítására is nagy hang-
súlyt fektet, ezért úgynevezett 
SZÓkratÉSZ játékkal lepte meg 
az irodalomkedvelőket, ami a 
szólások felismeréséből, vagy 
ugyanezek jelentésének meg-
magyarázásából állt, és persze, 
néhány fontos helyesírási sza-
bályra is felhívta a figyelmet. 
A megfejtések könnyen men-
tek, és olykor-olykor néhány 
odaillő viccel is megtoldották, 
amitől egyre jobb hangulatba 
került a társaság. Röviden fel-

idézték az elmúlt félév sikeres 
eseményeit is, a pódiumesteket 
és a könyvbemutatókat is. Év 
elején jelent meg a negyedik 
IRKA zsebkönyv, Isten tenyerén 
címmel, amely a klub szerzői-
nek istenes verseit gyûjti egybe. 
Márciusban hármas könyvbe-
mutatóra kerülhetett sor, ami-
kor Kreischer Nelly, Temesi Éva 
és Habos László zsebkönyvei 
kerültek az olvasók elé, de az 
első Magyar Haikunapon is töb-
ben részt vettek, amit a Magyar-
Japán Baráti Társaság Haiku 
Klubja szervezett. Vannak, akik 
nemcsak a belső pályázatokra 
írnak szorgalmasan, hanem or-

szágos irodalmi pályázatokra is 
jelentkeznek, és számos kiváló 
eredménnyel, helyezéssel dicse-
kedhetnek. Közben rendszere-
sen adnak feladatot azoknak is, 
akik a képzőmûvészetben jeles-
kednek. Egymást is inspirálják, 
hiszen néha az írott szó igényli 
az illusztrációt, máskor meg épp 
a vizuális mûalkotásból születik 
meg egy-egy vers vagy próza. 

Néhány IRKA-tag nemrégiben 

részt vett a Képes Barangolás 
Érden címû, az Érdi Hungarikum 
Klub és a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete által ki-
adott óvodás kifestőkönyv 
készítésében is, amelyben 
Mosonyi Kiss Gusztáv grafikus 
rajzai mellett Tiszaörsi Nagy 
Zoltán, Kreischer Kornélia, 
Tarnócziné Barabás Irén, Szabó 
Aida, Eskulics György, Ropolyi 
Péter frappáns, pár soros versei 
is olvashatók. A mutatós kifes-
tő Érd értékeit, nevezetességeit 
gyûjti egy csokorba, hogy a vá-
rosunk legkisebbjei már gyer-
mekkorukban is minél jobban 
megismerhessék közvetlen kör-
nyezetüket. 

Az irodalmi pikniken az IRKA-
tagok saját írásaikból olvastak 
fel, és mivel Bíró András író, köl-
tő is köztük volt, nem múlhatott 
el a találkozó egy általa – termé-
szetesen fejből elmondott – saját 
vesének meghallgatása nélkül. 
Bíró András – ha ideje engedi 
– mindig szívesen részt vesz az 
IRKA klubnapjain és kiemelke-
dő rendezvényein. Bátorító sza-
vai mindig időszerûek, és erőt 
adnak a tagoknak. Ez a rendha-
gyó összejövetel is újra igazol-
ta: ha az azonos érdeklődésû 
emberek nem azt keresik egy-
másban, ami elválasztja őket, 
hanem sokkal inkább azokat az 
értékeket igyekeznek felfedez-
ni és kiaknázni, ami összeköti 
őket is, meg a város valameny-
nyi lakóját is, abból mindig fi-
gyelemre méltó, értékes dolgok 
születnek. 

T. Mészáros András az em-
lített kifestő füzet előszavá-
ban ezt így fogalmazta meg: 
„Büszke vagyok arra, hogy egy 
olyan város polgármestere le-
hetek, amelynek önszerveződő 
egyesületei nem öncélúan, ki-
zárólag a saját érdekeik szerint 
mûködnek, hanem aktívan részt 
vesznek a város közösségének 
életében. Mert, ha sokan akar-
nak tenni egy közösségen belül, 
akkor a közösség válik erőssé.” 
Nem lehetnek kétségeink afelől, 

hogy az IRKA közössége e téren 
már nagyszerûen bizonyított. 
A pikniket követő nyári szünet-
ben kicsit pihennek, de bízha-
tunk benne, hogy őszre újult 
erővel, még több lelkesedéssel 
folytatják, amit elkezdtek: ol-
vasnak, írnak és másokat is erre 
ösztönöznek, és természetesen 
építik és ápolják az általuk létre-
hozott, nagyszerû közösséget.

 Bálint Edit

Termékeny félévet zárt az Irodalomkedvelõk klubja

Irodalmi piknik a Czabai-kertben
A Czabai-kert több mint százéves, védett tölgyfáinak árnyékában tartotta meg a nyári 
szünet elõtti utolsó összejövetelét az Irodalomkedvelõk klubja. Madárcsicsergéssel 
teli hûsölésre, ózondús levegõjû piknikre készültek az érdi irodalmárok, ám a jú-
lius 11-én meg-megújuló záporesõ majdnem meghiúsította e nagyszerû tervüket. 
Szerencsére a klubtagokat vendégül látó házigazdák, Czabai Balázs és felesége a 
saját, tágas és fedett teraszukon kényelmes helyet kínáltak a húszegynéhány klub-
tagnak, akik így az esõ ellenére is egy emlékezetes irodalmi piknik részesei voltak. 

Daróci Márta a klubtagok pár soros verseit is tartalmazó, óvodás kifestõ könyvet is méltatta a klubdélutánon
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A piknikre hozott finom falatok, meg természetesen az elhangzott versek 
és prózák feledtették az esõt is
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A mai felgyorsult, a média által 
nagyban befolyásolt világunk‑
ban a jól kiválasztott mesék fon‑
tossága előtérbe kerül, emiatt 
megnövekszik a szülők, neve‑
lők szerepe, hogy jól válasszák 
ki ezeket, megértésükben segít‑
séget nyújtsanak. Persze a gyer‑
meki fantázián is múlik, hogyan 
teszik magukévá a néhol való‑
ban „szörnyû” történeteket.

– Táborunk céljaként ezért 
terveztük a nyarat a mesék vilá‑
gában tölteni és a mai gyerekek‑
hez igazodva, elsősorban ismert 
gyermekfilmek megelevenítésé‑
vel, játékos formában történő 
feldolgozásával értelmeztetni 
– tájékoztatott az ötletgazda és 
egyben a tábor vezetője, Nonn 

Ilona, az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola pedagógusa. Az 
évi nyári napközis tábor a város 
általános iskolás korú gyerekei‑
nek napközbeni felügyelet mel‑
lett nyújt hasznos, játékos elfog‑
laltságot a hosszú szünidő ide‑
jére június közepétől augusztus 
végéig. A Favágó utcai épület 
maximum százhúsz gyermek 
befogadására képes, ide a város 
különböző pontjairól a Volán 
különbusza szállítja őket neve‑
lői felügyelettel minden reggel, 
majd délután vissza, persze a 
szülők egyénileg is megoldhat‑
ják a közlekedést. A táborban 
egy vezető és öt pedagógus, 
illetve egy fős technikai sze‑
mélyzet vigyáz rájuk naponta, 

jelentkezni pedig az Intézményi 
Gondnokságon lehetett. Az egy 
hét egy főre mindössze öt ezer 
forintba kerül. Itt nemcsak já‑
tékosan, szórakozva lehet ta‑
nulni, de finomakat enni is, a 
költségben a tízórai, az ebéd és 
az uzsonna is benne van.

Cél tehát a nyarat a mesék 
világában tölteni tartalmas 
programokkal – íme kiemel‑
ve a fontosabbakat: kézmûves 
foglalkozások, játék, sport 
(például röplabda, foci, ping‑
pong, tollaslabdázás), kirándu‑
lás, filmnézés és a film egy‑egy 
jelenetének megelevenítése, 
jelmezek, játékok elkészítése, 
vetélkedők, dalok‑ táncok tanu‑
lása, szerepjátékok, versenyek, 
ismeretterjesztő előadások. 
A turnusok tematikusak, az el‑
ső hét a Macik világába vitte 
a gyerekeket a Micimackón, a 
Mackótestvéreken, agyagozá‑
son, kiránduláson (Medvepark), 
állatfigurák készítésén, játéko‑
kon keresztül.

A második hét a királylá‑
nyok fogságban címet kapta, 
Aranyhaj és nagy gubanc, Kis 
hableány mesékkel fûszerezve. 
Sárkányok és szörnyek is vol‑
tak júliusban Shrekkel, Süsüvel, 
sárkányeregetéssel, sárkányké‑
szítéssel. Volt Utazás a múltba 
múltidéző tevékenységekkel, 
történelmi korszakok megisme‑
résével, kirándulással a Budai 
várba. Az Állati királyságok 

cím az Oroszlánkirályt, figurák 
készítését, arcfestést, koronák 
készítését rejtette magában ál‑
latkerti látogatással, a Robotok 
cím pedig Lego‑kalandot, robot‑
készítést jelent az egy hét alatt. 
Az Autóverseny elnevezésû tur‑
nus alatt autómodellek készül‑
nek és még egy Hungaroring‑
kirándulás is szerepel a prog‑
ramban. Az Állati állatok cím‑
szó Madagaszkár, Jégkorszak, 
Némo nyomában, állatfigurák 
készítése, állati jelmezek, masz‑
kok, állati jelenetek, állati foci 
bajnokság és futóverseny foglal‑
kozásokat jelent egy Budakeszi 
vadasparki kiruccanással.

Lehet itt unatkozni? Biztosan 
nem, mert ebben a táborban 
minden gyermek megtalálja 
a maga érdeklődésének meg‑
felelő programot, akár a sza‑
badban, akár a közösségi te‑
remben. Minden hét tartoga‑
tott eddig is meglepetést és 
élményt a gyerekek számára, 
de az elkövetkezendő hetekben 
sem unatkoznak majd az Érdi 
Nyári Napközis táborban, ahol 
a pedagógusok mindent meg‑
tesznek hasznos szórakoztatá‑
sukért. Vannak gyerekek, akik 
több héten át részt vesznek a 
táborozásban, a szervezők rá‑
juk gondolva arra törekedtek, 
hogy számukra is újdonsággal 
szolgáljon minden hét. 

– Mindenkor figyelembe vesz‑
szük a gyerekek érdeklődését, 
kívánságait a lehetőségekhez 
képest – mondta végezetül a 
táborvezető.  

 Temesi László

Érdi tábor, túl az Óperencián

Sárkányok, szörnyek, oroszlánok, macik, robotok
A gyermeknek mese kell – ez az egész nyáron tartó érdi tábor szlogenje, mert a me-
sék elvarázsolnak, megoldásokat kínálnak. Évek óta nagy sikerrel rendezik ezeket 
a táborokat a Favágó utcában, ahol egy-egy turnusban egy héten át több mint száz 
gyerek nyaral a mese és a valóság világában. Reggel jönnek, este mennek, addig 
pedig jó kezekben vannak, a szülõk nyugodtan dolgozhatnak. 

Csokit is kaptak a gyerekek
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Kézmûves foglalkozások az asztaloknál

Jó idõben labdáznak a gyerekek a gyönyörû környezetben

Izgalmas csocsómeccs

A tábor kapujában...

mozaik

Információ és jegyváltás:
+36-20-3329-116

operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

Augusztus 20.-i
Operetthajó

Hosszú évek szünete után idén ismét lesz augusztus 
20.-án 19 órától 22 óráig a Tűzijáték ideje alatt Ünnepi 

Operetthajó előadás! Exkluzív műsor, vacsora, tűzijáték, sé-
tahajózás egy felejthetetlen ünnepi estén, ahol az Operaház 

kiváló művészeiből alakult Társulat gondoskodik szórakozásáról, 
népszerű opera (Carmen, Bánk Bán, Tosca, Rigoletto stb.),

operett (Csárdáskirálynő, Mosoly országa, Mariza grófnő 
stb.), olasz (O sole mio) spanyol dal (Granada), musical (Kabaré, 

My fair lady, Porgy és Bess stb.) részletekkel, bravúros hangszeres 
szólókkal (Monti: Csárdás), valamint látványos jelmezekben előadott 
klasszikus, folklór, sztepp és hastáncokkal. A sétahajóút alatt svédasz-

talunk gazdag kínálatából válogathat, miközben a legjobb helyről, a 
Dunáról, tekintheti meg a csodálatos tűzijátékot. Szüneteinkben angol, 

német és magyar nyelven városnéző idegenvezetést is hallgathat. Elegáns 
programunkat születésnapok és évfordulók megünneplésének különleges 

helyszínéül is ajánljuk! Kérjük látogas-
sanak el honlapunkra, ahol meg-
tekinthetik az 1000. előadásunkról 
készült kisfilmünket, valamint 
tájékozódhatnak árainkról, további 
előadásainkról.

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!

27.900 Ft/fő/3 éj
kétágyas szobában

Kedvezménykód: HT072315

-15%
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T. Mészáros András polgármes-
ter idén személyesen nem lehe-
tett jelen a megnyitón, de üd-
vözletét küldte, és gyümölcsöző 
munkát kívánt a mûvészeknek. 
Kéri Mihály, az alkotótábor 
mûvészeti vezetője köszöntöt-
te az idei résztvevőket, azt a 
tizenkét képzőmûvészt, akik 
vele együtt ebben a két hét-
ben egymást inspirálva, mégis a 
saját mûvészi szabadságuknak 
megfelelően értékes mûvek lét-
rehozását tûzték ki célul. Az 
alkotók zöme régi jó barátként 
köszöntötte egymást, ami nem 
meglepő, hiszen a nagyszerûen 
összeszokott alkotói közösség 
immár hatodik alkalommal vesz 
részt az Érdi Mûvésztelep mun-
kájában. Egyedül Sipos Marica 
szobrászmûvész az „újonc”, aki 
idén először érkezett az alkotó-
táborba, ám mégsem ismeretle-
nül, hiszen két éve még Érden 
élt, és a Téli tárlat egyik kiállí-
tójaként is rendszeresen talál-

kozhattak vele. A többi alkotó 
– különösen az alapító tagok 
– többsége már ötödik-hatodik 
alkalommal vesz részt városunk 
Mûvésztelepén. Köztük Aknay 
János Szentendréről, Sz. Varga 
Ágnes Kabó Pomázról, Puha 
Ferenc Szigetszentmiklósról, 
Wrobel Péter Budapestről, 
feLugossy László és Csetneki 
József Sárospatakról, valamint 
az érdiek: Eőry Emil, Hudák 
Mariann Maja, Karsch Manfred, 
Kovács Johanna, Rautner Fritz. 
A résztvevők megkapták a rész-
letes programot, ami – néhány 
újítást kivéve – a korábbi éve-
kéhez hasonló, és a lényege, 
hogy reggel nyolc órától késő 
délutánig, akár estig is dolgoz-
hatnak az egykori II. Lajos is-
kola épületének tágas termei-
ben. Újdonság viszont, hogy a 
Főtéren vasárnap (július 27-én) 
délután 5 órától 7 óráig szabad-
téri festéssel mutatkoznak be 
az érdi közönségnek. Két jazz 

együttes élő zenét játszik, és 
közben a Mûvésztelep alkotói a 
helyszínen festenek. Kéri Mihály 
hangsúlyozta, ez a program egy-
részt nem kötelező jellegû, csak 
azok vegyenek részt rajta, akik 
ezt jó szívvel teszik, de aki bár-
milyen okból kihagyná, megte-
heti. A hagyományos, minden 
esztendőben megismétlődő, 
Hudák pincészetben tett látoga-
tás mellett idén lesz még egy ér-
dekesnek ígérkező, rendhagyó 
program, amikor Kéri Mihály 
a saját otthonába hívja meg a 
telep alkotóit, azzal a kéréssel, 
hogy mindenki hozzon magával 
egy-egy rövid, számára sokat je-
lentő, kedvenc irodalmi mûvet, 
verset, prózát, vagy akár saját 
alkotást, amit mûvésztársaival 
is szívesen megosztana. Egyéb 
napokon viszont marad a kö-
zösségi, illetve – aki jobban ked-
veli – a magányos alkotás. 

Sipos Marica, aki először vesz 
részt a Mûvésztelep munkájá-

ban nem fest, hanem szobrokat, 
installációkat készít. Korábban 
kizárólag szobrásztáborokban 
dolgozott, ahol nem volt aka-
dálya annak, hogy bronzönt-
vényeket készítsen, vagy he-
gesztéssel alkossa meg, amit 
eltervezett. Most azonban 5-6 
darab olyan objektet tervez, ami 
öntvényes technikával készül. 
Jelenleg a különféle mûanyagok 
foglalkoztatják, így flexiből, fó-
liából és mûgyantából készíti 
azokat az öntvényeket, ame-
lyekből betûket formáz, majd 
feliratokat rak össze. Jelenleg 
az ország, azaz a társadalom és 
a politika szétosztottsága fog-
lalkoztatja, ezért a saját eszkö-
zeivel főként erre a problémára 
szeretné felhívni a figyelmet. 
Sipos Marica azt is elárulta, a 
mûvésztelepen azért jó alkotni, 
mert a mûvészek egymást is 
inspirálják. 

– Kifejezetten jó együtt dol-
gozni azokkal az emberekkel, 
akiket már régóta ismerek, vagy 
épp most kerülnek közel hoz-
zám. Nagyszerû kapcsolatok, 
sokéves barátságok szövődnek 
egy ilyen mûvésztelepen, és 
olyan szellemi többlet keletke-
zik, ami más körülmények kö-
zött nem jöhetne létre, hiszen 
arra, ami másban felvetődik, 
talán én elmennék mellette, így 
viszont észreveszem, értékelem, 
és talán élek is vele – fogalma-
zott Aknay János. A Kossuth-
díjas festő alapító tagja az Érdi 
Mûvésztelepnek, és idén ötödik 
alkalommal vesz részt a mun-
kában. Szerinte ez az alkotó-
tábor a tradicionálisok mellett 
is megállja a helyét, hiszen re-
mekül összeszokott mûvészek 
alkotják, kiváló a helyszín és 
Kéri Mihály nagyszerûen, ma-
gas szakmai színvonalon vezeti 
a Mûvésztelepet, nem beszélve 
arról, hogy a Városi Galéria is 
roppant attraktív, ahol a közös 
kiállításokra sor kerül. Évről-év-
re úgy üdvözlik egymást az al-
kotók, mintha tegnap váltak vol-
na el, pedig néhányan közülük 
egy éve nem találkoztak. Olykor 
egybefolynak az évek, amikor 
megpróbálják felidézni a jelen-
tősebb eseményeket – mondta 
Aknay János, és fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy a vá-

Tizenhárom képzõmûvész városunkban, a hatodik Érdi Mûvésztelepen

Egymást inspirálva, szabadon alkotnak
Mint már hatodik éve mindig, ebben az évben is a nyár közepén, július harmadik 
hetében nyitotta meg kapuit az Érdi Mûvésztelep. Az alkotók a múlt szombaton a 
Termál Hotel Ligetben megrendezett közös vacsorán találkoztak, hogy másnap 
reggel az egykori II. Lajos iskola épületében újra elkezdhessék azt a kéthetes, in-
tenzív képzõmûvészeti munkát, amelyben egymást inspirálva, de mégis szabadon 
alkothatnak. 

ros részéről is figyelemreméltó 
gesztus a Mûvésztelep feltétele-
inek biztosítása, hiszen napja-
inkban már kevés önkormány-
zat hajlandó ilyesmire forrást ál-
dozni, pedig ez egy olyan befek-
tetés, ami a közgyûjteménnyel, 
illetve egy kortárs múzeum 
létrejöttével igazi kulturális ér-
téket képvisel majd a városban. 
Mûhelytitkairól annyit árult el 
a mûvész, hogy noha a fejében 
már vannak elképzelések arról, 
mit szeretne festeni, sokat vár az 

improvizációtól. A spontaneitás 
és a közös munka általi inspi-
ráció ugyanis egy olyan pluszt 
tud adni a mûvészeknek és a 
mûalkotásoknak, ami semmivel 
sem pótolható – nyilatkozta a 
Kossuth-díjas festőmûvész. 

A héten már intenzív munka 
folyt a Mûvésztelepen, és az al-
kotók izgatottan készülnek a va-
sárnapi Főtéri festésre, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

 Bálint Edit

Sorban érkeztek a mûvészek, akik örömmel üdvözölték egymást, és már a szálloda elõtt élénk beszélgetésbe kezdtek
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A megnyitó elõtt is a találkozás öröme kötötte le a mûvészek figyelmét

Kéri Mihály ismertette a két hét kiemelkedõ programjait, kiemelve a válto-
zásokat, a Mûvésztelep újdonságait 

panoráma

A Diósdi Szent Gellért  
Vegyeskar 

énekes társakat keres!
Ha jó hangod van, szereted a zenét

és szeretsz énekelni,
köztünk a helyed!

Zenei előképzettség nem akadály!
Minden korosztályból várunk új tagokat,

különösen a tenor, basszus szólamnak
van szüksége erősítésre.

Férfiak gyertek énekelni!
Új szoprán tagoknak is örülnénk!

Világi és egyházi zenéket egyaránt énekelünk,
próbák időpontja és helyszíne:

kedd 18.30-21.00,  
Diósd, Kék Géza Közösségi Ház,  

Szent István tér 5.

A próbák augusztus 23-tól indulnak újra,
szeptemberben Kállai kettőst énekelünk.

Kórusban énekelni jó, kikapcsol és feltölt!

További információ: 06 30 402 15 32
Honlap: www.gellertkorus.hu
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Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata pályázatot hirdet 
iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia megtaka
rítást eredményező felújításá
nak, korszerûsítésének támo
gatására. 

A támogatás az energia megtaka-
rítást eredményező beruházások-
hoz  felvett  állami  kamattámoga-
tott hitelek  törlesztő részleteihez 
nyújtható.  Ennek  értelmében, 
azon  panelépületek  pályázhat-
nak,  amelyek  lakóközössége  a 
ház  korszerûsítését  részben  ön-
erőből,  részben  államilag  támo-
gatott finanszírozással valósítaná 
meg. 
Az  eddigi  tapasztalatok  alap-

ján a már korszerûsített épületek 
fûtési  célú  energiafelhasználása 
30-50%-kal csökkent. Az energia 
megtakarítást célzó felújítás hitel-
törlesztéséhez  az  önkormányzat 
60 hónapon keresztül 3000,- Ft/
lakás összegû támogatást nyújt. 
Figyelembe  véve,  hogy  a 

fûtésszámlák mérséklődése a fel-
újítás  után  azonnal  jelentkezik, 
a  fennmaradó  rész  megfizetése 
még vállalható költséget  jelent  a 
tulajdonosoknak.

Pályázati felhívás
az iparosított technológiával épült 
lakóépületek  energia-megtakarí-
tást  eredményező  felújításának, 
korszerûsítésének támogatására

Érd Megyei Jogú Város Pályázati 
Felhívása:
Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzat  Közgyûlése  pályázatot 
ír  ki  az  iparosított  technológiá-
val  épült  lakóépületek  energia-
megtakarítást  eredményező  fel-
újításának,  korszerûsítésének 
támogatására  a  15/2014.(VI.30.) 
önkormányzati rendelete alapján 
a következők szerint:
Az  Önkormányzat  a  támoga-

tást a  lakóépületek energia meg-
takarítását eredményező beruhá-
zásaihoz  felvett  állami  kamattá-
mogatott  hitelek  törlesztő  rész-
leteihez  nyújtja  a  tulajdonosok 
részére  jelen  pályázatban  foglalt 
feltételekkel.
Beadási határidő: 2014. 08. 01. 

I.  A pályázók és pályázható 
munkák köre

A pályázat  Érd  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzat  közigaz-
gatási  területén  lévő,  iparosított 
technológiával épült társasházak, 
lakásszövetkezeti épületek illetve 
önkormányzati  lakóépületek  tu-
lajdonosaira vonatkozik.

Támogatható tevékenységek 
köre:
A támogatás  az  alábbi,  a  felújí-
tási  koncepcióban  indokolt,  ki-
mutatható  energia-megtakarítást 
eredményező  munkálatokra  igé-
nyelhető.
I.  Nyílászárók energia-megtaka-

rítást eredményező felújítása 
vagy cseréje:

a)   Az  épület  külső  nyílászáró-
inak  energia-megtakarítást 
eredményező  felújítása  vagy 
cseréje a  lakások  legalább 50 
%-ában,  a  nyílászáró  cseré-
hez  kapcsolódóan,  amennyi-
ben  a  nyílászáró  szerkezeti 
részét  képezi  a  szakipari  fal, 
annak cseréjével együtt. Ezzel 
egyidejûleg  a  cserélendő,  fel-
újítandó nyílászárók esetében 
a külső árnyékoló szerkezetek 
elhelyezése  is  támogatható, 
de  egy  adott  homlokzati  ol-
dalon valamennyi érintett nyí-
lászáróra fel kell szerelni.

b)   A lépcsőházak  és  az  egyéb 
közös  fûtött  helyiségek  (pl. 
közös tárolók, stb.) külső nyí-
lászáróinak  energiatakarékos 
felújítása  vagy  cseréje  100%-
ban. A lépcsőházi nyílászárók 

felújítása  vagy  cseréje  esetén 
a lépcsőházak hő- és füstelve-
zetésének korszerûsítését is el 
kell végezni.
A fenti I. b) pontban leírt mun-

kálatokra csak abban az esetben 
lehet pályázni, ha a I. a) pontban 
leírt  munkákat  a  pályázó  már 
korábban  elvégezte,  vagy  a  je-
len  pályázatban  végzi  el,  vagy 
a  lakások  nyílászárói  a  pályázat 
benyújtásakor  már  kielégítik  az 
érvényben  lévő  hőtechnikai  elő-
írásokat.
Amennyiben  a  pályázattal 

érintett  lakóépület  külső  nyílás-
záróinak  legalább  a  lakások  50 
%-át  érintő  cseréje,  energiataka-
rékosságot  eredményező  felújí-
tása már  korábban megvalósult, 
a  fennmaradó  –  bizonyítottan  a 
korábbi  beruházás  tárgyát  nem 
képező – nyílászárók cseréjére is 
lehet pályázni.
II.  Homlokzatok és födémek hő-

szigetelése:
a)   Az  épület  valamennyi  hom-

lokzatának hőszigetelése.
b)   Az  utolsó  fûtött  lakószint  fe-

letti  födém  teljes  felületének 
(fölső síkjának) hő- és vízszi-
getelése,  ha  az  épület  lapos 
tetős  szerkezetû,  vagy  hőszi-
getelése és magastető kialakí-
tása,  amennyiben  a  tervezett 
magastető  nem  beépíthető 
kialakítású,  vagy  az  utolsó 
fûtött  lakószint  feletti  födém 
teljes  felületének  (fölső  síkjá-
nak) hőszigetelése beépítetlen 
magastető,  illetve  tetőfelépít-
mény esetében.

c)   Az  első  fûtött  lakószint  alatti 
födém  hőszigetelése,  ameny-
nyiben az első fûtött lakószint 
alatti födém fûtetlen helyiség-
gel (például pince, garázs, fo-
gadószint stb.) érintkezik.

III.  Épületgépészeti rendszerek 
korszerûsítése, (energia-
megtakarítást eredményező) 
felújítása:

a)   Meglévő fûtési rendszerek fel-
újítása,  korszerûsítése,  átala-
kítása:

1.   Az  épület  (vagy  a  pályázat 
tárgyát  képező  épületrész) 
hőfogyasztásának  szabályo-
zására  és  mérésére  alkalmas 
eszközök beszerelése.

2.   A lakások hőleadóinak egyedi 
szabályozásához  szükséges 
berendezések (termosztatikus 
szelepek) beszerelése.

3.   A lakások  egyedi  hőfogyasz-
tásának  mérésére,  vagy  az 
épület hőfogyasztásának laká-
sonkénti költségmegosztására 
alkalmas  mérőeszközök  ill. 
rádiófrekvenciás  vagy  online 
adatgyûjtő  rendszerek   (hő-
mennyiségmérők  és/vagy 
költségmegosztók)  beszerelé-
se.

4.   A közös  tulajdonban  álló 
fûtési  rendszer  átalakítása 
ezen belül:

a)   strangszabályozó  szelepek 
beépítése, vagy cseréje;

b)   az  egycsöves  fûtési  rendszer 
átalakítása  a  hőleadók  elé 
beépített  átkötő  szakaszok-
kal,  vagy  az  egycsöves  fûtési 
rendszer helyett új, kétcsöves 
fûtési rendszer kialakítása.

5.   Osztatlan  közös  tulajdonban 
lévő  hőleadók  energiatakaré-
kos  berendezésekre  történő 
cseréje.

a)   Hálózati  melegvíz-ellátási 
berendezések  és  rendszerek 
korszerûsítése,  energiataka-
rékos berendezésekre történő 
cseréje.

b)   A használati melegvíz  fogyasz-
tásának  lakásonkénti  egyedi 
mérését  lehetővé  tevő   táv-
leolvasási funkcióval mérőórák 
felszerelése.

c)   Épületek  közös  részein  elhe-
lyezett,  illetve  azokon  átha-
ladó  villamos  kapcsoló-biz-
tosító-,  főelosztó  berendezés 

korszerû,  energia  megtakarí-
tást  eredményező  berende-
zésekre  történő  cseréje,  vala-
mint  a  lakások  mérőórájáig 
kiépített  elosztóhálózat  és  vi-
lágítási hálózat teljes felülvizs-
gálata, felújítása az érvényben 
lévő szabvány (MSZ EN 2364) 
követelményei szerint.

IV.  A megújuló energiafelhaszná-
lás növelése, a hagyományos 
energiahordozók megújuló 
energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére irányuló beruhá-
zások az energiatermelésre, 
a tárolásra, az energia szál-
lítására és a hálózatba való 
esetleges visszatáplálásra:

1.   Napkollektorok (melegvíz ter-
melésre) telepítése.

2.   Napelemek  (áramtermelésre) 
telepítése.

A pályázat tárgya csak teljes épü-
let, vagy dilatációval határolt épü-
letrész lehet. 

II.  A programban való  
részvétel feltételei:

A pályázattal érintett munkálatok 
megfelelnek  felhívásban,  vala-
mint a pályázati adatlapban illet-
ve a rendeletben  foglaltaknak.
Közös  képviselő  vagy  Inté-

zőbizottság nyilatkozata a pályá-
zaton való részvételről.
A lakóközösség  a  benyújtott 

pályázatot  utólag  nem  módosít-
hatja.
Az Önkormányzat mûszaki el-

lenőrrel felügyeli a beruházást.
Kizárólag  ÉMI  minősített 

vállalkozást  (ÉMV)  fogad  el  az 
Önkormányzat kivitelezőnek.

III.  A pályázattal elnyerhető 
támogatás mértéke

A beruházás  finanszírozásához 
felvett  kamattámogatott  hitel  a 
havi  törlesztő  részlet  legfeljebb 
50%-a, de lakásonként maximum 
3000.,-  Ft/hó  támogatás  nyújt-
ható.
A támogatás összegét az Önkor-

mányzat a  támogatási  szerződés 
megkötését  követően,  a  sikeres 
mûszaki  átadás-átvételi  eljárást 
követő  hónap  1-jétől,  havonta 
fizeti a pályázó részére 60 hóna-
pon keresztül.
Nem pályázható, illetőleg a tá-

mogatásból nem fedezhető a laká-
son kívüli, ugyanazon épületben 
létrehozott nem lakás célú ingat-
lanok  felújítása,  korszerûsítése, 
de egyéb forrásból a támogatásra 
nem  jogosult  munkálatok  a  tá-
mogatatott  programmal  egy  idő-
ben elvégezhetők.
Támogatás  szempontjából 

elismerhető  bekerülési  költség: 
a  támogatás  szempontjából  el-
ismerhető  bekerülési  költség  a 
teljes felújítási költség, amely tar-
talmazza a kivitelezési díjon felül 
a támogatott program szakértőjé-
nek díját, a lebonyolítás költsége-
it, a pályázat tervezési költségeit, 
az  engedélyezéssel  és  szakható-
sági hozzájárulásokkal, valamint 
szakvéleményekkel  kapcsolatos 
költségeket,  illetékeket,  a  kivi-
telezés  mûszaki  ellenőrzésének 
költségeit  beleértve  a  járulékos 
költségeket  is,  valamint  a  felso-
rolt  költségek  általános  forgalmi 
adóját.

IV.  A pályázatok elbírálásának 
szempontjai:

A benyújtott pályázatok az alábbi 
szempontok alapján kerülnek ér-
tékelésre és rangsorolásra:
a)  az épület életkora,
b)   a  pályázattal  érintett  lakások 

száma,
c)   a  tervezett  fajlagos  energia-

megtakarítás mértéke,
d)   a beruházás gazdaságossága,
e)   korábbi pályázattal nyert-e  el 

támogatást.
Az elbírálás során további előnyt 
élvez az a pályázó, aki:
a)   egyszerre  nagyobb  lakásszá-

mú  lakóépület  energiatakaré-
kos felújítását célozza meg,

b)   a  felújítás  során  korszerû 
technológiai, technikai megol-
dásokat alkalmaz,

c)   az  épületet  teljes  egészében 
felújítja.

V.  A pályázatok elbírálása és a 
támogatás folyósítása:

A közös képviselő vagy intézőbi-
zottság által benyújtott pályázatok 
közül a támogatandó pályázatot a 
Városfejlesztési  Üzemeltetési  és 
Vagyongazdálkodási  Bizottság 
választja ki.
A lakóközösség  által  benyúj-

tott  pályázat  elbírálásáról  szóló 
döntést  követő  10  munkanapon 
belül  írásban  tájékoztatást kap a 
tulajdonosokat  képviselő  (közös 
képviselő).
A támogatás  folyósítása  a  tá-

mogatási szerződésben meghatá-
rozottak szerint történik.
A lakóközösség  képviselője  a 

támogatott munkák  kivitelezése-
kor köteles az Önkormányzattal, 
illetve az általa megbízott mûszaki 
ellenőrrel  együttmûködni,  ré-
szükre a szükséges felvilágosítást 
megadni, a helyszín megtekinté-
sét  a  mûszaki  ellenőrnek  folya-
matosan biztosítani.
A támogatást  elnyert  lakó-

közösség  köteles  biztosítani  az 
Önkormányzat részére:
a)   a  kivitelezés  folyamatának 

mindenkori  ellenőrizhetősé-
gét,

b)   az  önkormányzati  támogatás 
felhasználásával  kapcsolatos 
valamennyi  nyilvántartás, 
számla,  pénztárbizonylat,  ki-
mutatás ellenőrzését,

c)   minden  olyan  okiratba  törté-
nő betekintést, mely a megál-
lapodás teljesítését érintheti.

VI.  A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és határideje:

1.   Az  önkormányzati  pályázati 
felhívás  az  erd.hu/Fontos/
Pályázatok,  álláshirdeté-
sek  rovatából  tölthető  le. 
A formanyomtatvány sem tar-
talmában, sem alakjában nem 
változtatható.

2.   A pályázat  magyar  nyelven, 
kizárólag  a  pályázati  forma-
nyomtatványokon  nyújtható 
be.

3.   A pályázatot  hiánytalanul, 
azaz  a  pályázati  formanyom-
tatvány  minden  kérdésére 
választ adva és az előírt doku-
mentumok  csatolásával  kell 
benyújtani.

4.   A pályázatot 2 példányban (1 
eredeti és 1 másolat), szemé-
lyesen a 2030 Érd, Alsó u.  1. 
első emeleten a Közgazdasági 
Irodára kell benyújtani.

5.   A pályázatok  benyújtási  ha-
tárideje: 2014. 08. 01. 12:00

   A határidőt  követően  benyúj-
tott pályázatok az elbírálásból 
kizárásra kerülnek!

   A pályázat benyújtásának idő-
pontja: a pályázat átvételének 
időpontja.

6.   A benyújtott  pályázatokkal 
kapcsolatos  döntésre  a  pá-
lyázat  lezárását  követő  2014. 
augusztusi  ülésen  kerül  sor, 
amelynek eredményéről a pá-
lyázat elbírálásáról szóló dön-
tést  követő  10  munkanapon 
belül  írásban  kap  tájékozta-
tást a tulajdonosok megbízott-
ja (közös képviselő). 

VII.  Az egyéb forrásból felmerü-
lő támogatási lehetőségek: 

Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata fenntartja a jogot, hogy 
egyéb állami, vagy Európai Unió 
által nyújtott  támogatás esetén a 
pályázatban  résztvevő  épületek 
többlettámogatásban  részesül-
hetnek.

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Önkormányzati támogatás  
a panel lakóépületek korszerûsítésére

Csengeri  Attilát,  a  20-30  Egye-
sület  elnökét  indítja  az  őszi 
önkormányzati  választáson  pol-
gármesterként  a  szervezet  –  ezt 
maga  a  jelölt  közölte múlt  csü-
törtöki sajtótájékoztatóján, ame-
lyet a Beliczay-sziget bejáratánál 
tartott,  Bakos  Petra  és  Martin 
Norbert alelnökök részvételével. 
–  Érdi  programunkat  össze-

állítottuk, de most nem hozzuk 
nyilvánosságra.  Egy-két  pontot 
azonban  szeretnék  elmondani: 
megalakulásunkkor,  2010-ben  a 
közösségépítés  volt  a  legfonto-
sabb az életünkben, és folyama-
tosan  ezért  igyekeztünk  tenni. 
Mivel  úgy  látjuk,  hogy  az  ér-
dieknek  ez  számít,  ezt  fogjuk 
felvállalni  –  fogalmazott  az  el-
nök,  aki  utalt  arra  is:  alig  két 
hónapja még  azt  jelentették be, 
hogy  az  önkormányzati  válasz-
táson  közös  polgármester-jelöl-
tet  és  képviselőjelölteket  állíta-
nak  a  Civil  Érdek  Egyesülettel 
(Meggyesek).
– Akkor úgy képzeltük el, hogy 

olyan  összefogást  hozunk  létre, 
ami mögé bárki beállhat, pártál-
lástól  függetlenül. A Civil Érdek 
Egyesülettel rengeteget egyeztet-
tük,  hogyan  induljunk  az  őszi 
választáson,  ám  a  Meggyesek 
országos  politikai  pártokkal  va-
ló  megállapodása,  illetve  ilyen 
elképzelése számunkra nem jár-
ható  út.  Ezért  úgy  döntöttünk, 
önállóan  indulunk  a  választá-
son  –  mondta  Csengeri  Attila, 
hozzáfûzve:  tizenkét  képviselő-
jelöltjük bemutatását a követke-
ző hetekre hagyják. 
Közölte  továbbá,  hogy  véle-

ményük szerint az országos po-
litika  rányomta bélyegét  a helyi 
közéletre  is; ők viszont azt  sze-
retnék, ha helyi ügyekben a he-
lyi döntéseket a helyiek hoznák 

meg, és erre alternatívát a 20-30 
Egyesület tud biztosítani.
Csengeri  Attila  egy-két  prog-

ramelemet megosztott  ezúttal  a 
sajtóval,  és  ismertette  jelmon-
datukat  is, miszerint  Érd  az  ér-
dieké. Ez nagyon fontos – hang-
súlyozta  a  polgármester-jelölt, 
hangsúlyozva, hogy kiemelt cél-
jának  tartja  a  közösségépítést; 
emellett  az  átláthatóság  fontos-
ságát emelte ki.
Mint  azt  lapunk  is  megírta, 

közelmúltban bejelentette  indu-
lását  a  polgármesteri  posztért 
Farkas  Zsuzsa,  akit  az  LMP  tá-
mogat.  Arra  a  kérdésre,  hogy 
voltak-e  tárgyalások  közte  és  a 
20-30  Egyesület  között  a  közös 
indulást illetően, Csengeri Attila 
csak  annyit  mondott:  többen 
megkeresték őket a közös  indu-
lással kapcsolatban.
–  Nem  az  egyéni  érdekeket 

favorizáljuk.  Pont  azért  történt 
egyesületünkben  az  elnökváltás 
is, mert úgy gondoljuk:  így sok-
kal  jobban  tudjuk  képviselni  a 
civil értékeket, és többen állhat-
nak mögénk – mondta Csengeri 
Attila. Mint  ismeretes,  ő Csőzik 
Lászlót  váltotta  az  elnöki  szék-
ben, aki korábban az SZDSZ szí-
neiben Érd alpolgármestere volt. 
Kérdésünkre, hogy nem merült-e 
fel, hogy a volt elnököt indítsák a 
polgármesteri  székért,  Csengeri 
Attila  közölte:  nem,  mert  tel-
jesen  civil  vonalat  szeretnének 
képviselni. 
– Csőzik Lászlónak nagyon so-

kat köszönhet a város,  az egye-
sület,  és  továbbra  is  azon  fog 
munkálkodni, hogy Érd  fejlődé-
sében  a  20-30  Egyesület  jelen 
legyen.  A közös  munkának  to-
vábbra  is  részese  lesz  –  foglalta 
össze  véleményét  a  polgármes-
ter-jelölt.  Ádám Katalin

A 20-30 Egyesület polgármesterjelöltje

Cél a közösségépítés  
és civil irányítás
Csengeri Attilát indítja polgármesterjelöltként az õszi 
önkormányzati választáson a 20-30 Egyesület – ezt 
maga a jelölt jelentette be csütörtöki sajtótájékozta-
tóján, hozzáfûzve: nem lesz közös jelöltállítás a Civil 
Érdek Egyesülettel, mert a Meggyesek országos politi-
kai pártokkal kívánnak együttmûködni.  

Csengeri Attila (középen) bejelentette: õ a 20-30 Egyesület polgármester-
jelöltje - mellette Bakos Petra és Martin Norbert alelnökök
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– A szünidő előtt már tartot-
tunk egy jó hangulatú, sikeres 
előadást az ófalusi óvodában. 
Úgy tervezzük, hogy a tanév 
kezdetével az iskolákban is el-
indítjuk „Az összetartó család” 
programot, amellyel a szülők 
probléma-megoldási készségét 
szeretnénk fejleszteni. Szülői 
értekezleteken, osztályfőnöki 
órákon ismertetjük majd azokat 
a témákat, kérdéseket, amelyek-
ben szükség esetén hozzánk for-
dulhatnak. A figyelemfelhívást 
azonban nem egy unalmas, 
száraz közléssel képzeljük el, 
hanem mesével, gitárzenével 
és énekléssel tarkított mûsort 
adunk elő, amibe belecsem-
pésszük a már említett, tipi-
kus problémákat, hogy akiknek 
szól, magukra ismerjenek. Úgy 
tervezzük, hogy egy-egy nevelé-
si intézményben időközönként 
fogadóórákat is tartunk, amikor 
mind a szülők, mind pedig a 
diákok bátran bekopoghatnak 
gondjaikkal, kérhetnek tőlünk 
tanácsot és segítséget is.

– Volt már ehhez hasonló kez-
deményezésre példa? – kérdez-
tük az intézményvezetőt.

– Több évtizede vagyok a tag-
intézmény vezetője, de eddig 
még nem hallottam hasonló-
ról – ismeri el Bereiné Petrik 
Mária. – A fiatal kollégák saját 
ötletük alapján adták be erre a 
programra a pályázatot, és meg 
is nyerték! Most már „csak” a 
megvalósításon kell dolgozni-
uk, de nem aggódom, hiszen 
nagyszerû szakemberek vesz-
nek körül, akik tele vannak öt-
letekkel. 

– A Parkoló program is egy re-
mek példa arra, hogy a vakációt 
divatos táborok és luxus nyara-

lás nélkül is el lehet tartalmasan 
tölteni – egészítette ki mindezt 
Rákosi Aglája. – Sok szülő attól 
frusztrált és rosszkedvû, mert 
nem képes méregdrága játéko-
kat venni a csemetéjének, és 
nem tudja őt befizetni a költ-
séges táborokba. Holott a gyer-
mekeknek a szülővel eltöltött 
idő a legnagyobb kincs. Egy 
közös kirándulás, közös társas-
játék vagy beszélgetés sokkal 
többet jelent a nebulóknak, 
mint a divatos játékok. Fontos, 
hogy csak azokhoz a szükség-
letekhez ragaszkodjunk, amire 
valóban szükségünk van. Ezek 
a nyári foglalkozások, de a ké-
sőbbi „házhoz”, illetve iskolába 
menő konzultációk azt a célt 
szolgálják, hogy – amennyi-
ben szükséges – megtanítsuk a 
szülőknek azt, hogyan tudnak 
áthidalni olyan nehézségeket, 
amelyek egy kis leleményesség-
gel és jóakarattal könnyedén 
megoldhatók. Azon dolgozunk, 

hogy együtt maradjon a család, 
és a gyermekek szüleik mel-
lett nőjenek fel – hangsúlyozta 
Aglája.

– Ezzel a programmal nem-
csak a bajba jutottakon próbá-
lunk segíteni, hanem legfőkép-
pen a megelőzésben bízunk. Ha 
ugyanis idejében sikerül orvo-
solni a kisebb-nagyobb konf-
liktusokat, anyagi természetû 
problémákat vagy nevelési 
és családi problémákat, talán 
még a házasságok egy része is 
menthető, és együtt maradhat 
a család. Ha azonban ehhez 
mi már kevesek vagyunk, ak-
kor legalább abban szeretnénk 
segíteni, hogy a gyermekek mi-
nél kisebb traumát éljenek át a 
család felbomlása miatt – teszi 
hozzá Józsa Bettina.

A Gyermekjóléti Központ „Az 
összetartó család” nevû preven-
ciós programja ősztől költözik 
be az őt fogadó, érdi nevelési 
intézményekbe.  Bálint Edit
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Aki elakad, annak nem mindig 
sikerül önerőből megmenekül-
nie, és tovább lépni. Gyakran, 
hogy ne legyen még nagyobb a 
baj, szükség lehet külső segít-
ségre, ám ezt sokan vagy nem 
ismerik el, vagy nem tudják, 
hová forduljanak, hol keressék 
a megoldást. Ezt szeretnék át-
hidalni az érdi Gyermekjóléti 
Központ munkatársai „Az ösz-
szetartó család” nevû preven-
ciós programmal, amelyben a 
szaktudásukat és a segítőkész-
ségüket ajánlják fel a szülők-
nek. Bereiné Petrik Mária tag-
intézmény vezetővel, Rákosi 
Aglájával és Józsa Bettinával a 
nemrég megnyert pályázatról és 
annak gyakorlati megvalósításá-
ról beszélgettünk.

– Azt talán sokan tudják, 
hogy a Gyermekjóléti Központ 
és a Családsegítő Szolgálat a 
gyermekeket és a családokat 
támogatja és segíti, de alapve-
tően úgy él a tudatukban ez az 
intézmény, hogy hozzánk már 
csak akkor fordulnak a szülők, 
ha nagyon nagy bajban van-
nak, vagy ha anyagi segítséget 
remélnek. Ugyanakkor egyesek-
nek eszükbe sem jutna külső 
segítséget kérni; talán szégyen-
érzetből, vagy azért, mert nem 
tudják, kihez fordulhatnának 
– kaptuk a tájékoztatást Józsa 
Bettinától. – Ezért azt találtuk 

ki, hogy az óvodákban és az is-
kolákban népszerûsíteni kellene 
a szolgáltatásainkat, és ahol van 
érdeklődés, szülői klubot indí-
tunk annak érdekében, hogy 
kibeszéljük, megbeszéljük az 
időszerû problémákat. Ha baj 
van a családban, gondok me-
rültek fel a házasságban, akár 
családterápiát is tartunk, hát-
ha meg lehet előzni a legrosz-
szabbat: a válást, a család fel-
bomlását. Ha meg nincs gond, 
akkor is érdemes átbeszélni a 
kisebb-nagyobb zökkenőket an-
nak érdekében, hogy minden 
körülmények között együtt ma-
radhasson a család. Mi ezért 
küzdünk, ezen dolgozunk nap, 
mint nap. 

– A felvilágosító munkát 
már akár óvodában érdemes 
elkezdeni. Beszélni kell a ki-
csiknek az összetartó család-
ról, a szeretetről, az odafigyelő 
gondoskodásról. Ezzel együtt 
mi egy sokrétû segítségnyújtás-
ban gondolkodunk. Előfordul, 
hogy olykor nem a párkapcso-
lat miatt vannak feszültségek 
a családban, hanem sokkal 
inkább az addig nyugodt és 
szelíd csemete a kamaszkorba 
lépve hirtelen kezelhetetlenné 
válik, a szülők pedig tanácsta-
lanok, mert nem találják meg 
a megfelelő nevelési módszert. 
Bármilyen probléma merül is 

fel, a fő célunk a felvilágosítás 
és a segítségnyújtás. A legtöbb 
szülő azonban saját ötlete alap-
ján biztosan nem keresné meg a 
Gyermekjóléti Központ szakem-
bereit, ha kérdése, gondja van, 
ám úgy véljük, ha ez a lehetőég 
csupán karnyújtásnyira van tő-
le, talán mégis rászánja magát 
arra, hogy megossza valakivel a 
családi gondjait, és ne szégyell-
jen tanácsot kérni. Olykor egy 
kis beszélgetés, néhány jó szó 
is segíthet, de ha nagyobb a baj, 
abban is tanácsot adhatunk, ho-
vá tudnak fordulni – folytatja a 
fiatal szociális munkás.

– Ha jól értem, a Gyermekjóléti 
Központ szolgáltatása ezúttal 
„házhoz megy”, illetve mintegy 
felkínálja az iskolákban és óvo-
dákban azt a segítséget, amiért 
eddig többnyire fel kellett keres-
ni a tagintézményt?

– Akár így is fel lehet fog-
ni, hiszen a cél az, hogy az 
eddiginél szélesebb körben 
népszerûsítsük azt a szakmai 
eszköztárat, ami a rendelkezé-
sünkre áll ahhoz, hogy akár a 
továbbtanulásban tanácsoljuk a 
kamaszokat, vagy segítőkezet 
kínáljunk akkor, amikor tanu-
lási gondok, netalán alkohol- 
vagy drog problémák merülné-
nek fel. 

– Hogyan fog ez mûködni a 
gyakorlatban?

Prevenciós programot indít a Gyermekjóléti Központ 

Õsztõl „házhoz megy” a szakmai segítség
Napjaink jellemzõje az egyre kevesebb házasságkötés, és az egyre több válás – bár 
az utóbbi idõben ezek a tendenciák javulni látszanak. Mindenesetre egy iskolai 
osztályban már az számít furcsának, ha van olyan diák, akinek még együtt vannak 
a szülei. Pedig a zátonyra futott házasság sok esetben talán még megmenthetõ 
lenne, ha „kibeszélhetnék” sérelmeiket, és megfelelõ segítséget kapnának a fiatal 
szülõk – véli Józsa Bettina és Rákosi Aglája, az érdi Módszertani Gyermekjóléti 
Központ két munkatársa, akik õsztõl „házhoz”, azaz az iskolákba és óvodákba is 
szeretnék elvinni „Az összetartó család” nevû programot.

Bereiné Petrik Mária büszke a fiatal kollégáira, akik kifogyhatatlanok az ötletekbõl, és roppant lelkesek – mellette 
a képen Rákosi Aglája, az érdi Módszertani Gyermekjóléti Központ munkatársa

A 
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 Józsa Bettina „Az összetartó család” prevenciós programot széles kör-
ben szeretné népszerûsíteni, hogy felhívja a figyelmet a család fontossá-
gára, és arra, hogy érdemes segítséget kérni, ha probléma van

helyi társadalom

Tájékoztató
a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden 
lakosát, hogy városunk területén ez évtől bevezettük a 
házhoz menő lomtalanítást. Az ÉTH új szolgáltatására 
– az év folyamán bármikor – évente egy alkalommal, díj-
mentesen minden olyan érdi lakos jogosult, aki Érden 
bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentke-
zett nyilvántartási rendszerünkbe.

A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1.   A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. 

Cégünk célja, hogy a szolgáltatást bővítve, más 
napokon is biztosítani tudjuk. Igény esetén hétköz-
napra már most is tudunk vállalni házhoz menő lom-
talanítást, de egyelőre még korlátozott számban. 

2.  Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szol-
gáltatásunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az 
ÉTH ügyfélszolgálatával: 
–  telefon: 06/23-522-600  

mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 06/23-522-607)
–  e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu  

honlap: www.eth-erd.hu 
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
–   milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállít-

tatni
– milyen mennyiségről van szó
–  egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a 

szállítást
– rögzítik az Ön elérhetőségeit

4.  A szállítás napján az Ön címére induló kollégánk 
felveszi Önnel a kapcsolatot az előző címről való 
induláskor.

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa 
berakodhatja a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő 
jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet 
összegyûjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.

Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez 
bármilyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírság-
gal büntethető!

Reméljük, új szolgáltatásunk Önnek is elnyeri a 
tetszését és közösen sikerül szebbé, tisztábbá tenni 
városunkat és természeti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtó-
szolgálata
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Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város 

esélyteremtõ ösztöndíjára
Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és 
középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, álla-
milag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben: 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e)  igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetû,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesülő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
f) utógondozói ellátásban részesülő. 

Az Oktatási és Mûvelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok 
és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik 
évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelődési Bizottsága határidőn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott 
formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek az oktatási év 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselő részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről az Oktatási és Mûvelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelődési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő meg-
jelenést követő 30. nap: 2014. szeptember 10.

Pályázati kiírás  
Érd Megyei Jogú Város  

tehetséggondozó ösztöndíjára

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapítá-
sával lehetõséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, 
és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelõzõ tanévben kimagasló. 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban legkorábban a nyolcadik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati ûrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelezõ mellékletek 
csatolásával lehet. 

A pályázatot - a pályázó által aláírva- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidõn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni:  „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthetõ a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ megjele-
nést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésrõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ leteltétõl számított 15. mun-

kanap.
Az elbírálás során az Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága határidõn túl benyújtott vagy 

formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidõben benyújtott 
formailag megfelelõ pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján 
dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élõ eltartottak száma,
c) a család egy fõre jutó jövedelme.

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a mûveltségi 
vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésrõl a pályázókat a Bizottság írásban 
értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülõk minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy 
azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetõség. Alapfokú oktatásban részt vevõ jogosult esetén a kifize-
tés a törvényes képviselõ részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követõen az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követõen beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetõség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi idõben a tanulónak felróható módon megszûnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetésérõl az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság 
dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtõ 
Ösztöndíjban részesíthetõ. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város honlapján 
(www.erd.hu) augusztus 11-én jelenik meg.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történõ meg-
jelenést követõ 30. nap:  2014. szeptember 10.

információk
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

testnevelés-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakvégzettségnek megfelelő 
órák tartása, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, testnevelés- bármely szakos, 
• büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• edzői végzettség (kézilabda,labdarúgás vagy birkózás sportág), 
• hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 18. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János igazgató nyújt, a ügyeleti napokon (szerda 8-12 
óráig) 06/23/365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Fácán köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 632-
3/2014/KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János igazgató részére a batthyany.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• erd.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület  

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

iskolatitkár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: iskolatitkári teendők ellátása 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, 

• büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• lakóhely Érd közelében 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318, 06-20-3883-

086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376-

2/2014/KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-

es, telefonos vagy postai úton értesítés. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•  www.erd.hu

Fórum

Búcsúzunk mindenki Dudy nénijétől az édes-
anyától, nagymamától és a pedagógustól, aki 
2014. július 5-én 93 éves korában elhunyt. Dudy 
néni írta a II. Lajos Általános Iskola 100 éves év-
fordulójára készült emlékkönyvben: „Mindenem 
a tanítás, ez éltetett.” Ezt igazolja gazdag, értékes 
életpályája.

1921. szeptember 17-én született Budapesten. 
1940-ben Budapesten végzett a Damjanich utcai 
Tanítóképzőben. Erdélyben, Szatmárnémetiben 
kezdte tanítói pályáját, ahol négy évig dolgozott. 
1943-ban ment férjhez Magyari Domokoshoz, 
aki szintén pedagógus volt. 1948 augusztusában 
kerültek mindketten Érd-Ófaluba. Dudy néni al-
sóban tanított és felsőben az énekkart vezette. 
Nincs olyan család Ófalu és környékén, amelynek 
valamelyik tagja ne Dudy néni odaadó segítsé-
gével ismerkedett volna meg a nagy titokkal, a 
betûvetés rejtelmeivel. Pedagógusi pályája során 
sokat tett azért, hogy a rá bízott gyermekek 
megismerkedjenek a szûkebb és tágabb környe-
zetükkel. Érd földrajzával, történelmével is meg-
ismertette diákjait. Hatalmas sétákat szervezett, 
melynek keretei között a környék nevezetessége-
it, mûemlékeit látogatták meg. 

1976. szeptember 18-án ment nyugdíjba, de 

ezzel nem intett végső búcsút hivatásának. 1977 
szeptemberétől 1988 júniusáig az Érdi II. sz. 
Általános Iskolában, a későbbi Bolyaiban taní-
tott. Szakmai munkáját az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a 
szolgálati emlékérmet és a vasdiplomát is.

Köszönjük Földanyánknak, hogy végső pihe-
nésre magába zárja ezt a testet. Csak a testet, mert 
emléke, őszinte mosolya, lelki derûje, embersége 
itt marad. Gyászoljuk őt, ki oly sokat jelentett 
mindnyájunknak. Megtiszteltetés volt, hogy a ta-
nítványai lehettünk, még nagyobb megtiszteltetés 
volt, hogy vele dolgozhattunk. Nehéz az elválás. 
Nyugodjunk meg Dudy néni szeretetének emlé-
keiben! Juhász Gyula soraival búcsúzunk:

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint lámpafény az estben,
Ki tündököl és ragyog egyre szebben,
És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren.”

 Tanítványai és kollégái

Búcsú Magyari Domokosné Duhay Gizellától

1948/49. tanév 2. osztály

A fotó a II. Lajos Általános Iskola évkönyvébõl származik, és Dudy nénit ábrázolja tanítványai körében

információk

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ második alkalommal 
hirdette meg a nyugdíjas klubok 
tagjai számára Kortalan Színpad 
címû mûvészeti bemutatkozás-
ra alkalmat adó programját.

A felhívásra Érd nyugdíjas 
klubjaiból 13 produkció előadá-
sára érkezett jelentkezés.

Változatos mûfajúak voltak 
az előadott mûsorszámok, az 
énekszámokat versek, színházi 
jelenetek, bûvészmutatványok 
tarkították. Nagy sikert aratott 
Molnár Gáborné versmondása 
és sok tapsot kapott Druzsin 
József és Matécz Ferencné, aki 
a Szózatot mondták el. Lévai 
Jánosné Életünk történetei cím-
mel a nyugdíjas klubhoz való 
csatlakozásáról számolt be, s az 
elbeszélésből egy sokakra vo-
natkoztatható emberi történet 
tárult fel. 

Hangos kacagás kísérte a 
Horváth Andrásné és Németh 
Lajos által előadott vidám je-
lenetet, amelynek szerzője 
Németh Lajos volt. A Petőfi 
Nyugdíjas Klub, a Életet az 
Éveknek Nyugdíjas Klub és a 
Tusculanum Nyugdíjas Klub 
tagjai népdalokat énekeltek, 
mindannyian egy-egy magyar-
országi tájegység dalait mutat-
ták be. Kurusa József kártya-
trükkjeit hangos ováció fogadta, 
Mendre Lászlóval gitárral kísért 
dalait közös éneklés követte.

A Parkvárosi Fenyves Klub 
énekkarának humoros szövegû 
dalait és a nyugdíjasok himnu-
szát felállva ünnepelte a szép 
számú közönség.

Az ez évi találkozó sikere is 
bizonyítja, hogy szükség van 
az olyan alkalmakra, amikor 

egy-egy közösség vagy egyén 
bemutathatja valamilyen mûvé-
szeti ágban a tudását, tehetsé-
gét, még ha a nyugdíjas korosz-
tályt képviseli is. 

Akik pedig kedvet kaptak a 
szereplésre, várjuk őket jövőre, 
az újra meghirdetendő Kortalan 
Színpad programjába!
 Szedlacsek Emília

Kortalan  
Színpad

A Petõfi Nyugdíjas Klub énekkara népdalokat adott elõ

Egy magyarországi tájegység dalait mutatta be az Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub énekkara

A Béke-Barátság Klub énekesei nagy sikert arattak
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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!

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

102 FOGÁSZATI 3D CT

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

Oxygen Medical Kft.
1042 Budapest, Árpád út 47-49.
Telefon: 06 (1) 799 7986,
Mobil: 06 (20) 554 1498
email:
info.ujpest@oxygenmedical.hu
www.oxygenmedical.hu

Fogászati 3D CT felvé
tel ÉszakPest egyik 
legkorszerűbben felsze
relt, 6 székes fogászatán.

019 JÓGA KEZDŐKNEK 10 ALKALOM

Akciós ár:
9.000 Ft

Listaár: 
18.000 Ft

1196 Bp., Hunyadi utca 87, tetőtér 
Telefon: 06 (30) 589 7874 
Email: shanti@jogasziget.hu
http://www.jogasziget.hu

Többször is gondoltál 
már rá, de még nem 
merted kipróbálni? 
Fontos számodra az 
egészség, a fiatalság és 
a belső nyugalom?

055 GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

1182 Budapest, Üllői út 761.
Tel.: 06-30/606-3554;
fax: 06-1/297-6012
maganrendeles@betesz.hu; 
www.betesz.hu

Nagy tapasztalat
tal rendelkező, 
gyógymasszőreink 
várják a gyógyulni 
vágyókat.

074 SZÉPÜLJÖN NÁLUNK 

Akciós ár:
6.225 Ft

Listaár: 
12.450 Ft

Gellei Naturális Fodrász Szalon:
1111 Bp., Bartók B. út 10-12.
Tel: 489-0291, www.gellei.hu

Frizura stílus szak
tanácsadás után 
személyre szabott 
frizurakészítés és 
színfrissítés (színezővel) 
1 női vendégünknek.

098 ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

Akciós ár:
95.250 Ft

Listaár: 
190.500 Ft

1071 Bp., Városligeti Fasor 35/a. 
+36 70 504 7257;
+36 70 376 9917
www.adamvilla.hu
info@eventikum.hu

Az Ádám Villa Budapest 
szívében egy igazán 
exkluzív, romantikus 
esküvőhelyszín.



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Felveszek gyakorlott nyugdíjast 
v. elõtte állót, savanyúságos üzlet-
be, Bp. Fény utcai piac, hatórás 
munkaidõ. T:06 30 350 4303

Érdi cég azonnali kezdéssel keres 
kõmûvest, burkolót, segédmunkást, 
saját közlekedés elõnyt jelent. T:06 
30 256 6053

Bp-re keresünk nagy tapasz-
talattal rendelkezõ varrónõt. 
Vidékieknek lakhatással. Tel.: 
0670/364-3462

Villanyszerelõt keresünk érdi 
telephelyre. T:06 70 605 5446

A GDN ingatlanhálózat értéke-
sítõket keres magas jutalékkal. 
kosztolanyi@gdn-ingatlan.hu

ÁLLÁST KERES

Takarítást, gyermekfelügyeletet 
vállalok, alkalmanként vagy rend-
szeresen. T:06 30 4774 918

ÁLLATORVOS

AUTÓ

Autót vásárolok!Lehet sérült,vagy 
akár roncs is!Ingyenes forgalomból 
kivonás,kiszállási díj nélkül, a hét 
minden napján!06704330123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javí-
tás. Tel.: 0670-541-9022

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

















GYÜMÖLCS

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve 
eltartási szerzõdést idõs hölgyekkel 
és urakkal egyaránt. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06 30 451 8042

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû jótállás-
sal, 3 év lepattanás garanciával. 
Varga Zoltán 06-70-570-5515

INGATLAN

Ürömön,III.kerület Csillagfürdõ 
mellett 400 nm-es,lakóövezeti,ö
sszközmûves telkek ELADÓK. Ár: 
11.9 millió Ft. +36303317820  
www.ingatlan.com/20801716

Szigetszentmiklós, Leadó utca., 
790 nm-es telken, 51.00 nm-es, 
családi ház Eladó. A tetõtér nem 
beépíthetõ. Ár +36305185351 
www.ingatlan.com/20851292

Ü R Ö M Ö N , C S I L L A G F Ü R D Õ 
mellett,400m2 ÉPÍTÉSI TELKEK 
akár 0 Ft önerõvel ELADÓK!,11,9 
M-tól. www.uromrokahegy.hu 
+36303317820   
www.ingatlan.com/20595810

XII.ker., Nárcisz u., 48 nm-es, 
tégla építésû panorámás lakás tulaj-
donostól eladó. 1+1 szoba 3.em. 
Ár:18.5 MFt +36209565566  
www.ingatlan.com/20805675

XXII. kerületben, cirkó fûtéses, 2 
szobás, hallos lakás téglaépítésû 
házban akciós áron eladó! Irányár: 
8.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Érd központban két szobás  
I. emeleti 57 m² lakás eladó 9,1 M Ft, 
csere is érdekel. T:06 23 369 172

INGATLANT KERES

Budapesti kisméretû öröklakást 
vásárolnék saját célra. A pénz 
megvan hitelre nem kell várni. 
tel:06303301044

JÁRMÛ

KERT



















Permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítések építése, javitása. 
Térkövezés, hõszigetelés, vízszige-
telés, betonozási munkák:061781-
4021, 06 70 547-2584

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos 
részén buszmegállóhoz közeli csa-
ládi házban különálló szinten 50 
m² tetõtéri lakás 2 szoba, konyha, 
fürdõszoba, elõszoba, erkély, búto-
rozottan sürgõsen kiadó gépkocsi-
beállás lehetséges. Kábel tv, telefon 
megoldható. Kerthasználat megbe-
szélés tárgya. Ár: 65 E Ft+rezsi. 
T:0630-624-9604

Amerikai konyhás, berendezett, 
teljesen közmûvesített lakás, gép-
kocsi beállóval, hosszú távra kiadó. 
T:06 20 920 4261

Érd-parkvárosban kiadó két szoba 
összkomfortos lakás, hosszú távra.
T:0630 266 7939

Külön bejáratú összkomfortos, 
bútorozott lakás kiadó. T:06 30 964 
9246

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítás-
sal. Külföldre is! Ingyenes árajánlatért, 
hívjon akár most: 06-30/52-98-244!













KUTYAKOZMETIKA

Megnyílt Érd központjában az 
AMIGO kutyakozmetika. Érd, Diósdi 
út 17. Facebook.com/amigokutya-
kozmetika; T:06 20 953 8130

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Családi házak, lakások takarítását 
vállalom, jó referenciával, gyakorlat-
tal. T:06 30 9703 593

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítés matema-
tikából és fizikából, általános- és 
középiskolásoknak. T:06 20 516 
5684

2 napos Csecsemõ -és Kisgyermek 
ELSÕSEGÉLY Tanfolyam Aug.9-10. 
Újraélesztéstõl a Baleseteken át a 
Betegségekig mindent átveszünk.
GYAKORLAT+Elmélet. 0670/347-
5077

Angol szintentartó társalgás hala-
dóknak. T:06 20 925 5288

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon:06-20-
9877-273

SZOLGÁLTATÁS















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

TÁRSKERESÕ

156/55/61 éves hölgy, keresi 
korban hozzáillõ korrekt társát nem 
dohányzó úr személyében. T:0630 
241 4269

TELEK

Ikerház építésre is alkalmas 
összközmûves 982 m² építési 
telek lakható felvonulási épülettel 
a Törökbálinti úton eladó. T:06 20 
920 4261







TEMETKEZÉS

TV JAVÍTÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Vízóra csere 
beszerelés mosó és mosogatógép 
bekötés 06 70 642 75 26
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!



éves kortól várja a gyerekeket. 
A legkisebbek tízperces póni-
séta, illetve játékos feladatok 
segítségével ismerkedhetnek 
meg a lovakkal és sajátíthatják 
el az alapokat, négyéves kortól 
pedig részt vehetnek a Magyar 
Póni Klub versenyein (ahol 
nemcsak díjugrató, hanem fu-
tószáras feladatok is vannak, 
így a legkisebbek is bekapcso-
lódhatnak). 

A nyári táborból a kicsik dél-
után hazamennek, a nagyobbak 
viszont dönthettek úgy, hogy 
a bentlakást választják – ezen 
a héten kilenc gyerek alszik a 
lovarda e célra kialakított szo-
báiban.

– Sem ők, sem a kicsik nem 
unatkoznak az öt napos tábor 
ideje alatt. Ha nagyon meleg 
van, vagy éppen esik az eső, a 
fedett lovardában játszunk, de 
idekint is van árnyékos rész 
bőven. A kicsik lovakat etetnek, 
szaladgálnak, ismerkednek a lo-
varda életével, és gyakori az is, 
hogy délutánonként eljátsszák 
a délelőtt tanultakat – mond-
ta Menyhárt Ildikó, aki úgy 
tapasztalja: a szabadban való 
mozgás, az állatok közelsége, 
no meg a lovaglás felszabadí-
tóan hat a gyerekekre, és az év 
közben szorongó, túlteljesítő 
gyerekek az itt töltött napok 

alatt megnyílnak, beszédesek, 
barátkozóak lesznek. 

Aki szeretné kipróbálni, mi-
lyen is egy hét a természetben, 
lovak között, még jelentkezhet 
a július 28-tól augusztus 1-jéig, 
illetve az augusztus 11-től 15-

ig tartó turnusokra Menyhárt 
Ildikónál a 70/244-8495-ös te-
lefonszámon. A napközis tá-
bor díja 31000, a bentlakásosé 
39000 forint; bővebb információ 
az ordoglovas.hu honlapon ol-
vasható.  Ádám Katalin
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Forróság ide, kánikula oda, 
ezen a hétfőn is több mint húsz 
kisebb-nagyobb gyerek gyûlt 
össze az Ördöglovas SE nyári 
táborában. Az érdi Tárnoki út 
és a tárnoki Szőlőhegyi út ta-
lálkozásánál fekvő lovardában 
nemcsak azokat várják lovas és 
szabadidős programokkal, akik 
már tudnak lovagolni, hanem 
a kezdőket is, akár négyéves 
kortól. Itt megtanulhatják a leg-
kisebbek is, hogyan kell a lova-
kat ápolni és felszerszámozni, 
és természetesen lovagolhatnak 
is, ki-ki tudásszintjének meg-
felelően.

– A lovas elméleti és gyakor-
lati oktatás mellett szeretnénk 

minél érdekesebb programo-
kat nyújtani a gyerekeknek. 
Kézmûves foglalkozások, ügyes-
ségi játékok várják a kisebbeket 
és nagyobbakat, emellett egyen-
súlyjavító lovas gerinctorna és 
kutyás készségfejlesztés is sze-
repel a heti kínálatban – mondta 
lapunknak Menyhárt Ildikó, a 
tábor szervezője, aki idén nyá-
ron hat turnusban fogadja a 
gyerekeket. 

– Minden táborunkra sok je-
lentkező van; zömmel egyesü-
letünk tagjai érdeklődnek, de 
jönnek ismerősök, sőt, olyanok 
is, akik távolabb laknak, és az 
interneten találtak ránk; az 
egyik kislány, aki most kezdi 

a tábort, Szlovákiából érkezett 
– jegyezte meg Ildikó, aki hatod-
magával foglalkozik a gyerekek-
kel. A legkisebbek mellett nem-
csak lovasoktató van, hanem 
egy óvónő is, aki az árnyékban 
játszik, rajzol a négy-hatévesek-
kel, már amikor épp nem a lo-
vakkal vannak elfoglalva. 

– A táborban bőven jut idő 
olyan foglalatosságokra is, 
amelyekre év közben alig: lo-
vat fürdetünk, sörényt fonunk, 
többet ápoljuk őket, mint ami 
egy egyszerû óra keretébe be-
lefér. A haladókat – amellett, 
hogy elmélyíthetik tudásukat 
– igyekszünk a megszokottól 
eltérő élményekhez juttatni: 
módjuk nyílik a tereplovaglás-
ra, illetve a szőrén lovaglásra is. 
A kezdők is nagyon sokat tanul-
hatnak az öt nap alatt. Jönnek 
egyébként olyan gyerekek is, 
akik még sosem ültek lovon, de 
bennük sincs félsz, hiszen lát-
ják, hogy a többiek milyen jól 
érzik magukat. Teljesen más a 
hozzáállásuk így, mint amikor 
„magányosan” ülnek először 
lóra – jegyezte meg Menyhárt 
Ildikó, akinek az a célja, hogy 
minden gyerekkel a tudásához 
mérten foglalkozzanak. Mivel a 
gyerekek többsége az egyesület 
keretében lovagol, ismerik a 
tudásukat. Van olyan kisisko-
lás, aki több éve ide jár, hi-
szen az Ördöglovas SE már két-

Sörényfonás, lófürdetés, kutyás és kézmûves programok 

Ördöglovasok tábora
Lovas elméleti és gyakorlati oktatással, egyensúlyjavító lovas gerinctornával és 
kutyás készségfejlesztéssel várja a gyerekeket az Ördöglovas SE nyári tábora. 
A Tárnoki út végénél lévõ lovardában nemcsak az egyesület kis lovasait látják 
szívesen, hanem azokat a gyerekeket is, akik csak most ismerkednek a lovakkal, 
lovaglással. Mint Menyhárt Ildikótól, a tábor szervezõjétõl megtudtuk, igyekeznek 
minden korosztálynak egyénre szabott játékokat, feladatokat találni. 

Egy kis torna a ló hátán – így lesz egyre jobb a gyerekek egyensúlyérzéke
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Van, aki már futószáron lovagolhat

A kicsik megtanulják a lóápolás alapvetõ szabályait is

Az állatok közelsége, a szabad levegõn való mozgás és a lovaglás gyógyír 
a szorongásra is

Felvirágzott Érd. A napos idő, 
a meleg nyár virágba borította 
az utcákat, tereket, és még a 
körforgalmak is kiszínesedtek 
az ezernyi virágszáltól. Persze 
nemcsak a nyárnak, hanem a 
szorgos kezeknek is köszön-
hető, hogy megszépült a vá-
ros. Jó most sétálni az illatozó 
kaspók között, jó most látni a 
szép bokrokat, fákat, azt, hogy 
kivirult a város. A látványtól 
az emberek is kivirultak. Még 
jobban kivirulunk, ha szembe 
jön velünk két zöldbe burko-
lózó fa vagy bokor… Az egyik 

kis utcában alig akartunk hinni 
a szemünknek, amikor legna-

gyobb meglepetésünkre talál-
koztunk két izgő-mozgó alak-
kal, akik inkább fához, illetve 
bokorhoz hasonlítottak, mint 
emberekhez, ugyanis nem volt 
arcuk sem. Egy kislányhoz 
odamentek és beszélgettek ve-
le… A kislány nem ijedt meg, 
válaszolgatott a kérdésekre, 
hozzájuk is ért a kezével. Mint 
kiderült, a két fiatalember eb-
ben a jelmezben köszöntötte 
a jó időt, a napfényt, a nyarat, 
ezzel nem kis feltûnést keltve. 
Kedves ötlet részükről. 

Íme egy színes város, színes 
virágokkal és emberekkel.

 (temesi)

Virágváros

Virágemberek az utcán
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Kaspók a Fõ téren és mennyasszonyi csokrok...

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is


