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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.

Galyasné kereken két évtize-
de dolgozik szociális ügyin-
tézőként az érdi Városházán. 
A városi elismerés elnyerése al-
kalmából elsősorban a munká-
járól faggattuk, de a rászorulók 
lehetséges támogatási formái 
mellett a szociális munka ne-
hézségei és szépségei is szóba 
kerültek. 

– Éppen augusztus 1-jén volt 
kereken 20 éve annak, hogy az 
érdi Polgármesteri Hivatalban, 
az akkori gyámügyi igazgatás-
ban dolgozni kezdtem. Nem 
sokkal később azonban jelentős 
átszervezés történt, és a szoci-
ális igazgatási feladatok kerül-
tek előtérbe, amely feladatok 
a mai napig is munkám részét 
képezik – mondta beszélgeté-
sünk elején Galyasné Légrádi 
Ágota. – A hozzánk forduló, krí-
zishelyzetbe került ügyfelekkel 
foglalkozom. A szociális előírá-
sokhoz igazodó, helyi rendele-
tek alapján nyújtható pénzbeni 
és természetbeni támogatások 
odaítéléséről kell a döntéseket 
előkészíteni.

– Mit tapasztalt, a húsz év 
alatt változott‑e az ügyfélkör? 
Nőtt‑e a segítséget kérők szá‑
ma?

– Vannak rendszeresen visz-
szajáró ügyfeleink, akik a gyer-
mekneveléshez igénylik a szo-
ciális támogatást, a lakhatási 
körülményeik vagy munkanél-
küliség miatt szorulnak segít-

ségre. Ugyanakkor a válságot 
követő években kissé megugrott 
a segítséget kérő ügyfelek szá-
ma, hiszen, mint tudjuk, sokan 
veszítették el a munkahelyü-
ket, ami miatt nehéz helyzetbe 
került a család, és szükségük 
volt az önkormányzat támoga-
tására. 

– Nincs könnyû helyzetben, 
hiszen főként panaszokat hall, 
de mégsem hozhat szubjektív 
döntéseket. Hogyan viseli, ha 
valamiért mégsem tud segíteni?

– Természetesen megfele-
lő nyitottság és empátiakész-
ség nélkül lehetetlen ebben a 
munkában helytállni, de azt is 
szem előtt kell tartanom, hogy 
én csak a törvényes előírások-
nak megfelelő döntést hozha-
tok, ami kizárja a szubjektív 
megítélést, vagy a személyes 
érzelmeket. Előfordul, hogy az 
ügyfél olyan problémával fordul 
hozzánk, ami nem fér bele a 
hatályos támogatási rendszer-
be, akkor megpróbálom őt a 
megfelelő segítő szolgálathoz 
irányítani, ahol másfajta segít-
séget kaphat.

– Panaszáradattal érkeznek, 
vagy inkább szótlanok a nehéz 
helyzetbe került emberek?

– Ez változó. Vannak, akik nyíl-
tan elmesélik az összes gondju-
kat, mások csak szûkszavúan 
közlik, mit szeretnének. Ezt 
személyisége válogatja, de ne-
kem természetesen az a dol-

gom, hogy meghallgassam őket, 
és az adott lehetőségeken belül 
megtaláljam és felajánljam a 
rendelkezésre álló támogatási 
lehetőséget, illetve arról is tá-
jékoztassam az ügyfeleket, mi-
lyen feltételek szükségesek a 
segítség igényléshez. Sohasem 
zavar, ha sokat panaszkodnak, 
vagy sokat beszélnek, mert sze-
retem a munkámat, és szeretek 
az emberekkel foglalkozni.

– Vajon a jó hírekkel is meg‑
keresik, például, amikor már 
megoldódik a problémájuk?

– Ritkábban ugyan, de arra 
is van példa, hogy csak azért 
keresnek meg, hogy elmondják: 
sikerült elhelyezkedniük, vagy 
rendeződött a lakhatásuk. Ez 
akkor is jó érzés, ha tudom, 
hogy én csak a jogszabályok-
nak megfelelően jártam el, és 
csupán a kérelem kitöltésében 
segítettem. Mégis örülök, ami-
kor jobbra fordul az ügyfelek 
sorsa. 

– Június 30‑tól kis mértékben 
változott az érdi önkormányzat 
szociális támogatásáról szóló 
rendelete. Mit tartalmaz ez a 
módosítás?

– Tulajdonképpen a gyer-
mekneveléshez és gondozásá-
hoz nyújtott támogatások köre 
bővült, ami azt jelenti, hogy 
a szülők olyan kiadásokra is 
kaphatnak segítséget, amelyek-
re eddig nem, ilyen például a 
gyermek szalagavatója, balla-

gása vagy nyári táboroztatása, 
amennyiben a család nem tudja 
ezeket a kiadásokat teljes egé-
szében kifizetni. Egyébként a 
törvényes előírás szerint min-
den kérelmet a beadástól szá-
mított 15 napon belül el kell 
bírálnunk. Ugyanakkor, mivel 
az önkormányzati segélyrend-
szer feltételrendszere is szigoro-
dott, a szociális támogatásokat 
igénylő ügyfeleknek nem elég 
bejelenteni, hanem igazolniuk 
is kell azt a rendkívüli, illetve 
váratlan helyzetet, ami miatt a 
segítséget kérik. 

– Mi tartozhat az ilyen „várat‑
lan helyzet” kategóriájába?

– Bármi, ami miatt a család 
nehéz anyagi helyzetbe kerül: 
baleset, tartós betegség, munka-
hely elvesztése, lakhatási prob-
lémák, és ehhez hasonlók lehet-
nek, amit megfelelő iratokkal 
is igazolni kell. Ugyanakkor az 
egy főre jutó jövedelemhatár is 
meghatározó, mert az egyedül 
élő szülők esetében a nyugdíj-
minimum 150, a családoknál 
pedig 130 százalékát meg nem 
haladó jövedelem esetében le-
hetnek az ügyfelek bármilyen 
jellegû szociális támogatásra 
jogosultak.

– Bár még csak augusztust 
írunk, mégis nemsokára nya‑
kunkon az iskolakezdés, ami a 
legtöbb családnak jelentős ki‑
adást jelent. Milyen támogatás‑
ra számíthatnak a rászorulók?

– Éppúgy, mint a korábbi 
években, idén is az úgynevezett 
természetbeni támogatást vehe-
tik igénybe, ami tulajdonképpen 
olyan Erzsébet utalvány, amit 
iskolaszerekre lehet levásárolni, 
természetesen bármelyik ilyen 
jellegû kereskedésben. 

– Előfordult‑el az eddigi pálya‑
futása során, hogy rosszul érin‑
tette, ha nem tudott segíteni?

– Igen, de ilyet inkább akkor 
éreztem, amikor a gyámügyi 
igazgatásnál dolgoztam. Ott 
nagyon sok függött a szemé-
lyes döntéseinktől, hiszen gye-
rekek elhelyezéséről, sorsáról 
kellett kívülállóként határozatot 
hoznunk. A jelenlegi munkám 
során is sok nehéz sorsú, segít-
ségre szoruló emberrel találko-
zom, de tulajdonképpen csak az 
ügyintézésben nyújtok segítsé-
get, mert a támogatási rendszer 
pontosan meghatározza a felté-
teleket, és egyedül ez befolyá-
solhatja a kérelem elbírálását, 
ami rajtam kívülálló szempont. 

– Hogyan fogadta az Év Köz‑
tisztviselője Díjat?

– Õszintén meglepett, de 
természetesen nagyon meg-
örültem, mert ezt a díjat a két 
évtizedes munkám elismerése-
ként vettem át, ami számomra 
azt igazolja, hogy talán nem 
végzem rosszul a feladatomat. 
Lehet, hogy nem túl látványos 
és feltûnő, amit nap, mint nap 
megteszek, de a lakosok szem-
pontjából nagyon is fontos, és 
úgy tûnik, egyre nagyobb szük-
ség van rá. 

 Bálint Edit

Beszélgetés az Év Köztisztviselõje Díj idei kitüntetettjével

Két évtizede a rászorulók ügyét szolgálja
Aki benyit a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Csoportjának irodá-
jába – mivel az asztala épp az ajtóra néz – szinte azonnal egy kedves, mosolygós 
ügyintézõvel, Galyasné Légrádi Ágotával találja magát szemben, akit az idei 
Köztisztviselõk napján az Év Köztisztviselõje Díjjal tüntettek ki. 

Galyasné Légrádi Ágota: A hozzánk forduló, krízishelyzetbe került ügyfelekkel foglalkozom
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A cenzúráról
A minap levelet kaptam Farkas Zsuzsannától. 
Nyílt levélnek szánta a szerző, de hogy miért 
nem olvashatják e lap hasábjain, annak több 
oka van. Az egyik, hogy a lap – hagyományo-
san – nem közöl olvasói leveleket. A másik, 
hogy a levél hemzsegett a valótlan, az Érdi 
Újság szerzőit, szerkesztőségét sértő, hamis 
állításoktól. A harmadik, hogy szerzője előbb 
publikálta a levelet az egyik közösségi portá-
lon, mint hogy a címzetthez eljuttatta volna. 
Lehet, hogy Farkas Zsuzsanna köreiben ez 
nem számít udvariatlanságnak, civilizáltabb 
körökben viszont igen. Mindezek ellenére 
ott, a közösségi oldalon válaszoltam a levél 
állításaira, s ezt a választ a szerzőnek is 

eljuttattam. A felsoroltak azonban még nem 
szolgáltatnak elegendő okot arra, hogy e 
történettel untassam az Olvasót. Egy saj-
tótermék nem eshet nagyobb hibába, mint 
hogy saját ügyeivel hozakodik elő. Csakhogy 
a város polgármesteri tisztségére pályázó 
Farkas Zsuzsanna cenzúrázta válaszomat a 
közösségi oldalon. Megjegyzés nélkül töröl-
te onnan. Nem tisztem megítélni, hogyan 
egyeztethető össze ez az eljárás mindazzal, 
amit Farkas Zsuzsanna a kampánya során 
ígér majd Önöknek. Ezt Önöknek kell mér-
legre tenniük. Egy azonban biztos: attól, aki 
a régmúlt időket idéző három T-ből: támogat, 
tûr, tilt – az utóbbival kezdi munkásságát, 
a jövőre vonatkozóan nem sok jóra lehet 
számítani. A szabad sajtóval kapcsolatban 
biztosan nem.

 Bognár Nándor

Közlemény
Dr. Aradszki  

András

országgyûlési  

képviselõ

a parlamenti  

nyári szünet miatt

nem tart  

fogadóórát.
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Köztársaságot játszottunk, pedig 
még nem olvastuk végig a Pál 
utcai fiúkat. Talán azért nem, 
mert kötelező volt. A történetről 
volt valami fogalmunk, de min-
ket nem ez hozott össze, nekünk 
nem jutott grund, maradt az utca. 
Ófaluban különben is minden ut-
ca maga volt a kaland, ebben az 
időben akár még lábtengózni is 
leállhattunk, amit csak a tudatla-
nok hívtak egyérintőnek. Ketten 
és négyen is rúghattuk a labdát 
körülbelül a tenisz szabályai sze-
rint, de ez most mellékes. Persze 
fejelhettünk is, ami csak a szem-
üvegem miatt volt kockázatos. 
Minden korabeli fényképen olyan 
ferdén ágaskodik az okuláré az 
orromon, ami csak a labda, vagy 
az óvatlanul fogadott pofonok 
következménye lehetett. De kit 
érdekeltek ilyen apróságok? 

A lényeg az volt, hogy hajnal-
ban őseink elhúztak dolgozni 
a székesfőváros felé, mi pedig 
szabadok voltunk, mint a ma-
dár. Bekaptuk az anyánk által 
kikészített reggelit, és már azon 
töprengtünk, hogy mivel üssük el 
az időt. A tervszerûségnél semmi 
nem állt tőlünk távolabb, egy pil-
lanatnyi ötlet azonnal felülírhatott 
mindent. Mert az éppen megkez-
dődött érdi lakótelepi építkezések 
kedvéért lemehettünk a városköz-
pontba is, ahol a hatalmas gödrök 
a férfiasság próbaként mûködtek. 
A zsaluzatok és állványzatok fa 
hulladékaiból hamar kikerülhe-
tett a kard, a pajzs vagy a puska. 
A többit a fantázia pótolta. Ha 
nagyobb kalandra vágytunk, ak-
kor föl a téglagyárhoz, vagy le 
a Duna-partra. Mivel mindkettő 
tiltva volt, nagyon élveztük. Egy 

szál gatyában, pólóban úgy nyelt 
el minket az ártéri erdő, hogy 
nyomunk sem maradt. Ez volt 
a legnagyobb ajándék, hogy a 
nagyváros árnyékában nekünk 
még a majdnem érintetlen termé-
szetből is jutott. 

A csapatnak nem voltak szabá-
lyai, de törvényei annál inkább. 
Fogalmunk sem volt a szolidari-
tásról, de a végsőkig kitartottunk 
egymás mellett. Nem tudom, 
minderről hogyan vélekedne a 
gyermeklélektan, de a bandánk 
valóban csapat volt, finom belső 
hierarchiával, és kettészedhető ka-
tonai sátorral, amit csak fel kellett 
kötni a diófa megfelelő ágára és 
alul már lehetett is körülcövekel-
ni. Ez a találmány mellesleg úgy 
mûködött, hogy a két fél, egy-egy 
egész esőköpenynek is elment, 
csak összegombolva vált egy sá-
torrá. Ilyenkor a karok szabaddá 
tételére szolgáló nyílások gombol-
ható ablakká lettek. és az egyik 
gombsor volt a bejárat, a másik pe-
dig a sátor ölelő öble. Nem kellett 
nekünk semmi több. Ide rejtettük 
kincseinket, a husángokat, a csúz-
likat, ide hordtuk a zöld diót hal-
mokban s a vadgesztenyét is, amit 
akkoriban még átvettek a MÉH-
ben, és bevallom kiskamasz izga-
lommal ide jött el hozzánk Mari, 
aki egyáltalán nem idegenkedett 
a kortárs fiúktól és ártatlan kíván-
csiságunkat fölényes nőiességével 
tudta hárítani. Közénk tartozott, 
maga volt az anyai gondoskodás 
és az öntudatos emancipáció. Ez 
a divat a felnőttektől szivárgott 
le hozzánk, ekkoriban ugyanis 

már minden anyuka dolgozott, s 
a háztartásbeli, mint foglalkozás a 
nagymamák világába számûzetett. 
De ilyen nagymama, aki rajtunk 
tarthatta volna mindennapi tevé-
kenysége mellett a szemét, ritka 
volt, mint a fehér holló. 

Végtelen nyarainkban persze 
ott volt a küzdelem. Nem csak a 
verseny, de a harc is. Az „idege-
nek” egy utcával laktak lejjebb és 
ez éppen elég volt ahhoz, hogy 
komoly háborút indítsunk egy 
labdázásra alkalmas terület, vagy 
a patakpart birtoklásáért. Persze 
soha olyan szervezettséget nem 
értünk el, mint a grund védelme-
zői és nem folytattunk olyan ko-
moly hivatali munkát sem, mint 
a Gitt Egylet. Talán egyszerûen 
élveztük egymás társaságát, a 
madarászást, a cserkészést, ami-
nek szerencsére nem volt köze a 
valódi zsákmányejtéshez, mert a 
vértől féltünk a csirkevágás idején 
is, nemhogy a vadászatkor. Az ap-
róbb plezúrokkal, a játék közben 
szerzett sebekkel, kék foltokkal 
senki nem törődött. Nagy csatáink 
is inkább a szájhősködés körébe 
tartoztak, de egyszer Szívós Pisti 
combját a Duna-parton csúnyán 
felhasította egy földbe süppedt 
vasdarab. Ereit „szakszerûen” 
övvel szorítottuk el, és háton ci-
peltük a rendelőig. A tetanusz és 
a kapcsok elhelyezése után nem 
vártunk elismerést. Tudtuk, a 
komoly letolás úgyis otthon vár 
minket. 

Szétszóródtunk már Érdről 
azóta a világ minden tája felé, de 
egymást aligha tudtuk elfelejteni. 
Ha máshol nem, ebben a történet-
ben találkozunk. 

� Antall�István

Utcagyerekek

Ünnepre készülünk. Maga a 
szó egyike legszebb magyar 
szavainknak, jelentése pedig 
rengeteg különleges színnel 
ruházza fel a mögötte álló fo-
galmat, hiszen lehet saját, 
személyes, esetleg valakivel, 
hozzánk közelállóval közös 
és lehet nagy nyilvánosságra 
tartozó is. Megünnepelhetjük 
társunkkal az első találkozást, 
lehetnek személyes évforduló-
ink, születésnapok, névnapok, 
iskolai, tudományos, sport és 
egyéb eredmények, sikerek kö-
szöntései, vagyis mindenképp 
örömteli dátumok. És találha-
tunk naptárunkban jó néhány, 
már eleve piros betûvel jelzett, 
a nemzet, vagy még nagyobb 
közösség megemlékezésre 
késztető, esetleg sorsfordító 
napjait eszünkbe juttató ün-
nepnapot is. Köszönthetjük az 
évkezdést újévkor, örülhetünk 
az éledő természetnek hús-
vétkor, megpihenhetünk egy 
keveset a karácsonyi asztal 
mellett, bár ez utóbbiakat sok-
szor szívesen egyszerûsítenék 
a bőséges evés-ivás alkalmaira, 
vagy egyszerûen beszorítanák 
a templomfalak közé.

Ezzel máris elértünk ünnepe-
ink talán legkényesebb pontjá-
hoz, a „mit és hogyan” kérdés-
körhöz. Tekintsük például au-
gusztus huszadikát, amelynek 
előestéjén vagyunk. Talán a fi-
atalok is, de a közép-korosztály 
tagjai biztosan tudják fejből is 
azonnal sorolni, miféle címké-
ket aggattak a korábbi években, 
évtizedekben államalapító ki-
rályunk ünnepére: volt már az 
új kenyéré, aztán a köztársaság 
napja meg az alkotmány ünne-
pe is. Idősebbek még a plakátra 
is emlékezhetnek, amelyen az 
álnok mosolyú zömök ember 
próbál kikászálódni a búzaka-
lászok közül. Kétségbeesett kí-
sérletei voltak ezek az aktuális 
hatalomnak: legyen bármi, csak 
ne a szent uralkodó napja.

Napjainkra talán már helyük-

re kerültek ezek a fogalmak 
– elegendő, ha valaki áttekinti 
a város ünnepi programkínála-
tát. Ünnepköszöntő beszédtől 
a Bukovinai Székely Népdalkör 
énekéig, Szent István Intelmeitől 
a kenyérszentelés és –áldásig, 
a megszentelt kenyér kínálá-
sáig tartanak a programpontok 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében. Szent István napjá-
nak méltóságteljes megünnep-
lése azonban – érdemes utá-
na olvasni – korántsem jelenti 
azt, hogy kizárólag egyházi 
ünnepről van szó. Intelmeiből 
tudhatjuk: szilárd erkölcsi ala-
pokon nyugvó, erős országot, 
megértő, de elveiben hajthatat-
lan államhatalmat hozott létre. 
Amikor a napját ünnepeljük, 
érdemes ezekre az intelmekre 
gondolnunk, és érdemes ész-
revennünk, hogy semmit nem 
veszítettek időszerûségükből. 
Hogy ez nem mindenkinek tet-
szik, az is törvényszerû, így 
volt ez régen is. Szánalmas fi-
gurák mindig akadnak, most 
is van egy-kettő, akit bánt, ha 
valami rendben van, ha vala-
mi létrejön, mûködik, ami a 
többségnek hasznos vagy szép. 
Hallható, sőt, az internet lehe-
tőségeit kihasználva olvasható 
is olykor néhány ilyen mon-
dat, hogy „aki papot akar látni, 
az menjen templomba”, vagy 
„nem galéria kell ide, meg sza-
badtéri festegetés, hanem több 
munkahely”, és így tovább. Ez 
nem baj, ilyenek mindig akad-
nak, az emberek döntő több-
sége azonban átérzi az ünnep 
lényegét, tudja, hogy mit ün-
nepelünk, és fokozatosan az is 
kialakul, hogy hogyan.

Várjuk tehát az ünnepet, és 
minden okunk megvan abban 
bízni, hogy előbb-utóbb ünne-
pelni is megtanulunk.

A szerkesztõ jegyzete

Ünnepvárás

Áder János köztársasági elnök 
október 12-ére írta ki az önkor-
mányzati választást – ez volt az 
egyik témája a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoztatónak. 
T. Mészáros András elmondta: 
a kampány augusztus 25-én in-
dul majd. Ez az a nap, amikor 
el lehet kezdeni az ajánlások 
gyûjtését. A törvény szerint az 
lehet egyéni választókerületi 
képviselőjelölt, akit az adott vá-
lasztókerület választópolgárai-
nak legalább 1 százaléka jelölt-
nek ajánl. A választói névjegy-
zékben csaknem 53 ezer em-
bert tartanak nyilván a tizenkét 
érdi egyéni választókerületben, 

így a jelöltséghez körülbelül 
40 ajánlást kell összegyûjteni. 
Polgármesterjelölt az lehet, 
akit legalább 300 választópol-
gár ajánl – ismertette a vonat-
kozó jogszabályt T. Mészáros 
András. 

Hozzátette: tudomása sze-
rint Érden a Fidesz az egyetlen 
olyan párt, amely már minden 
képviselőjelöltjét, illetve a pol-
gármesterjelöltjét is megnevez-
te, és a programját is nyilvános-
ságra hozta.

– Szeretnénk folytatni azt a 
gazdaság-, oktatás-, sport- és 
kultúrafejlesztő politikát, amit 
az elmúlt két ciklusban, azaz 

2006 októberétől csinálunk. 
Ennek az időszaknak az egyik 
legfontosabb fejlesztése a szak-
orvosi rendelő megújítása volt, 
valamint a RÁVNA-program, 
amelynek köszönhetően meg-
valósult Erzsébetváros felszíni 
vízelvezetése. Most is folyik 
Érd teljes vízhálózatának re-
konstrukciója, a Svájci Alap tá-
mogatásával. A másik jelentős 
beruházás a csatornázás volt, 
amely több mint 30 milliárd 
forintba került, és amelynek B 
programja jelenleg is zajlik. A B 
program keretében a felszíni-
víz-elvezető rendszert tovább 
tudjuk fejleszteni, és olyan út-
építési munkálatokat végzünk 
el, amelyek ahhoz szüksége-
sek, hogy a csatornahálóza-
tot megóvjuk a terheléstől, a 
felszíni és belvizektől. Ennek 
keretében több mint tíz kilo-
méternyi út épül meg – töb-
bek közt a Bölömbika, Báthori, 
Fûzfa, Jávorka, Jegenye, Fogoly, 
Fûzfa, Haris (a Szalonka és a 
Vadlúd utca között), Kárpitos (a 
Takács és a Szövő utca között), 
Kádár, Makk, Takács utcák asz-
faltozása valósul majd meg a 
közeljövőben. 

A polgármester beszámolt ar-
ról is, hogy az Érd Aréna előtt 
nemrég átadtak egy úgynevezett 
street workout (azaz saját test-
súlyos edzés) pályát, amelyet 
bárki kedvére használhat. Mint 
T. Mészáros András elmondta, 
hamarosan tájékoztató táblákat 
is elhelyeznek a tornaszerek 
mellé, hogy azok is használhas-
sák, akik még csak most ismer-
kednek ezzel a sportággal. 

Kérdésünkre, hogy az elmúlt 
hetek nagy esőzései okoztak-e 
gondot a városban, a polgár-
mester úgy fogalmazott: a város 
domborzati viszonyai és a fel-
színivíz-elvezetés hiányosságai 
miatt a nagy esőzések mindig 
gondot okoznak Érd egy-egy 
pontján. 

– Míg a vízelvezető rendszer 
meg nem épül, ez a probléma 
nem oldódik meg. Erzsébetváros 
vízrendezése körülbelül 6-800 
millió forintba került – ha ebből 
indulunk ki, az egész városban 
többmilliárd forintba kerül az 
egész város vízelvezető rend-
szerének kiépítése. Remélem, a 
következő ciklusban lesz olyan 
pályázat, amelynek segítségével 

A városvezetés az eddigi fejlesztési politikát folytatná október után is

Útépítések városszerte
A most zajló útépítések, a vízelvezetõ rendszer kiépítésének fontossága, az elmúlt 
és a következõ évek fejlesztései – ez volt a témája a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatónak, amelyen szóba kerültek az önkormányzati választás szabályai 
is. T. Mészáros András beszámolt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem egyik kere-
kasztal-beszélgetésérõl, amelyen õ is részt vett, és elmondta azt is: bár a szúnyog-
gyérítés idén a katasztrófavédelem koordinálásával folyik, ha szükséges, a város 
saját forrásból ezt kiegészíti. 

– ha nem is egyszerre, de lépés-
ről lépésre – megoldhatjuk eze-
ket a gondokat – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

Tekintve, hogy az elmúlt csa-
padékos időszak kedvez a szú-
nyogok elszaporodásának, azt 
is megkérdeztük, hogy az ön-
kormányzat tervez-e szúnyog-
gyérítést a közeljövőben.

– Idén még nem volt problé-
ma e vészívókkal, nem érkez-
tek lakossági bejelentések sem. 
Ennek oka, hogy a katasztró-
favédelem országos program 
keretében végzi a szúnyog-
gyérítést, és mi ezt egészítjük 
ki saját forrásainkból. Ez az 
együttmûködés jóval hatéko-
nyabb, mint a településenkénti, 
egymással össze nem hangolt 
védekezés. Az önkormányzat 
illetékesei tájékozódnak az or-
szágos gyérítés időpontjairól, és 
felkészülnek arra, hogy esetleg 
helyi beavatkozásra is szükség 
lehet – fûzte hozzá a polgár-
mester. 

T. Mészáros András beszá-
molt arról is, hogy részt vett 
a Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem egyik kerekasztal-beszél-
getésén, amelynek témája a 
Kárpát-medencei önkormány-
zatiság, illetve az országos és 
helyi érdekérvényesítés volt. 
Beszélgetőtársai Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármes-
ter, Jakab Attila székelyudvar-
helyi önkormányzati képviselő, 
Karsay Ferenc, Budapest XXII. 
kerületének alpolgármestere és 
Kovács Péter, Budapest XVI. ke-
rületi polgármestere voltak. 

– A beszélgetés az erdélyi és 
a magyarországi önkormányza-
tisággal, annak változásaival és 
az érdekérvényesítés lehetősé-
geivel foglalkozott. Úgy érzem, 
nagyon tanulságos volt, és re-
mélem, a közönség is sokat pro-
fitált az elhangzottakból – zárta 
szavait a polgármester.

 Ádám�Katalin

Az elmúlt évek egyik legfontosabb fejlesztése a szakrendelõ átépítése, bõvítése volt - képünk csaknem négy éve készült
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A megújult szakrendelõ

A felszínivíz-elvezetést lépésrõl lépésre kell megoldani a városban (archív 
felvétel)
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Csoportosan elkövetett besur-
ranásos lopások elkövetőit si-
került elfogniuk az érdi rend-
őröknek július 31-én, a délelőtti 
órákban – adta hírül lapunknak 
Gyulai Attila rendőrfőhadnagy, 
az Érdi Rendőrkapitányság 
Nyomozó Alosztályának veze-
tője, aki néhány jó tanáccsal 
is szolgált arra vonatkozóan, 
hogyan előzhetők meg a va-
gyon elleni bûncselekmények. 
A lebukott tolvajok hárman 
voltak, és egy gépkocsival jár-
ták Érd utcáit. Kifigyelték, me-
lyik házban hagyták nyitva az 
ablakot vagy a bejárati ajtót, 
és valószínûleg arra is gond-
juk volt, hogy a tulajdonos épp 
ne legyen otthon, vagy a kert 
végében tartózkodjon akkor, 
amikor egyikük besurrant a 
lakásba, és ott villámgyorsan 
összeszedte a mozdítható ér-
tékeket. Két bûntársa eközben 
arra figyelt, hogy ne zavarja 
meg őket senki, majd amikor a 
besurranó a zsákmánnyal meg-
érkezett, beugrottak az autóba, 
és eltûntek a helyszínről. Õket 
már letartóztatták, de nyilván 
nem az egyedüliek, akik ezzel 
a módszerrel károsítják meg a 
lakosokat, ezért a főhadnagy azt 
tanácsolja, nem ajánlatos – még 
a nagy melegben sem – nyitva 
hagyni a nyílászárókat, mert az 
a tolvajoknak, sajnos „szabad 
utat” enged a bûncselekmény 
elkövetésére. 

Másik, számtalanszor megis-
mételt jó tanács a rendőrség 
részéről, hogy soha ne hagyják 
nyitva a gépjármûvet! Akkor 

sem szabad bezáratlanul ott-
hagyni, ha csak „egyetlen pil-
lanatra” ugranak be valakihez, 
mert bármikor akadhatnak a 
közelben olyanok, akik épp 
erre a lehetőségre várnak, és 
máris kiemelik, amit az autóban 
találnak: mobiltelefont, táskát, 
pénztárcát. Ha van hová, min-
dig álljanak be a gépkocsival a 
kerítésen belülre! Ne legyen ez 
fáradtság számukra akkor sem, 
ha egy-két órán belül újra el kell 
indulniuk, mert az utcán parko-
ló jármûvek szintén vonzzák az 
alkalmi tolvajokat – figyelmez-
tetett Gyulai Attila, majd egy 
napokban történt rablás elkö-
vetőinek sikeres elfogásáról is 
beszámolt. Július 24-én, késő 
éjjel, úgy éjfél körül, egy mun-
kából hazafelé igyekvő nőt pró-
báltak meg kirabolni Diósdon. 
A kihalt utcában az elkövető 
egy autóból ugrott ki, és hátul-
ról megragadta áldozatát, majd 
a földre rántva őt, megpróbálta 
megszerezni a táskáját. A hölgy 
azonban ellenállt, és nem en-
gedte ki a kezéből a válltáskát. 
Ekkor a rabló nem bántalmazta 
tovább, zsákmány nélkül elfu-
tott. A nőnek viszont sikerült az 
autó rendszámának töredékét 
megjegyeznie, így ennek alap-
ján a rendőrök július 28-án el-
fogták, és letartóztatták azt a 
23 éves érdi lakost, aki a rablás 
elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható. Õrizetbe vették, 
majd a Budaörsi Járásbíróság 
július 30-án elrendelte az elő-
zetes letartóztatását. Az ügy 
kapcsán Gyulai Attila azt taná-

csolja, hogy akinek mindenkép-
pen muszáj gyalog közlekednie 
éjjel, mert valahogyan haza kell 
jutnia a munkahelyéről, kérjen 
meg valakit a családjában, is-
meretségi körében, hogy vár-
ja meg, és kísérje őt el, mert 
– mint az említett elkövető is 
– az ilyenek kifejezetten a ma-
gányos nőket támadják meg, ám 
ha ketten, vagy többen vannak, 
nem mernek cselekedni. 

A múlt héten házi őrizetből 
ismét előzetes letartóztatásba 
került az a férfi, aki súlyosan 
bántalmazta édesanyját. Így 
most ezért a bûncselekményért 
is bíróság elé kerül majd, ami 
fokozza a büntetését – nyilat-
kozta lapunknak a nyomozó al-
osztályvezető. 

Kürti István rendőr őr-
nagy, a Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetője az Érdi 
Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén történt, közlekedés-
sel kapcsolatos eseményekről 
számolt be. Júliusban összesen 
25 közúti balesetnél helyszí-
neltek a rendőrök. Ezek közül 
egy volt súlyos kimenetelû, 
négyben könnyebb sérülést 
szenvedtek a résztvevők, míg 
húsz esetben csupán anyagi 
kár keletkezett. A súlyos bal-
eset Diósdon, a Szabadság úton 
történt, amikor egy kanyarodó 
kerékpáros és egy robogó egy-
másnak ütközött. A biciklist 
súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba. Ugyancsak kerékpá-
ros volt a résztvevője annak a 
közúti balesetnek, amely pár 
nappal korábban, július 13-

án, Érden, a Tárnoki úton tör-
tént. Mint később kiderült, az 
egyébként ittas biciklis hirtelen 
áttért az úttest menetiránnyal 
szembeni forgalmába, és fron-
tálisan összeütközött egy sza-
bályosan haladó gépkocsival. 
A kerékpáros a csodával határos 
módon, kisebb karcolásokkal 
úszta meg a balesetet – tudtuk 
meg Kürti István rendőr őrnagy-
tól. Természetesen feltettük a 
kérdést: Vajon nem lesz-e több 
ehhez hasonló baleset, miután 
a biciklisek alkoholfogyasztást 
követően is közlekedhetnek a 
főutakon? Az osztályvezető kö-
zölte: ennél az esetnél termé-
szetesen kiemelten vizsgálják, 
hogy a kerékpáros mennyi al-
koholt fogyasztott, de a szabály 
lényege éppen az, hogy a ke-
rékpáros csak akkor vezetheti 
a kétkerekût, ha a biztonságos 
közlekedésre alkalmas állapot-
ban van, amit a rendőr a hely-
színen mérlegel. 

Kürti István az M7-es autópá-
lyán július 28-án történt baleset-
ről is beszámolt, amelyben azért 
sérültek meg hárman, mert egy 
balesetet megúszva, épségben 
kiszálltak a szalagkorlátnak üt-
között autóból, ám ebben a pil-
lanatban egy odaérkező jármû 
elütötte őket. Éjfél körül Tárnok 
felől Budapest irányába haladt 
az a gépkocsi, amelyik eddig 
ismeretlen okból kisodródott, 

és a szalagkorlátnak ütközve 
keresztbe fordult a sávban. 
A sofőr és utasai nem sérültek 
meg, ezért mindnyájan kiszáll-
tak a jármûből, hogy segítséget 
hívjanak, és ekkor az odaérkező 
gépkocsi elütötte őket. Ebben 
a második balesetben mind-
hárman súlyosan megsérültek. 
Noha ellenőrzéskor a rendőrök 
nem kérik számon a látható-
sági mellényt, mégis – az ilyen 
esetek elkerülése érdekében – 
célszerû azt az autóban tartani, 
mert éjszaka jelentősen csökken 
a látótávolság. A fényvisszaverő 
mellény talán lassításra késztet-
te volna a sofőrt, és elkerülhető 
lett volna a második, súlyos sé-
rüléses baleset. 

Ha autópályán baleset tör-
ténik, a legfontosabb, hogy a 
személyek minél előbb kikerül-
jenek a pályáról, és jelzések-
kel, fényjelekkel mindenkép-
pen figyelmeztetni kell a többi 
jármûvet a veszélyre – mondta 
a rendőr őrnagy, majd arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a köz-
lekedési rendőrök egész nyáron 
folytatják a fokozott közúti el-
lenőrzéseket, amelyeknek célja 
a gyorshajtás, valamint az ittas 
és agresszív vezetők kiszûrése, 
de emellett fokozott figyelmet 
fordítanak a kétkerekû jármûvek 
ellenőrzésére is, mert ezek a 
legveszélyeztetettebbek a nyári 
forgalomban.  Bálint Edit

Kék hírek

Besurranó tolvajokat és rablót vettek õrizetbe  
Eredményes hét áll az Érdi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya mögött, hiszen al-
kalmi, illetve besurranó tolvajokat és egy rablót is sikerült elfogniuk a rendõröknek 
– errõl Gyulai Attila rendõr fõhadnagy, a Nyomozó Alosztály vezetõje számolt be 
az Érdi Újságnak, majd Kürti István rendõr õrnagy, a Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetõje az elmúlt hónap kiemelkedõ közlekedési eseményeirõl adott tájékoztatást. 

A motoros rendõrök nyáron gyorsabbak és hatékonyabbak, mert ha szükség van rájuk, elõbb odaérnek a helyszínre
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A közlekedési rendõrök továbbra is fokozott ellenõrzéseket tartanak Érden 
és környékén, fõként a városba vezetõ utakon mérik gyakran a jármûvek 
sebességét, de a szabályok maradéktalan betartását is figyelik.

Jelentkezés  
esti gimnáziumba
Az Érdi Bolyai János 
Általános Iskola épü-
letében (2030 Érd, Erzsébet 
u. 24-32.) mûködõ Buda-
kalász Gimnázium Érdi 
Tagiskolájának esti tago-
zatára, a 2014/15-es tan-
évre jelentkezni lehet a 
következõ napokon:

augusztus 21-tõl  
folyamatosan,  

minden hétköznap  
délután 15.00 – 18.00-ig.

Minden elvégzett közép-
iskolai osztályt beszámí-
tunk. Bizonyítványait, 
személyi okmányait és 
egyszeri beiratkozási díj-
ként 15 000 Ft-ot hozzon 
magával.

Érdeklõdni lehet  
a 06 30-222-4628-as,  

és a 06 30-816-4984-es  
telefonszámon.

Meghívjuk az Operetthajó-Zenehajó jubileumi 15. szezon-
jának, április 4.-tõl október végéig minden szerdán, pén-

(Carmen, Bánk Bán, Tosca, Rigoletto 
stb.), operett

, olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada),
musical  részletek-
kel, bravúros hangszeres szólókkal , valamint 

hastáncokkal. A sétahajóút alatt svédasztalunk megújult kínála-
tából válogathat, Budapest panorámájában gyönyörködhet, 

Elegáns 
-

 Kérem látogassanak 
el honlapunkra, ahol megtekinthe-

-
hatnak:

-

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

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

peretthajóO

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767 +36 20263 2514
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Nem mindennapi látványban 
lehetett része annak, aki múlt 
csütörtökön a Béke téren sétált: 
több tucatnyi ember csiszolta, 
festette a Kincses Óvoda igen-
csak hosszú kerítését. A mintegy 
ötven ember a Dalkia Energia 
Zrt.-től érkezett, hogy társadal-
mi munkában megszépítse az 
óvoda kertjét.

Az energiaszolgáltató távhő-
rendszerei országszerte 67 ezer 
lakossági és intézményi ügyfelet 
szolgálnak ki; Érden a Béke téri 
lakótelep, az önkormányzat, a 
Polgárok Háza, a művelődési 
központ, a Marianum iskola, 
illetve a Kincses Óvoda épületét 
látják el távhővel, koncessziós 
együttműködés keretében. Mint 
Kovács Attila, az Érdhő Kft. ügy-
vezetője lapunknak elmondta: 
az Érdhő Kft. a Dalkia csoport 
tagjaként 4,5 kilométer hosszú 
vezetékhálózatot és 43 hőköz-
pontot üzemeltet Érden. Az el-
múlt években mintegy 50 millió 

forint értékben modernizálták a 
rendszer elemeit, többek közt a 
közintézmények hőközpontjait, 
melyek közül elsőként éppen a 
Kincses Óvodáé újult meg – idén 
a művelődési központ fűtéskor-
szerűsítésre kerül majd sor.

– A Dalkia Energia csoport 
minden évben más települé-
sen végez önkéntes munkát 
a szolgáltatási területén; idén 
nagy örömünkre erre az érdi 
intézményre esett a választás. 
Az egy napos önkéntes munka 
keretében teljes hosszában új-
rafestjük a kerítést, pótoljuk a 
fa kerti játékok és eszközök hiá-
nyos elemeit. A munkálatokhoz 
szükséges anyagokat, eszközö-
ket is mi biztosítottuk. Az ötven 
kolléga – aki az ország több 
pontjáról érkezett Érdre – mint-
egy 300 munkaórát dolgozik az 
óvoda udvarának szépítésén – 
mondta az ügyvezető igazgató. 

Érdemes még elmondani, 
hogy az egynapos önkéntes 

munkát komoly előkészületek 
előzték meg, hiszen a fa esz-
közök felújítása több időt vett 
igénybe. Az óvodai zárás ideje 
alatt az Érdhő Kft. munkatársai 
megjavították a használhatat-
lanná vált mókuskereket, fel-
újították a játszóház tetejét és 
pótolták a kitörött kerítéseleme-
ket. Sajnos, a nedves idő miatt a 
fajátékokat nem tudták újrafes-
teni, de a szükséges anyagokat 
az óvodában hagyták, így a szo-
kásos karbantartás keretében ez 
a munka is elvégezhető lesz.

 – Nagy öröm és megtisztelte-
tés, hogy a mi udvarunk szépül-
het meg a Dalkia Zrt. jóvoltából 
– mondta lapunknak Szénásiné 
Mészáros Márta intézményve-
zető. – Ez a felajánlás azért 
jelent nagy segítséget, mert az 
óvoda udvarát a legnehezebb 
karbantartani. Épületünket 
2010-ben két csoportszobával 
bővítette az önkormányzat, és 
most, az önkéntes munkának 
köszönhetően, az udvarunk is 
megújulhat – fűzte hozzá az 
intézményvezető, aki beszélge-
tésünk idején még nem tudta, 
hogy egyéb meglepetések is 
várják: a Dalkia pécsi munka-
társai ugyanis ajándékokat vá-
sároltak, illetve ajánlottak fel 
az óvodásoknak; a kerti és szo-
bai játékokból álló csomagot a 
kertszépítő munka befejeztével 
adták át az intézményvezető-
nek. A nyári szünetről augusz-
tus 4-én visszatérő gyerekeket 
így nemcsak megszépült kerti fa 
eszközök, hanem ugrókötelek, 
könyvek, egyéb játékok fogad-
ták, mindnyájuk örömére. 

 Ádám Katalin

A távhõszolgáltatók óvodába mentek 

Ötvenen szépítették a Kincsest
A Dalkia Energia csoport munkatársainak jóvoltából, önkéntes munka keretében 
megújult a Béke téri Kincses Óvoda udvara. Július 31-én mintegy ötven ember fes-
tette a kerítést, és pótolták a fa kerti eszközök tönkrement elemeit is. Az önkéntesek 
nemcsak festéket és egyéb anyagokat hoztak, hanem kerti és szobai játékokkal is 
megajándékozták a gyerekeket. 

A kerti játékok szépítését már az óvodai zárás idején megkezdték az Érdhő Kft. munkatársai
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A Dalkia mintegy ötven munkatársa csiszolta, festette az óvoda kerítését

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: www.erd.hu
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Jó érzés egy hazai zenekar Facebook-követői között leg-
alább annyi külföldit látni, mint magyart. Az arcátlanul 
népszerű Paddy And The Rats esetében például megfi-
gyelhető a jelenség, dejszen ez már szinte törvényszerű: 
ha ír kocsmadalokat torzított gitárral tolmácsol egy ma-
gyar banda, magyar virtussal, garantált a siker. Ez a zene 
teltházat produkál minden klubban, koncerthelyszínen, 
amerre járnak. Jó néhány francia és olasz fesztiválmeg-
hívás után ismét Budapestre veti vigyázó szemeit a bri-
gád, hogy újfent megtöltsék jókedvvel / bőséggel a Barba 
Negra Track-et – ahogy az már lenni szokott minden év-
ben, több ízben.

Heti kérdésünk: 
Melyik városból származik a Paddy and the Rats?

1.) Debrecen 2.) Miskolc 3.) Nyíregyház 

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd 
meg azt is, hogy a programajánlóban - augusztus 13 és 19 kö-
zött - szereplő koncertek közül melyikre jönnél velünk szíve-
sen! Ráadásul nem csak a koncertre várunk, hanem a Barba 
Negra Trackben egyéb ajándékkal is kedveskedünk. A nyerte-
seket e-mailben értesítjük, valamint nevüket a Track és a Téma 
FB oldalán is kiposztoljuk.

TRACK PROGRAMAJÁNLÓ
08.06 FIRKIN l  08.07 SUBSCRIBE 

08.08 SUPERNEM ZENESZÖVEG BEMUTATJA 
08.09 POKOLGÉP  l  08.13 ISMERŐS ARCOK

08.14 ZORALL l  08.15 KOWALSKY MEG A VEGA
08.16 PADDY AND THE RATS  l  08.19 ANNA AND THE BARBIES

08.21 PÉTERFY BORI & LOVE BAND  l  08.23 HOOLIGANS

GYERE INGYEN  A TRACK-BE! 
JÁTSSZ ÉS NYERJ!

Paddy And The Rats

A                                         A BARBA TRACK hivatalos szállítója!

Kulturális és tudományos 

programok
2014. augusztus 11 – augusztus 17.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 

Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Az intézmény augusztus 11-én 
10 órától ismét nyitva tart.
Jegy- és bérletvásárlás augusz-
tus 25-től lehetséges.
Minden kedves látogatónknak 
szép nyarat, jó pihenést kívá-
nunk.
 
Klubok, tanfolyamok  
programjai:

Számítógép-  
és internethasználat
(Tanfolyamok terme  
– Enikő u. 2/b.)
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
és a Bélyeggyűjtő Klub  
kiállítása látható

A fotógalériában
augusztus 30-ig
Madarak és fák napja, 
Föld Napja, Nemzetközi 
Műemléknap

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

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

Nyári zárva tartás
a Felnőttkönyvtár,  

és a Gyermekkönyvtár
augusztus 16-ig,

a Zenei Könyvtár,  
a Parkvárosi fiókkönyvtár  

és a Jószomszédság Könyvtára
augusztus 23-ig
zárva tart. 

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

Tájékoztató
a házhoz menõ  
lomtalanításról

Ismételten tájékoztatjuk Érd 
Megyei Jogú Város minden la-
kosát, hogy városunk területén 
ez évtől bevezettük a házhoz 
menő lomtalanítást. Az ÉTH új 
szolgáltatására – az év folyamán 
bármikor – évente egy alkalom-

mal, díjmentesen minden olyan 
érdi lakos jogosult, aki Érden 
bármilyen lakóingatlannal ren-
delkezik és bejelentkezett nyil-
vántartási rendszerünkbe.

A házhoz menő lomtalanítás 
rendje a következő:
1.   A szolgáltatás jelenleg szom-

batra igényelhető. Cégünk 
célja, hogy a szolgáltatást 
bővítve, más napokon is biz-
tosítani tudjuk. Igény ese-

tén hétköznapra már most is 
tudunk vállalni házhoz menő 
lomtalanítást, de egyelőre 
még korlátozott számban. 

2.  Kérjük, ha Ön is igénybe 
szeretné venni ezt a szolgál-
tatásunkat, 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 lomhulladé-

kot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van 
szó
–  egyeztetik, mely dátumra 

szeretné igényelni a szál-
lítást

– rögzítik az Ön elérhető-
ségeit

4.  A szállítás napján az Ön 
címére induló kollégánk fel-
veszi Önnel a kapcsolatot az 
előző címről való indulás-
kor.

A megbeszélt időpontban az 
ingatlan tulajdonosa berakod-
hatja a megbeszélt mennyiségû 
lomot a gyûjtő jármûbe. 

Fontos: A lomhulladékot csak 
ingatlanon belül lehet össze-
gyûjteni, amíg a szállító autónk 
megérkezik.

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

Reméljük, új szolgáltatásunk 
Önnek is elnyeri a tetszését és 
közösen sikerül szebbé, tisztáb-
bá tenni városunkat és termé-
szeti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. sajtószolgálata
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augusztus 11. hétfő
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Mozgás sportmagazin
9:35 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

10:55 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:40 Érdi Panoráma,  

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

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:55 Életem Afrika 17/6. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

18:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 3. 
magyar dokumentumfilm.  
ŰRendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 
25’

19:25 Óceániai csavargások 4/2.
19:55 Kézilabda-mérkőzés ism.
21:25 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 25’
21:50 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 

augusztus 12. kedd
8:00 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 25’
8:25 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:50 Óceániai csavargások 4/2.
10:20 Kézilabda-mérkőzés
11:50 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

14:40 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 25’
15:05 Fény-Kép Kulturális magazin
15:35 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Óceániai csavargások 4/2.
17:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

17:45 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

18:15 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

19:00 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 
25’

19:25 Ízőrzők 3.
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:55 Óceániai csavargások 4/2.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
22:25 Ízőrzők 3.
22:55 Fény-Kép kulturális magazin

augusztus 13. szerda
8:00 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 25’
8:25 Fény-kép kulturális magazin
8:55 Életem Afrika 17/6. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
9:25 Ízőrzők 3.
9:55 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:10 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:40 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
12:40 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
15:20 Larry Semon: A fűrészüzem Burleszk 25’
15:45 Fény-kép kulturális magazin
16:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:45 Bibliai Szabadegyetem 90/67. 
17:45 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 2. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők 3.
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 Életem Afrika 17/8.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:55 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

21:15 Mozgás sportmagazin ism.
21:45 Ízőrzők 3.
22:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

augusztus 14. csütörtök
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefog-

lalója (ism.)
8:25 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:00 Ízőrzők 3.
10:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
11:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:40 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)

15:55 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

16:25 Ízőrzők 3.
16:55 Fény-Kép kulturális magazin
17:25 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:40 Életem Afrika 17/8. magyar ismeretterjesz-
tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

19:15 Ízőrzők 4.
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
21:15 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
21:30 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
22:00 Ízőrzők 4.

augusztus 15. péntek
8:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
9:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:40 Életem Afrika 17/8. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:10 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
10:40 Ízőrzők 4.
11:20 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

15:30 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

15:45 Ízőrzők 4.
16:15 Fény-kép kulturális magazin
16:45 Életem Afrika 17/8. magyar ismeretterjesz-

tő 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) 3. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 45’

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

19:15 Ízőrzők 4.
19:45 Mozgás sportmagazin
20:15 Itthon otthon van – 12/11. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:45 Ízőrzők 4.
21:15 Itthon otthon van – 12/11. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

21:45 Aggódunk érted… Sport – a magas 
vérnyomás megelőzése egészségügyi 
felvilágosító filmsorozat. 75’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

augusztus 16. szombat
9:20 Ízőrzők 4.
9:50 Aggódunk érted… 

Májátültetés egészségügyi felvilágosító 
filmsorozat. 50’
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:40 Kézilabda-mérkőzés
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Életem Afrika 17/8. magyar ismeretterjesz-

tő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:15 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
17:15 Fény-kép kulturális magazin
17:45 Aggódunk érted… Májátültetés egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója (ism.)

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 
20:20 Aranysárkány  

Színes, magyar filmdráma, 85’ (1966) 
Rendező: Ranódy László

21:55 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója ism.

augusztus 17. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… Májátültetés egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Polgár-társ  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:05 Ízőrzők 4.
11:35 Bibliai Szabadegyetem 90/69. 
15:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója (ism.)
15:15 Aggódunk érted… Májátültetés egész-

ségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 53. rész 

16:35 Aranysárkány 
Színes, magyar filmdráma, 85’ (1966) 
Rendező: Ranódy László

18:30 Bibliai Szabadegyetem 90/66. 
19:35 Itthon otthon van – 12/11. 

Ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

20:05 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 54. rész 

20:35 Mozgás sportmagazin
21:05 Polgár-társ  

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

heti események összefoglalója (ism.)
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. augusztus 11 – 17.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Bár még tart a nyár, bő három 
hét van már csak hátra a szün‑
időből. Ébredeznek az iskolák 
is, ahol külső szemlélő számára 
gyakran láthatatlanul, ám ilyen‑
kor is zajlik az élet: festések, 
karbantartások, javítások…

Nemcsak az épületekben, 
hanem a tankerületben is fo‑
lyik a munka. A 2013/2014‑es 
tanév tapasztalatairól, illetve a 
2014/2015‑ös tanévben várható 
változásokról Sárközi Mártával, 
a Klebelsberg Intézményfenn‑
tartó Központ (KLIK) Érdi Tan‑
kerületének igazgatójával be‑
szélgettünk.

– Hogyan zajlik a nyár az Érdi 
Tankerületnél? Bezárnak a nyá-
ri szünetben?

– Nem, mi a vakáció idején is 
dolgozunk. A nyár első felében 
összegeztük az előző tanév ta‑
pasztalatait. Az iskolaigazgatók 
június 20‑ig állították össze be‑
számolójukat a 2013/2014‑es 
tanévről; ezek alapján elkészí‑
tettük az intézményi értéke‑
léseket, amelyeket az iskolák 
honlapján is közzéteszünk. 
Örömmel mondhatom: nagyon 
jó eredmények születtek a tan‑
kerület intézményeiben; a pe‑
dagógusok nagyon sokat dol‑
goztak, idejüket maximálisan 
kihasználták, rengeteg szabad‑
idős tevékenységet szerveztek. 
Az iskoláktól a jogszabályban 
meghatározott délután négy órá‑
ig történő benntartózkodással 
kapcsolatban kedvező visszajel‑
zések érkeztek mind a tanárok, 
mind a szülők részéről, hiszen 
az irányított délutáni foglalko‑
zásra, a felzárkóztatásra, illetve 
a tehetséggondozásra bőséges 

időkeretük volt. Azok a szü‑
lők viszont, akik haza szerették 
volna vinni a gyermeküket a 
tanítási órák után, kérelemre és 
az igazgató engedélyével megte‑
hették. Pozitív visszhangja volt 
a választható hit‑ és erkölcstan‑
oktatás bevezetésének is (az 
első, az ötödik és a hetedik év‑
folyamokon), mivel a szülők azt 
tapasztalták, hogy gyermekeik 
az alapvető szabályokat, nor‑
mákat, viselkedésformákat elsa‑
játították a foglalkozások során, 
mûveltségük gazdagodott.

– A tankerületben milyen 
arányban választották a hit- és 
erkölcstanoktatást a tanulók?

– Az első és ötödik évfolya‑
mosoknak körülbelül a fele vett 
részt hit‑ és erkölcstanoktatás‑
ban a 2013/2014‑es tanévben. 
A szülők láthatóan felismerték, 
hogy gyermekük lelki életére 
és nevelésére is nagyobb hang‑
súlyt kell fektetniük, ebben az 
iskola, de különösen az egyházi 
jogi személy által a foglalkozás 
megszervezésére kijelölt hitok‑
tatók sokat segítettek.

– Milyen eredményeket, ese-
ményeket tudna még kiemelni 
az előző tanévet illetően?

– Az érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázi‑
umban először zajlott érettségi, 
ráadásul a szeptemberi igazga‑
tóváltást követően. A matúrára 
a tankerület és az iskolaigaz‑
gatók minden középiskolában 
kiemelt figyelmet fordítottak. 
Már két hónappal az érettségi 
előtt felmértük az igazgatókkal, 
milyen eszközökre lesz szükség 
az érettségin annak érdekében, 
hogy a hiányosságokat időben 

pótolni tudjuk. A Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban emelt 
szintû érettségit tartottak több 
tárgyból, köztük testnevelésből 
is – ennek érdekében rendbe 
tettük a sportudvart, a futópá‑
lyát. Máshol az informatikai 
eszközállományon javítottunk. 
A Gárdonyi iskolának a kötele‑
ző irodalom beszerzésében se‑
gítettünk a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárral együttmûködve. 
Minden középiskolában szép 
eredmények születtek.

– A 2013/2014-es tanévben 
országszerte túljelentkezések 
voltak egyes iskolákban, hiszen 
azok a gyerekek is tanköteles-
sé váltak, akik nyáron töltötték 
be hatodik életévüket. Érden ez 
okozott gondot?

– Néhány iskolában – Bolyai, 
Érdligeti, Gárdonyi, Teleki 
– eggyel több osztályt kellett 
indítanunk, és szinte minden 
intézményben magas lett az 
osztálylétszám, ezért a tanév 
során pedagógiai asszisztensek 
segítették az első évfolyamo‑
kon tanítók munkáját. Az ez évi 
beiratkozási időszakban ilyen 
probléma már nem merült fel, 
bár a Gárdonyi iskolában most 
is nagy volt a túljelentkezés, és 
sajnos néhány – nem körzetes 
– gyermek felvételét el kellett 
utasítanunk.

– Elkezdődött az augusztus, 
ébredeznek az iskolák. Hogyan 
készül a tankerület, illetve az 
intézmények a 2014/2015-ös 
tanévre?

– A legszükségesebb karban‑
tartási munkálatok már megkez‑
dődtek. Kihasználjuk az önkor‑
mányzattal ápolt jó kapcsolata‑

inkat és azt a lehetőséget, hogy 
közmunkásokat is alkalmazha‑
tunk. Odafigyeltünk arra, hogy 
szakmunkások dolgozzanak a 
különböző feladatokon – olyan 
szakmunkások, amilyeneket 
az igazgatók kértek, például 
festő, villanyszerelő, takarító, 
kertész, burkoló. A munkaügyi 
kirendeltséggel nagyon jó a 
kapcsolatunk, ők segítségünkre 
voltak ebben, ráadásul külön‑
böző munkaeszközökre szin‑
tén pályázhattunk náluk, így 
fúrót, kalapácsot és fûnyírót is 
tudtunk vásárolni. Érden kevés 
a karbantartó, ilyenkor zajla‑
nak a szabadságolások is, és 
bizony korábban nagy gondot 
jelentettek ezek a karbantar‑
tások. Egyes intézményekben 
önerőből vagy éppen alapít‑
ványi segítséggel is végeznek, 
végeztek felújításokat a közel‑
múltban. Érdemes megemlíteni 
a Batthyány Általános Iskola és 
Sportiskolát, ahol tavasszal egy 
önkénteseket koordináló alapít‑
vány jóvoltából száztízen dol‑
goztak az intézmény megszé‑
pítésén; segítségükkel megújult 
az iskola homlokzata, udvara. 
A megmaradt festéket a taná‑
rok és a szülők az iskola hátsó 
frontjának felújítására használ‑
ták fel a nyáron.

– A karbantartó munkákon 
kívül várhatók-e nagyobb felújí-
tások, építkezések az érdi intéz-
ményekben?

– Négy érdi intézménnyel 
pályáztunk a KLIK energetikai 
felújítási KEOP‑pályázatán, és 
három iskola – a Bolyai, a Teleki 
és az Érdligeti – remélhetőleg 
el is nyeri a támogatást, így 
ezekben az intézményekben 
megújulhat a fûtési rendszer, 
új nyílászárók és világítótes‑
tek lesznek, és az épületeket 
is szigetelik. A munkálatok 
indulásáról még nincs pontos 
információm. A Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban – szin‑
tén a KLIK közbenjárására – egy 
második tornaterem épül az új 
tanévben. 

– És az utolsó kérdés: mit tud-
hatunk a tanévkezdésről?

– Az első és második évfo‑
lyamosok számára az állam 
által ingyenesen biztosított és 
általában véve is a tavalyinál 
jóval kedvezőbb árú tankönyv‑
csomagok augusztus 18–19‑
én érkeznek az iskolákhoz. 
A rendelések rendben lezajlot‑
tak még tavasszal; illetve az új 
fejlesztésû kísérleti tanköny‑
vek mellett is dönthettek, ami‑
re szép számmal akadt példa. 
Ez azért fontos, mert az állami 
és európai uniós forrásokból 
megújuló kísérleti fejlesztésû 
tankönyvek végső változata az 
azokat használó pedagógusok 
visszajelzései alapján alakul a 
jövőben. 

– Az új tanévre szeptember 1‑
jén, hétfőn csöngetnek majd be. 
Az iskolaigazgatókkal, pedagó‑
gusokkal és munkatársaimmal 
együtt azon dolgozunk, hogy a 
tanévkezdés az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idén is zökkenő‑
mentesen, rendben történjen, 
a családok terheit csökkentő, 
kedvezőbb árú tankönyvcsoma‑
gokkal.

 Ádám Katalin

Jó eredmények az elõzõ tanévben, intézményi felújítások a következõben

Becsengetésre készen
A gyerekek ugyan még nem, ám az iskolák és a KLIK már javában készül az új tan-
évre. Az intézményekben zajlanak a szokásos nyári karbantartási munkák, emellett 
három érdi általános iskolában várhatóan komoly energetikai felújítások indulnak 
majd meg, a Vörösmarty gimnázium pedig kap egy második tornatermet. Az új 
tanévrõl – no meg 2013/2014-es tanév tapasztalatairól – Sárközi Mártával, az Érdi 
Tankerület igazgatójával beszélgettünk.

Sárközi Márta, a tankerület vezetõje hangsúlyozta: nagyon jó eredmények születtek az intézményekben
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A színészóriás  nevét  felvevő 
egykori  „Játékszín”,  tavaly  a 
névválasztással  is  jelezte,  hogy 
megújulni  kíván  és  rangosabb 
mûsorpolitikával szeretné meg‑
hódítani  a  közönséget.  Az  új 
igazgató,  Frigyesi  András  azt 
ígérte, hogy egy  teljesen új  tár‑
sulatot  épít  Budaörsön,  amely 
országos  rangra  emelheti  a 
színházat,  hisz  a  név  kötelez… 
Wittinghoff  Tamás  polgármes‑
ter  korábban  a  következőket 
nyilatkozta  lapunknak:  „Abban 
megállapodtunk  Frigyesi  direk‑
tor úrral, hogy olyan nevet kell 
találnunk,  amelyik  mindenki‑
nek ugyanazt jelenti, így „ugrott 
be” Latinovits Zoltán neve. Úgy 
érzem, ez olyan mércét és kihí‑
vást  jelent  a  társulat  számára, 
ami nem lesz egyszerû, meg kell 
felelni  a  névnek.  Azt  kívánom, 
hogy ez az évad és az előttünk 
álló  évadok  legyenek  nagyon 
sikeresek!  A legfontosabb, 
hogy  próbálják  azt  megtalálni, 
mit  igényelnek  a  nézők?  Azt 
kívánom  még,  hogy  mûködjék 
szabadon  ez  az  intézmény,  a 
szabadság teljesedjék ki benne, 
és  lehetőség  szerint  ezt  tudják 

összhangba  hozni  a  bevételek‑
kel is.” 
Az évadzárón Frigyesi András 

igazgató  arról  beszélt,  hogy 
tavaly  az  induláskor  megjelölt 
célok  közül  sok  megvalósult, 
számtalan változás történt – vol‑
tak, akik elmentek, de a helyet‑
tük érkezettekkel tovább folyta‑
tódik a társulat építése.
–  A csapatépítés  mindig 

nagyon nehéz – mondta.
–  Szeretnénk  egy  összetartó 

társulatot  létrehozni,  amelyet 
szeret  a  közönség  és  amely 
mindent  megtesz  azért,  hogy 
szórakoztatva elgondolkodtassa 
a nézőket. 
A repertoár  összeállításán 

is  múlik,  hogy  mennyire  sike‑
res  egy‑egy  színház.  Az  elmúlt 
évadban a Képzelt beteg előadá‑
sa  igen  jól  sikerült,  szerette  a 
közönség. Az ifjúsági előadások 
is sikeresek voltak – hallottuk az 
évadzátón. 
– Változatlanul azt szeretném, 

ha  a  sokszínûség  jellemezzen 
bennünket  –  folytatta  –, hiszen 
Latinovits  Zoltán  is  sokszínû, 
karizmatikus  egyéniség  volt  és 
neve arra ösztönöz, hogy minél 

jobb  színházat  csináljunk  itt 
Budaörsön.  Sok  új  produkció‑
ra  van  szükség,  éppen  ezért  a 
következő  évad  igen  sûrû  lesz, 
kemény  ősz,  feszített  évad  elé 
nézünk.  A tervek  szerint  októ‑
bertől tíz premier vár ránk.
 A szezon az Ármány és szere‑

lemmel  kezdődik  Trokán  Péter 
főszereplésével,  majd  folytató‑
dik  a  híres  filmből  készült,  a 
Legyetek  jók,  ha  tudtok  címû 

darabbal.  A legendás  Egérfogó, 
a Kaukázusi  krétakör  és  az Õk 
tudják,  mi  a  szerelem  (Mécs 
Károllyal és Almássy Évával)  is 
színre kerül a budaörsi színház‑
ban, ahol a gyerekekre, és álta‑
lában az  ifjúságra  is gondolnak 
több  vidám,  zenés  darabbal. 
A nyáron  sem  maradtak  szín‑
ház nélkül  a budaörsiek,  a  100 
év Orfeum címû zenés összeállí‑
tásnak sikeres volt a bemutatója 
a Városház udvarán – mert az is 
a cél, hogy minél több játszóhe‑
lye legyen a színháznak – és ezt 
nemcsak  további  nyári  előadá‑
sok,  hanem  ősszel  továbbiak 
követik.
  Hallva  a  színes  repertoárt, 

ezek közül a „híres” darabokból 
bizony jó volna néhányat Érden 
is  látni. Megkérdeztük  Frigyesi 
Andrástól, elképzelhető‑e, hogy 
városunkba is jönnek tájolni?
–  Elképzelhető,  hiszen  mi 

is  nagyon  szeretnénk  Érden 
megmutatni,  mire  képes  a  tár‑
sulat  –  válaszolta  az  igazgató. 
–  Tárgyalásokat  folytattunk 
a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központ  vezetőivel,  akik  nem 
zárkóztak  el,  de  a  nyár  miatt 
már  csak  ősszel  tudunk  újra 
leülni,  hogy  részleteiben  meg‑
beszéljük  az  együttmûködés 
feltételeit.
  Eljátszva  kicsit  a  reperto‑

ár  címeivel:  Õk  tudják,  mi  a 
szerelem,  reméljük,  ármány 
nem  akadályozza  meg  az 
együttmûködést  és  nem  kerü‑
lünk  mindannyian  egérfogóba 
–  akkor  már  inkább  jöjjön  az 
Orfeum!    Temesi László

A Budaörsi Latinovits Színház szívesen játszana Érden is

Frigyesi András: A csapatépítés mindig nehéz…
Jó évet zárt, programokban gazdag évad elé néz a Budaörsi Latinovits Színház, 
amely megtartotta évadzáró társulati ülését. Az új vezetés egyik legfontosabb 
célja volt, hogy társulatot építsen, ami részben meg is valósult. Másik célja pedig 
a jövõben a „tájolás”, így minden bizonnyal Érdre is eljutnak, folynak is errõl már 
tárgyalások…

A „Latinovits” színészei elõadás végén...
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Frigyesi András igazgató

panoráma

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

László Alapfokú Művészeti Iskola 

klasszikus hangszeres gitártanár 
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 felada-
tok: Klasszikus gitár hangszeres oktatása, az Érdi Tankerületben változó munka-
helyen. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, klasszikus gitár szakirány, 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Lakóhely Érd közelében 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. 
augusztus 26. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 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-
3/2014/KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres 
gitártanár. 

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

•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázat megismerése 
után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefonos vagy postai úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 22. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.erd.hu

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31.  
Telefon: /06‑23/522‑380 Fax:/06‑23/522‑343

Honlap: www.erd.hu  E‑mail: ago.matyas@erd.hu
Fõépítész

 
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom  Önöket,  hogy  Érd  Megyei  Jogú  Város  több 
kisebb részterületére vonatkozóan a 233/2010. (VII.19.) KGY. 
határozattal  elfogadott  Településszerkezeti  Terv,  valamint  a 
31/2010.(VII.20.)  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  Helyi 
Építési Szabályzat módosítását készítjük elő.
A felhíváshoz  kapcsolódó  előzetes  tájékoztatási  dokumen‑

táció  –  melyben  a  tervmódosítás  célja,  és  várható  hatása  is 
olvasható  –  a  Polgárok  Háza  Ügyfélszolgálati  Irodáján,  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi  Csoportban  is megtekinthe‑
tő.
Interneten  a  dokumentáció  megtalálható  a  következő  he‑

lyen:  http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormany‑
zat a településrendezési eszközök módosítása címszó alatt.
A vonatkozó  jogszabályok,  és  Érd  MJV  80/2013.  (III.28.) 

számú  határozata  szerint  a  tervmódosítás  során  biztosítani 
kell  a  véleményező  partnerek  –  lakosság,  érdekképviseleti, 
civil  és  gazdálkodó  szervezetek,  vallási  közösségek  –  minél 
szélesebb körének bevonását. 
Az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  kérjük,  hogy  2014. 

augusztus 25‑ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban part‑
nerként részt kívánnak‑e venni, illetőleg írásos észrevételeket 
is  tehetnek  a  településrendezési  elképzelésekkel  kapcsolat‑
ban. 
Nyilatkozatukat,  észrevételeiket  a  fenti  határidőig  írásban 

leadhatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 
3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) 
címezve, vagy a foepitesz@erd.hu e‑mail címre küldve. 
Érd, 2014. július 30.
T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva: 
Tisztelettel:  
  Ágó Mátyás főépítész 

SZENDVICSPANEL CSEREPESLEMEZ TRAPÉZLEMEZ

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL 

Metál-Sheet Kft.
 +36 30 714 3985 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3797 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
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Ha szeretsz énekelni, itt a he-
lyed! – szólt a felhívás, aminek 
most is sokan eleget tettek or-
szágszerte. Legalább félszázan 
jelentkeztek, Érdről hárman. 
Ki tud ellenállni a jobb hangú 
fiatalok közül ilyen csábító kér-
déseknek, mint amilyeneket a 
szervező, a szárszói mûvelődési 
ház vezetése tett fel hirdetmé-
nyeiben: Szívesen részt vennél 
egy balatoni tehetségkutatón a 
magyar tenger partján? Kedves 
énekelni szerető fiatal, szeret-
néd megmutatni énekesi tehet-
ségedet? Szereted a színpadot? 

Elmúltál már tíz éves és nem 
vagy még harminc?

Három kategóriában csalogat-
ják évről évre a könnyûzenét 
kedvelő fiatalokat: 10-14, 15-20 
és 21-30 év közöttieket.

Érdről három lány kelt út-
ra: Blága Dominika (12 éves), 
Beleznai Eszter (16) és Bartus 
Barbara (20), hogy megmutas-
sák, mit tudnak. A rangidős 
a trióból Barbara, aki már 
tavaly is szép sikert ért el 
Balatonszárszón, kategóriájában 
a második lett. Még egy érdi vett 
részt a válogatón július köze-

pén: Szóka Júlia énekmûvész, 
igaz, mint zsûritag. Õt már nem 
először hívták a zsûribe, ahol 
olyan jónevû énekesek szere-
pelnek, mint Csuka Mónika, 
Hevesi Tamás és Pörneki Anikó, 
aki újabban mûsorvezetőként is 
jeleskedik.

Az egész napos válogatón 
jól szerepeltek a Lukin-tanít-
ványok, még a zongoraszak-
ra járó Blága Dominika is, aki 
ugyan nem jutott be a döntőbe, 
de sok dicséretet zsebelhetett 
be az értékelésnél. A zongora 
mellett még az énekesi pályán 

is bizonyíthat, ha továbbra is 
szorgalmas marad a tanulás-
ban. Beleznai Eszter és Bartus 
Barbara pedig meggyőző pro-
dukcióval „simán” bekerült a 
döntőbe. Nekik is egy-egy szá-
mot kellett előadniuk a szép 
számú közönség előtt, a zsûri 
egyöntetûen szavazott tovább-
jutásukra. Augusztus 17-én ki-
derül, milyen helyezést érnek el 
a Csukás Színházban megren-
dezésre kerülő döntőben.

– Nagyon jó hangulatú dön-
tőn értem el tavaly második 
helyezést, remélem az idén is 
sikeresen szerepelek, bár na-
gyon zsúfolt a nyaram – mondta 
az egyetemista Barbara, aki az 
X-faktor válogatáson is megmu-
tathatta a tehetségét és nagyon 
dicsérték Szikora Robiék, Tóth 
Gabiék.

Szóka Júlia így értékelte az 
érdiek szárszói szereplését:

– Blága Dominika ahhoz kép-
est, hogy csak nem rég foglal-
kozik a zongora mellett ének-
léssel, igen biztatóan szerepelt, 
még nagyon fiatal, előtte a pá-
lya. Beleznai Eszter és Bartus 
Barbara pedig a nagy tehetsé-
gek közé tartozik, még sokra 
vihetik. A zsûri többi tagja is 
nagyon dicsérte őket, reméljük 
a döntőn is helytállnak és szép 
helyezést érnek el. 

Száz szónak is egy a vége, 
Szárszón megint várható az érdi 
indulóktól jó helyezés a Balaton 
hangján, amelyen két évvel ez-
előtt a szintén Szóka-tanítvány 
Petrás Mátyás első lett, tavaly 
egy másik kategóriában pedig a 
második. A zene összetart ben-
nünket – hallottuk akkor a zsûri 
elnökétől, Hevesi Tamástól. 
Reméljük, ez az idén is lesz. 

 Temesi László

Érdiek a Balaton hangja döntõjében

Ha szeretsz énekelni, itt a helyed!
Az érdi tehetséges fiatalok lassan már „hazajárnak” Balatonszárszóra, ahol az utób-
bi  három évben országos énekversenyen  indulnak. A Balaton hangja elnevezésû 
eseményrõl eddig minden évben elhoztak egy-két elsõséget, illetve jó helyezést. Az 
idei válogatón hárman vettek részt, ketten bejutottak az augusztusi döntõbe.

A zsûri és a közönség
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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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Új fogorvosi rendelő nyitotta 
meg kapuit Érden, a Budai út 3. 
szám alatt (a Magyar Földrajzi 
Múzeummal szemben). Akadály
mentes bejárat, kaputelefon, igé
nyesen kialakított, kényelmes 
fotelekkel felszerelt váró fogadja 
a pácienseket. Magánorvoshoz 
járó olvasóink joggal kérdezhe
tik: mi ebben a szokatlan? Az, 
hogy itt OEPfinanszírozású fog
orvosi alapellátást biztosítanak 
a 11es (illetve 5ös) fogorvosi 
körzethez tartó betegeknek, il
letve itt látják el egész Érd fog
orvosi ügyeletét is. 

Az 5ös körzet praxisa ko
rábban a Fortunadent Kfthez 
tartozott, majd augusztus else
jével a Szép és Ép Fog Fogászati 
Kft.hez került, amelynek kép
viselője kérte az önkormányza
tot, hogy a hat és félezres, zsú
folt körzetet bontsák meg. Így 
alakult ki a már meglévő 5ös 
mellett a 11es körzet – ennek 
betegeit szintén a Szép és Ép 
Fog Kft. látja el. 

– Cégünk országszerte nyolc 
helyszínen mûködik. Érden au
gusztus elsején kezdtük meg a 
fogászati ellátást, két telephe
lyen: a Budai út 3. szám alatt 
két fogászati rendelőt alakí
tottunk ki, ahol – területi ellá
tási kötelezettséggel – heti 30 
órában biztosítunk fogászati 

alapellátást az újonnan kiala
kított 11. körzetbe tartozók
nak, dr. Darvas Julianna fog
szakorvos közremûködésével. 
Itt kapott helyet az Érd Város 
Önkormányzata által támoga
tott ügyeleti ellátás is, OEPszer
ződéssel – mondta lapunknak 
dr. Jenei András csoportvezető 
főorvos. Mint hangsúlyozta: a 
hatályos jogszabályok szerint a 
fogászati ügyelet körébe ugyan 
csupán a fogeltávolítás, a vér
zéscsillapítás, idegentesteltávo
lítás, a törött fog lecsiszolása 
és a gyökércsatorna megnyitása 
tartozik (ezeket az orvos ingye
nesen végzi el), a sürgősségi 
mellett a hozzájuk fordulók tel
jes körû ellátást is kaphatnak, 
térítés ellenében. (Aki erre nem 
tart igényt, azt az ingyenes be
avatkozást követően saját kör
zeti fogorvosához irányítják, 
amennyiben a kezelés folytatá
sa szükséges.)

– Az ügyelet munkaszüneti 
és ünnepnapokon áll a betegek 
rendelkezésére. Orvosaink az 
ügyelet alatt minimum 6 órát 
tartózkodnak a rendelőben, a 
közbülső időszakokban telefo
non folyamatosan elérhetőek, 
és húsz percen belül a rendelő
be érnek – hangsúlyozta Jenei 
András, megjegyezve: a hét
végi ügyeletet azok is igénybe 

vehetik, akiknek nincs azon
nali beavatkozást igénylő pa
naszuk, csak éppen hétköznap 
nem jutnak el fogorvoshoz (a 
hétvégi páciensek a törvény
ben megszabott feladatokat té
rítésmentesen, a többi beavat
kozást térítés ellenében kapják 
meg). 

– Budai úti rendelőnkben heti 
két alkalommal magánpraxist is 
mûködtetünk nem területi ellá
tású betegeink részére. Igény, 
illetve szükség esetén szájse
bész, fogszabályzó szakorvos, 
parodontológus áll pácienseink 

rendelkezésére – tette hozzá a 
főorvos.

A Szép és Ép Fog Kft. másik 
telephelye a szakorvosi rende
lőintézetben található, ahol dr. 
Zsingor Anna korábbi praxisát 
dr. Molnár Anna és dr. Behnam 
Kazaheravi látják el, heti 25 órá
ban. 

– Az 5ös és a 11es körzet be
tegei bármelyik telephelyünk
re jöhetnek, saját választásuk 
szerint, és természetesen sok 
szeretettel várjuk a többi érdi 
lakost is, őket magánrendelése
inken tudjuk ellátni. Nyolcfős 
orvoscsoportunkban nagy gya
korlattal rendelkező kollégák, 
és mellettük fiatal szakembe
rek dolgoznak. A Budai úton 
rezidensképzést is végzünk, 
és nagy hangsúlyt szeretnénk 
fektetni a kutatásra és a techni
kai fejlesztésekre. Rendelőink 
jól felszereltek; a Budai úton 
két röntgenkészülék is van, 
így e vizsgálat helyben is meg
oldható – hangsúlyozta Jenei 
András, aki végigkalauzolt a 
telephelyen. Mint láthattuk, 
a két rendelő mellett ügyeleti 
szobát és zuhanyozót is kiala
kítottak az ügyeletes orvosok 
részére, a pácienseket pedig 
igényes várószoba fogadja. 
A vizsgálószékre tévékészülé
ket szereltek, amelynek segít
ségével a beteg akár a saját 
kezelését is nyomon követheti 
– de ha jobban szeretné, filmet 
is nézhet az orvosi beavatko
zás közben. Ez is hozzájárul 
ahhoz, hogy oldják a betegben 
lévő szorongást – magyarázta 
Jenei András.

– Ha a páciens nem szorong, az 
már fél siker, hiszen akkor már 
csak fájdalommentessé kell ten
nünk a kezelést. A fogorvostól 
való félelem egyrészt a bizalmat 

Az 5-ös fogorvosi körzet  
(Felső utca 39-41, Tel.: 06-23-365-232/129) ellátási területe:
Ábel, Ákos, Aranyos (71től végig), Csermely, Dagály, Ér, Forrás 
tér, Hernád, Homoród, Hortobágy, Ipoly, Kapos, Kerka, Körönd 
tér, Körös, Küküllő, Laborc, Lajta, Láp, Lapály, Latorca, Lendva, 
Marcal, Maros, Meder, Morva, Mura, Nádas, Néra, Nyárád, 
Nyitra, Olt, Ondava, Patak, Sárd (31től és 38tól végig), Sárrét, 
Sás, Száva, Szinva, Talabor, Tállya, Tápió, Tarcal, Tarna, Temes, 
Terasz, Tétényi, Topoly, Töltés, Túr, Túróc, Ung, Vág, Visó, 
Zagyva, Zala, Zápor, Zuhatag, Zsil, Zsilip, Zsitva utcák. 

A 11-es fogorvosi körzet  
(Budai út 3., fszt. 2., Tel: 23-360-406) ellátási területe:
Aba, Ádám, Ágoston, Ajtony, Aladár, Álmos, András, Antal, 
Ányos, Apály, Aranyos (230ig és 169ig), Attila, Balatoni út 
(1től 63/Dig és 2től végig), Barca, Béga, Berettyó, Berezna, 
Bodrog, Budafoki út, Csele, Diósdi út (16tól végig és 13697 
Hrsz.tól végig), Dráva, Duna, Galga, Garam, Hanság, KisDuna, 
Poprád, Rába, Rábca, Rákos, Rebarbara, Repkény, Rezeda, 
Ricinus, Rima, Rózsa, Sajó, Sárd (129ig és 236ig), Sárvíz, 
Sebes, Séd, Sió, Szalajka, Szalvia, Szamos, Szarkaláb, Szegfû, 
Tisza, Tó, Tulipán, Viola utcák.

Fogorvosi ügyelet:
Szép és Ép Fog Kft., Érd Budai út 3. fszt 2.
Rendelési idő: pihenőnapokon,munkaszüneti napokon, ünnep
napokon 9.0015.00 óráig, illetve ezeken a napokon folyamatos 
készenlét
Tel. rendelési időben: 06202508242
Tel. készenléti időben: 06202508583

Akadálymentes rendelõk, tévével felszerelt fogorvosi székek várják az érdieket

Fogorvosi ügyelet, körzeti ellátás  
luxuskörülmények között
Új, igényesen kialakított és felszerelt fogorvosi rendelõ fogadja augusztus 1-jétõl 
OEP-finanszírozással az érdi 5-ös, illetve a 11-es fogorvosi körzethez tartozó páci-
enseket, hétvégenként pedig ügyeleti rendszerben Érd összes lakosát. A Budai út 
3. szám alatti rendelõben magánpraxist is folytatnak a fogorvosok. Céljuk, hogy a 
fogorvosi ellátást mindenki számára elérhetõvé és megfizethetõvé tegyék – hogy 
ne csak akkor járjanak fogorvoshoz az emberek, amikor már nagy a baj.

ébresztő, kellemes környezettel 
oldható, másrészt a kollégák vi
selkedésével – hangsúlyozta a 
főorvos, aki kérdésünkre azt is 
elmondta: a Budai úti rendelő 
a kft. tulajdona, de az ügyeletet 

Érd önkormányzata anyagi tá
mogatásával biztosítják. 

– Szeretnék köszöntet monda
ni polgármester úrnak az ügye
leti rendszer, illetve a tevékeny
ségünk kialakításához nyújtott 
támogatásáért, illetve Dudás 
Erzsébetnek, az egészségügyi 
csoport vezetőjének, aki mun
kájával szintén segítette érdi 
munkánk beindítását. Tudni 
kell: a fogorvosi ügyelet ellátá
sa országszerte problémát je
lent, mivel nagyon kevés helyen 
mûködik jól ez az egészségügyi 
szolgáltatás. Reméljük, Érden 
elégedettek lesznek velünk a 
betegek. Az első ügyeleti hétvé
génken öthat páciensünk már 
volt úgy, hogy még alig tudnak 
rólunk – jegyezte meg az orvos, 
aki reméli, minél többen elláto

gatnak rendelőjükbe; a magán
praxis árait is úgy alakították 
ki, hogy szolgáltatásaik széles 
körben elérhetőek legyenek.

– Magyarországon nagyon ke
vesen járnak rendszeresen fog

orvoshoz, pedig a fogmegtartó 
kezelések OEPfinanszírozással 
is elérhetők, míg a fogpótlás
ra jóval kevesebb állami támo
gatás jár. Szeretnénk itt Érden 
színvonalas körülményeket és 
ellátást biztosítani, elérhető ára
kon, hogy minél többen láto
gassanak el hozzánk, és ne csak 
akkor, amikor probléma van, 
hanem rendszeresen jöjjenek 
el fogorvosi szûrésre, legalább 
évente egyszer. Nagy szeretet
tel várjuk a gyerekeket is, akár 
magánpraxisunkban, akár a te
rületi ellátásban. Augusztusban 
és szeptemberben akcióval is 
meglepjük az érdieket: az el
ső vizsgálat mindenki számára 
ingyenes – zárta szavait a Szép 
és Ép Fog Kft. csoportvezető 
főorvosa.  Ádám Katalin

Akadálymentes, modern rendelõ várja az 5-ös és 11-es fogorvosi körzet betegeit a Budai úton
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A páciensek kényelmes, nyugodt hangulatú szobában várakozhatnak

A páciens tévézhet is a kezelés közben

helyi társadalom

21.900 Ft-tól/fő/3 éj
kétágyas szobában

-

Kedvezménykód: HT080615

-15%
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Bármennyire is meglepő, a 
mese nem gyermekmûfaj. 
Elődeink egymásnak meséltek 
felnőtt korban, mert a népme-
sékben megtalálták a kódolt 
segítséget. Ugyanakkor megfi-
gyelhető, hogy a mesehősöknek 
nincs múltjuk, ők állandóan a 
jelenben élnek, éppen úgy, mint 
a gyermekek. Jellemző, hogy 
a főhőst egy cél arra motiválja, 
hogy útra keljen, de semmit 
sem kap ajándékba, mindenért 
meg kell küzdenie. A mese a 
pozitív végével azonban azt su-

gallja, hogy a főhős mindig győ-
zelmet tud aratni, tehát megéri 
mindenért megküzdeni. Szabó 
Kármen rámutatott arra, hogy a 
mese tulajdonképpen közvetítő 
eszköz, és arra ösztönöz, hogy 
a nehézségeket nem elkerülni 
kell, hanem meg kell küzde-
ni ellenük, hogy legyőzhessük 
azokat. 

A mesében élesen elkülönül-
nek, hangsúlyosan vannak je-
len a jó és a rossz szereplők. 
Az óvodáskorú gyermekeknek 
a lelki fejlődésüknek megfelelő 

mesét kell olvasni. Ezt gyakran 
maguk az apróságok is jelzik. 
Sok szülő azonban úgy mond 
mesét, hogy a félelmetes jele-
neteket kihagyja belőle, de ez 
nem jó ötlet, mert a mindenna-
pokból sem tudjuk kihagyni a 
rosszat, a félelmetest, a kelle-
metlent. A kicsiknek is meg kell 
tanulniuk, el kell fogadniuk, 
hogy vannak sárkányok, manók 
és rosszakarók is, ám ők mind 
legyőzhetők.

 A pszichoterapeuta arról is 
beszélt, hogy a mese segíti a 

családi szocializációt, mert meg-
vannak azok a keretek, ame-
lyekbe a gyermek belehelyezi 
magát. A legújabb kutatások 
szerint az emberek társadalom-
ba való sikeres beilleszkedését 
főként az érzelmi intelligencia 
nagysága határozza meg. Ezt 
pedig elsősorban az anyához 
való kötődés, a sok mese és 
a közös játék is befolyásolja. 
A mesében tehát meg kell küz-
deni a sárkánnyal, és az a cél, 
hogy gyermeknek is legyen 
ereje megküzdeni a hétköznapi 
„sárkányokkal”. Ha még nem 
képes rá, a személyiségének fej-
lődésében még nem jutott el 
erre a szintre, ezért fontos, hogy 
ezt rajzban vagy bábjátékban le 
tudja képezni, ki tudja fejezni. 
Ez a módszer a szorongások 
kezelésében is hatásos, hiszen 
egy gyermek rengeteg konflik-
tuson megy keresztül, amíg fel-
nő, és a félelmeket nemcsak a 
mesebeli „sárkányok”, hanem 
maguk a felnőttek is okozzák 
neki. Sok mindent nem érte-
nek még, de fontos, hogy egy 
ésszerû határon belül legyenek 
a gyermek számára szabályok, 
viszont nem szabad túlzásba 
sem esni, mert a túlzó szabályo-
zás félelmet kelt, és szorongást 
okozhat. Ha a gyermek elutasít 
egy mesét, akkor valószínûleg 
még nem tudja azt lelkileg fel-
dolgozni. 

Szabó Kármen hangsúlyozta: 
a mese erősíti a személyiséget, 
mert a mesében mindent átél-
het úgy, hogy ő maga nem sé-
rül benne. Ugyanakkor a mese 
megjeleníti a társadalmi valósá-
got, fejleszti a kommunikációs 
készséget és a szókincset is. 
Különösen, hogy a gyermekek 
ebben a korban még utánzással 
tanulnak meg mindent. A mai 

modern mesékről szólva, az elő-
adó úgy vélte, a mindennapjain-
kat leíró történetek lehetnek ér-
dekesek, ám korántsem segítik 
elő a kicsinyek képzelőerejének 
fejlesztését. Érdemes azonban 
a mese terjedelmét és tartal-
mát a korosztályához igazíta-
ni. A mesét az a hit mûködteti, 
hogy a világban rend van, de 
ha mégis történik némi rend-
bontás, azt is helyre lehet ál-
lítani. Fontos, hogy a mesét a 
felnőttől hallja a gyermek, de 
sohasem szabad magyarázni 
neki a mesét, mert mindenki 
egészen másként értelmezi, és 
ez megzavarhatja a gyermeket. 
Nem kell tehát az apróságot a 
meséről faggatni, ám ha kér-
dez, próbáljuk meg kérdéssel 
kikerülni a választ, hogy ő maga 
találja meg a megfelelő megol-
dást. Hasznos a kicsiket önálló 
mesemondásra is tanítani, akár 
úgy, hogy rajzokat készítenek a 
hallott mese alapján, majd saját 
maguk mesélik el, mit ábrázol 
a rajz. 

Miért ajánlatosabb mesét 
mondani vagy olvasni a gyer-
meknek, mint hagyni, hogy 
a tévén rajzfilmet nézzen? 
Egyrészt lényegesen kevesebb 
az agresszió azokban a gyerme-
kekben, akik meséken nőnek 
fel. A mozgó, folyamatosan vál-
tozó képek ugyanis feszültséget 
produkálnak az apróságokban. 
A televízió a képi megjelenítést, 
a képzelőerőt blokkolja le, és ez 

generálja bennük a feszültséget. 
A mese mindenképpen fontos 
eszköze az óvodáskorúak sze-
mélyiségfejlesztésének, érde-
mes tehát, és kell is vele nap, 
mint nap élni.

Ugyanakkor a mesének nem-
csak a kicsinyek, hanem a fel-
nőttek számára is, lehet kife-
jezetten gyógyító hatása, amit 
meseterápiával lehet elérni. 
Ilyenkor feltárják a problémát, 
majd együtt kiválasztanak egy 
mesét – ez akár egy kedvenc is 
lehet –, és miután elolvassák, 
közösen megvizsgálják a hőst, 
hogy hogyan viszonyul például 
az ellenségekhez, hogyan vi-
selkedik a különféle helyzetek-
ben? Aztán végigkísérik őt a 
szimbolikák mentén. Lényeges 
azonban, hogy ne meseelem-
zés legyen, hanem a terápián 
résztvevő páciens egyedül ér-
telmezze, és találja meg azt a 
figurát, akivel ő maga is azono-
sulni tud. 

Szabó Kármen kedvencei 
a klasszikus mesék, főként 
Benedek Elek és a Grimm test-
vérek meséit veszi elő szívesen, 
amelyek zöme a gyermekeknek 
is megfelelő – tudtuk meg a 
pszichoterapeuta érdekes és 
– nemcsak az óvónők számá-
ra – hasznos előadásából. Úgy 
tûnik, a kisgyermekes szülők-
nek mindenképpen, de mások-
nak is érdemes – így felnőtt 
fejjel is – klasszikus meséket 
olvasni.  Bálint Edit 

Fontos szerep az óvodáskorúak személyiségfejlesztésében

A jó mese nevel, fejleszt és 
gyógyításra is alkalmas
Noha mi magunk is meséken nõttünk fel, mégsem volt számunkra olyannyira tuda-
tos és egyértelmû, hogy a gyermek egészséges fejlõdéséhez szinte elengedhetetlen 
a mese, amelynek története végighúzódik az emberiségen. Ma már a mesét nem 
csupán szórakozásból olvassák, hanem terápiaként is alkalmazzák. A közelmúltban 
Szabó Kármen, érdi pszichoterapeuta óvónõknek tartott érdekes elõadást arról, 
milyen fontos szerepet tölt be a mese a kicsinyek lelki fejlõdésében.

Az óvónõk kíváncsian és nagy érdeklõdéssel hallgatták az elõadást, tudva, hogy a mese elengedhetetlen eszkö-
zük a nevelésben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Szabó Kármen pszichoterapeuta elsõsorban arról beszélt, milyen nagy 
szerepe van a mesének a gyermekek személyiségfejlesztésben

panoráma

Felkészülés
Amióta az eszemet tudom, mindig felkészültünk 
valamire. Példának okáért az újságokban öles 
betûkkel olvastam legalább ezerszer: felkészülés a 
télre. Az ezt követő beszámolóból aztán kiderült, 
hogy Budapesten a megbízott hivatal intézkedésé-
re ennyi meg annyi hóeke, hómaró áll készenlét-
ben, hogy legyőzzük a telet, s hogy az ne tudjon 
kifogni rajtunk. 

A felkészülésről szóló vezércikkek természete-
sen nem feledkeztek meg a háztartásokról sem, 
amelyek szintén felkészültek télire. Olvasni lehe-
tett: hány száz tonna tûzifa, ilyen-olyan szén kerül 
majd a lakások pincéjébe, hogy a család megfelelő 
melegben tölthesse a téli napokat.

Ugyancsak felkészültünk minden évben a ta-
vaszi hónapokra is. Már a karácsonyi lapokban 
olvasni lehetett hirdetéseket a tavaszi ruházati ak-
ciókról, amelyek arra figyelmeztették a lakosokat, 
hogy idejében kezdjenek gondoskodni ezekről. 
A januári újságok pedig előszeretettel közölték 
modellbemutatókkal a nyár fürdőruha-remekeit és 
várható divatját. 

Nem akarom sorolni, hogy tavasz vége felé ho-
gyan, miként és mivel készültünk fel a nyárra. Az 
őszi felkészülésről pedig semmi kedvem sincs még 
csak említést sem tenni, hiszen ezeket is mindenki 
kívülről, könyv nélkül sorolja. 

Nekem mindezek ellenére több alkalommal volt 
hiányérzetem. Megjelent ugyan némely cikk még 
idejekorán a tanulóifjúságot érintő iskolai felké-
szülésekről, de valahol a lényeg mindig elsikkadt. 
Mivel igen régen kinőttem az iskolapadból, fogal-
mam sincs, hogy tanítják-e manapság azt, miként 
és hogyan tanuljunk. Ha tanítják, máris beírom 
a jelest képzeletbeli osztálykönyvembe, remélve, 
hogy semmi fontos nem maradt ki az oktatásból. 

Amikor én diák voltam, akkoriban nyolc gim-
náziumi osztályt jártunk, s így a nyolcadik volt 
az utolsó, az érettségi előtti. Ekkor nagy meglepe-
tésemre dr. Kárteszi Ferenc (gimnáziumi bölcsé-
szettan tanárunk) első feladatként azt kérdezte: 
milyen módszerrel tanulunk, hogy az elsajátított 

anyagot ne felejtsük el. Amiért meglepődtem, nem 
volt más, mint az, hogy ezt a tananyagot már évek-
kel annak előtte kellett volna tanulnunk. 

A sok-sok felkészítő újságcikk, tanulmány, elő-
adás ellenére most, sok évtizeddel a hátam mögött 
úgy látom, hogy az életre való felkészítés hiányos. 
A fiatalabb nemzedéket figyelve azt a következ-
tetést kell levonnom, hogy gyermekeink útjából 
eltûntek az ún. tilalomfák, eltûnt a felnőttek és a 
szülők tisztelete, a kötelességtudat, a munka iránti 
igény és szeretet, a mások megbecsülése (és még 
sorolhatnám) -- legalábbis társadalmi méretekben 
ezekből nagy a hiány. Nem lehet csodálkozni: a 
felnőttek életvezetése is elégtelen. 

Mindezekért felelősek vagyunk mindannyian: 
az igénytelen szülők, akik igénytelen gyermekeket 
neveltek. Az egyes esetek hogyan lettek általános 
méretûek, a Z-generáció minden előnyével és 
hátrányával? A médiából ömlő negatív hatás is hi-
báztatható. Nem akarok hinni az újságcikkeknek, 
amelyek arról számolnak be, hogy ebben meg 
abban az iskolában (általános és középiskolában 
egyaránt) kezet emeltek a tanárra (nemcsak a diá-
kok, a szülők is!), vagy úgy helybenhagyták őket, 
hogy már a mentők is alig tudtak rajtuk segíteni. 
Ezek az esetek arra figyelmeztetnek, hogy túl sza-
badjára engedtük valahol, valamikor a fiatalságot. 
Még a múlt század első harmadában kezdtem isko-
láimat, és befejezve mindig azt hallottam, hogy a 
gyermek, ameddig gyermek, egyetlen kötelessége 
van, amely egyben joga is, hogy az adott körül-
mények között tanuljon. Az akkori társadalom 
minden eszközzel azon igyekezett, hogy minden 
gyermek akadályok nélkül végezhesse el tanul-
mányait. A tanulás jogát tehát törvénnyé avatta a 
társadalom. Ez volt az az egyetlen jog, amely száz-
ezreket vezetett el a tudomány kapujához, hogy 
ott mindenki tehetsége szerint léphessen be. Ha 
szellemi tudás birtokában lennének gyerekeink, 
talán a magatartásuk is változást hozna. 

Szerintem az életre, a hivatásunkra való felké-
szülés az, amellyel többet kellene foglalkoznunk 
a közéletben és a magánéletben egyaránt. Ahhoz 
ugyanis, hogy idejében célhoz érjünk, idejekorán 
fel is kell készülnünk. Igaz, ez nem könnyû, de 
megéri!  Bíró András

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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Nagyon békés, már-már bará-
ti hangulat alakult ki az első 
percektől kezdve a lelátón és 
a pályán is; Böbe a vezér szur-
koló lelkesen dobolt és hango-
san buzdított egy-egy érdi ak-
ció alatt, amit meg is háláltak 
a lányok, mert már az elején 
szépen elhúztak, egymás után 
találtak be a bécsiek kapujába. 
A szünetben 20-9-re vezetett az 
ÉRD, így a második félidő se je-
lentett sok veszélyt a hazai csa-
pat végső sikerére. Egy-egy szép 
megoldás volt mindkét oldalon, 
látványos gólokat, hárításokat 
láthattunk, az új érdi szerze-
mény, a fekete bőrû, látványos 
megjelenésû Marianna Signate 
védekezésben és támadásban 
egyaránt maximálisan kivette a 

részét, ő dobta a legtöbb gólt, 
7-et. Izgalom nem volt a pályán, 
így még egy békésen szunyokáló 
szurkolót is lencsevégre kaphat-
tunk a lelátón. A végeredmény 
már „szorosabb” lett, mint a 
félidőbeli, mert „csak” tíz gól-
lal nyertünk, 34-24-re. Az érdi 
gólokon Signatenen kívül még 
testvériesen osztozott Krpez, 
Triscsuk és Schatzl, 6-6 talá-
lattal.

Szabó Edina elégedett volt a 
látottakkal, főleg az eredmény-
nyel, de azt mondta, ebből 
messzemenő következtetést 
nem szabad levonni, mert „mi 
motiváltak voltunk, az ellenfél 
viszont fáradtan érkezett, nem 
mutatta meg oroszlánfogait”. 
Igaz, lehet, hogy nincs is neki… 
– ezt már mi tesszük hozzá, 
hiszen a nyáron annyira kicse-
rélődött csapatuk, hogy a brazil 
„oroszlánok” nélkül egyhamar 
nem is tudnak majd harapni… 
Ezt erősítette meg, a Hypo NÖ 
magyar edzője, Kovács Ferenc 
is, aki nem volt elkeseredve az 
egyébként számukra elkeserítő 
eredményen is. Ezeket mondta 
lapunknak:

– Nem lehet pótolni egyik 
napról a másikra annyi klasszis 
játékost, mint amennyivel az 
elmúlt bajnoki szezonban ren-
delkeztünk. A brazilok helyett 
nem érkeztek olyan színvonalú 
játékosok, akikkel fel tudnánk 
venni a versenyt a legjobbakkal, 
de tehetséges gárda van most 
a Hyponál kialakulóban, össze 
kell még szokniuk a lányoknak. 
Hangolódunk, hangolódunk 
az egyre nagyobb feladatokra. 
Gratulálok az érdi lányoknak 
a győzelemhez és sok sikert 
kívánok nekik a magyar bajnok-
ságban.

Itt volt az egykori Fradi és 
Hypo edző, Németh András is 
a lelátón. Jelenleg magyar szö-
vetségi kapitányként értékelt 
röviden lapunknak:

– Egy jól játszó érdi csapat ját-

szott egy gyenge osztrákkal, egy 
unalmas meccsen. Talán az első 
félidő kicsivel jobb volt…

Kifelé menet az Arénából 
mosolygós, győzelemre éhes 
szurkolókkal találkoztunk. Az 
egyikük, Petrás Mátyás ifjú mér-
nökjelölt évek óta véletlenül se 
hagyna ki egyetlen bajnoki és 
kupa mérkőzést sem, még vi-
dékre, sőt, külföldre is képes 
utazni a csapattal, meg a többi 
lelkes érdi szurkolóval. 

– Hat év alatt csak egyszer kel-
lett kihagynom egy mérkőzést, 
azt is zárthelyi dolgozat írás 

miatt… – kesergett. – Édesapám 
2008-ban hozott ki először, a 
Siófok ellen játszottunk. Azóta 
mindig a csapattal vagyok, erre 
az edzőmérkőzésre is örömmel 
jöttem és örömmel láttam, hogy 
milyen jó játékkal nyertünk a 
neves ellenféllel szemben. Az 
új szerzemények úgy látom, be-
válnak és akkor magabiztosan 
újra megszerezzük a harmadik 
helyet és remélem legalább a 
Fradit megszorítjuk…

Így legyen. Hamarosan kez-
dődik az újabb szezon…

� Temesi�László

Jól játszottak a lányok világhírû ellenfelükkel szemben

Sima érdi gyõzelem a felkészülési  mérkõzésen
Ki gondolta volna, hogy ilyen sima mérkõzést vív az ÉRD az egykor  szebb napokat 
megélt osztrák ellenfél, a Hypo NÖ ellen, amely nem is olyan régen még Európa 
élvonalához tartozott. Igaz, akkor tele volt brazil játékosokkal, akik mára szétszó-
ródtak a világban. A felkészülési meccsen végig magabiztosan vezetve alakult ki a 
tízgólos különbség, így a pár száz szurkoló izgalom mentesen hûsölhetett szomba-
ton az Érd Arénában a kánikula kellõs közepén…

Meccsközbeni megbeszélés

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A vezérszurkoló síppal, dobbal, nádi hegedûvel

Ritka pillanat: érdi védekezés...

Szabó Edina és Németh András a mérkõzés végén

sport

Július 15-20-ig a szlovákiai Humannében 
rendezték meg 51 ország részvételével a 
2014. évi Kadet Birkózó Világbajnokságot. 
Az érdi birkózók közül 2 főnek sikerült 
kivívni a részvételi jogot, Váncza Pistinek 
42 kg-ban, Lajsz Dominiknek kötöttfogás-
ban 85 kg-ban, szabadfogásban pedig 100 
kg-ban. 

Váncza Pisti 42 kg-ban „belehúzott” a 
sorsolásban – csoportjában volt szinte az 
összes szovjet utódállam válogatott birkó-
zója. Az első mérkőzése a kirgiz Beksultan 
Makeshov ellen nagyon jól sikerült, 10-
0-ra győzött technikai tussal. A második 
mérkőzésén az orosz Kotcev Atmir kö-
vetkezett – sajnos itt későn szóltak, így 
bemelegítés nélkül szaladt fel a szőnyegre 
– ezt az orosz ki is használta: mire Pisti 
bemelegedett, már 8-0 volt az állás és saj-
nos ez a mérkőzés végéig megmaradt. Az 
orosz versenyző a döntőig menetelt, így 
Pisti vigaszágon folytatta tovább, ahol a 
grúz Dzimistarashvili ellen 8-0-ra győzött. 
A bronzéremért a kazah Mukhamedalin 
következett, Pisti jól kezdett, de a kazah 
a második menetben átvette a vezetést, 
a mérkőzés vége előtt 5 másodperccel 9-
7-re vezetett, amikor Pisti megvillant és 
egy kettős karberántásból egy gyönyörû 
rogyasztást csinált. Ezzel 12-9 lett, amely a 
világbajnoki bronzérmet jelentette számá-
ra, és ennek értékét még nagyban növeli, 
hogy Pisti serdülőként jutott ki a világbaj-
nokságra, és mint az a hatodik versenynap 
végén kiderült, ez volt a magyar csapat 
egyetlen érme ebben az igen erős mezőny-
ben.

Lajsz Dominik 85 kg-ban, kötöttfogás-
ban jó sorsolást fogott ki, hiszen az ágán 
lévő minden ellenfelét idén már legyőzte. 

A horvát Kopljar Stipot magabiztosan verte 
5-1-re. Következő mérkőzésén a belorusz 
Baraban ellen fejben nem volt ott, 6-0 ve-
reséget szenvedett. Sajnos, a belorusz nem 
jutott a döntőbe, így Dominik nem jutott 
a vigaszágra, hogy ismét birkózzon, így a 
végső számítások szerint a világbajnoki 11. 
helyen végzett.

Vasárnap Dominik a szabadfogásúak 
között is elindult 100 kg-ban. Az első 
mérkőzésen a táblára kerülésért a bolgár 

Adil Chelebi ellen 11-1-re technikai tussal 
kezdett, de sajnos a folytatás elmaradt. 
Hasonlóan a kötöttfogáshoz, Dominik a 
második mérkőzésén ismét leblokkolt, és 
az idén már általa többször legyőzött len-
gyel Turczynski ellen vereséget szenve-
dett. A lengyel versenyző nem jutott a dön-
tőbe, így Dominik ezúttal sem folytathatta 
tovább, a végső pontszámítások alapján a 
világbajnoki 9. helyet szerezte meg. 

 Tar Mihály

Váncza István világbajnoki bronzérmes, 
Lajsz Dominik a kilencedik helyen végzett

Lajsz Dominik, Tar Mihály és Váncza István a küzdelmek után

Autgramot osztogattak az érdi lányok
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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.

062 INDISO SZÁRAZ SÓTERÁPIA

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 13. 
Gyermekorvosi Rendelő 2. emelet 
Telefon: +36-20-487-6500, 
Email: delbuda@indiso.eu
http://biaso.atw.hu

INDISO SZÁRAZ 
SÓTERÁPIA 
10 alkalmas 
felnőtt bérlet

069 RETRO SZEMÜVEG AKCIÓ 

Akciós ár:
19.990 Ft

Listaár: 
43.990 Ft

www.perfektoptika.hu
1111 Bp., Egry József utca 1.
Tel: 463-28-26, 06-70-630-1010 

Egy választható Retro 
márkájú keret - egy 
pár műanyag, egy 
fókuszú lencse, kemény 
és tükröződésmentes 
bevonattal, munkadíj - 
vizsgálat - szemüvegtok

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

Átrió Kert 2225 Üllő, Pesti út
e-mail: info@atriokert.hu 
webcim: www.atriokert.hu 
telefon: +36 20 956 3680 

Anyaga: gipsz 
Magasság: 42 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

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.

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.



ÁLLÁS

Keresünk érdi munkahelyre tisztítás-
technikai berendezések javításához mun-
katársat. T:06-23-374-007, 06-20-9393-
977, 06-30-9440-563

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

Érdi sörözõbe hétvégére pultost kere-
sek. T:06 20 344 9917

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

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

AUTÓ

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

AUTÓT VÁSÁROLOK! Lehet sérült,vagy 
akar roncs is! Ingyenes forgalombol kivo-
nas, kiszallasi dij nelkul, a het minden 
napjan! 06-70-433-0123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve eltar-
tási szerzõdést idõs hölgyekkel és urakkal 
egyaránt. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
30 451 8042

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GYÜMÖLCS

















GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Mogyoródon, Hév-állomáshoz közel 
Önkormányzati lakóövezeti összközmûves 
telkek eladók. Érd:   
mogyorod@mogyorod.hu 0628-540716  
www.ingatlan.com/20737979

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

Miskolc, Jósika Miklós utca 31., 72.00 
nm-es, panel lakás Eladó. 4. emele-
ti Ár: 6.49 millió Ft. +36203308500  
www.ingatlan.com/20727005

XXII. kerületben, Duna utcánál, parkra 
nézõ, másfél szobás, cirkó fûtéses, extra 
minõségû lakás eladó! Irányár: 9.800.000 
Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kerületben, Rózsakerten, öko 
programos házban, 2 szobás lakás eladó! 
Irányár: 9.800.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

Kelenföldi 27 m2 + galériás garzont és 
szelevényi 240 m2 házat 1500 m2 telken, 
100 m2 gazdasági épülettel- Cserkeszõlõi 
gyógyfürdõtõl 5 km- cserélnék Érdi lakható 
házra. Tel:06-70/283-7725

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

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

Érd Parkvárosban 45 m²-es ház eladó 
170 N-öl telekrésszel 5,8 M Ft. T:06 70 
256 1885

Családi ház eladó Érd, Rába utcában, 
150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 30 369 
7255

INGATLANCSERE

Elcserélném értékkülönbözettel kisebb 
lakásra v. házra 240 m² összkomfor-
tos kétszintes+különálló üzlethelyiséggel 
Riminyáki úti házamat. T:0630-660-8829

JÁRMÛ

KERT























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

FAKIVÁGÁS elszállítással is. 
KERTrendezés/építés, Parlagfû írtás, 
Bozótírtás, Sövénynyírás, Füvesítés, 
TÉRKÖVEZÉS. Profi gépekkel, szakszerûen, 
lélekkel! 0630/287-4348

KIADÓ

Érden a Tárnoki út aszfaltos részén busz-
megállóhoz közeli családi házban külön-
álló szinten 50 m² tetõtéri lakás 2 szoba, 
konyha, fürdõszoba, elõszoba, erkély, búto-
rozottan sürgõsen kiadó gépkocsibeállás 
lehetséges. Kábel tv, telefon megoldható. 
Kerthasználat megbeszélés tárgya. Ár: 55 E 
Ft+rezsi+kaució. T:0630-624-9604

Érd Ófaluban teljesen felújított össz-
komfortos garzon külön órákkal felszerel-
ve, internet hozzáféréssel, üresen hosszú 
távra kiadó. T:06 30 200 2073

Parkvárosban kiadó külön bejáratú 2 szoba 
összkomfort külön almérõvel felszerelve, 60 
E Ft+rezsi+kaució.T:06-20-478-7501

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

Központban csal. háznál összkomf., 
almérõs, kocsibeállós, bútorozott szuterén 
gyerekesnek is kiadó. T:20 380 1876

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

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

Érden külön bejáratú 1 szoba összkom-
fortos házrész kiadó. T:06 70 536 6779

Érden 50 m² bútorozott, összkomfortos 
lakás kiadó. T:06 30 964 9246

KONTÉNER























KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKALEHETÕSÉG

Gluténmentes ételek készítésében jár-
tas nõt keresek, aki takarításban is segít. 
T:06 30 325 9845

MUNKÁT VÁLLAL

Családi házak, lakások takarítását vál-
lalom, jó referenciával, gyakorlattal. T:06 
30 9703 593

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor-
mozgatással, takarással akár azonnalra! 
Vezetékes telefon:706-6419 Mobiltelefon: 
06-20-9877-273









SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

TELEK

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







TEMETKEZÉS

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Kerítésfestésre és egyéb ház körüli 
munkára férfi munkaerõt keresek. T:06 
20 9262 257

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!



Érdi Újság16 XXIV. évfolyam, 2014. augusztus 7.sport

A Központi Kávéház hûs naper-
nyője alól mutat át  a  tér  szem-
közti  oldalán  lévő  reklámra 
Dávid.
 - Körülbelül ennyire voltunk 

a csúcstól. Ennyit, mintegy 150 
métert  kellett  volna  legyőz-
nünk…
 A mondat  –  igyekszem  nem 

eltúlozni  –  döbbenetes  erővel 
hatott. Azzal, mert ha valaki be-
legondol  abba, hogy  több mint 
nyolc és fél kilométeres magas-
ságig  eljut  egy  ember,  ám  az 
utolsó, száznál nem sokkal több 
méter előtt kell megint azt mon-
dania,  hogy  vége,  vissza  kell 
fordulni,  akkor  az,  ha  nem  is 
emberéletet  követelő  tragédia, 
de a léleké feltétlenül…
–  Nem  tudom,  nem  emlék-

szem, mit  éreztem akkor. Nem 
volt  sem  időm,  sem  lehető-
ségem  elrakni  a  gondolatot. 
A hegy  különösen  nem  enged 
lazítást,  kikapcsolást.  Teljes 
koncentrációt,  figyelmet  köve-
tel meg. Mászó társam, a nepáli 

Ang Mingma, aki oxigént hasz-
nált,  úgy  érezte,  vissza  kéne 
fordulnunk. Alaptábor-vezetőm, 
Török Edina is ezt tanácsolta rá-
dión.  Itt csak egyszer tévedhet-
tünk  volna…  Feladtuk  a  csúcs-
támadást,  pedig  valóban  csak 
kéznyújtásnyira volt a csúcs…
Magát  a  csúcstámadást  több 

hónapos előkészület – akklima-
tizáció  –  előzte  meg,  s  amikor 
Dávid elmondja ennek a részle-
teit,  az bizony  tátott  szájat vált 
ki az őt hallgatóból.
 -  A teljes  expedíció  három 

szakaszra  osztható.  Az  első  a 
hegy megközelítése. A második 
a magashegyi táborok kiépítése, 
a harmadik pedig maga a csúcs-
támadás.  Az  utolsó  szakaszig 
csak  akkor  juthat  el  bárki,  ha 
az első kettőt tökéletesen elvég-
zi,  megcsinálja,  mert  tévedni 
csak  egyszer  lehet. Az  alaptá-
bor  5200  méter  magasan  volt, 
ott még  létezik  civil,  hétközna-
pi  élet  arrafelé…  Ott  éltem,  ott 
akklimatizálódtam,  edzettem, 

hegyoldalra fel, hegyoldalról le.
Az  expedíció  nem  egy  egy-

szerû felmenetből majd leeresz-
kedésből áll. Több és nehezebb 
annál. A mostani tavaszi Mount 
Everest  expedíció  során  6400 
méteren  is  kialakítottunk  egy 
úgynevezett  „előretolt  alaptá-
bort”, majd feljebb (7000, 7800 
és  8300  méteren)  egy-egy  ma-
gashegyi  tábort.  Az  itt  telepí-

tett  sátrakban  pihenünk,  ezek 
nyújtanak  védelmet  a  széllel, 
viharokkal szemben.
 - Ezeket a táborokat én alakí-

tottam  ki.  Fel  kellett másznom 
5200-ról  először  az  előretolt 

alaptáborig, majd  az  első  tábo-
rig,  ott  kiválasztanom a helyet, 
aztán  vissza  az  alaptáborba. 
Aztán  újra  fel,  de  már  maga-
sabbra,  s  kialakítani  a  kettes 
tábort, majd – a harmadik akkli-
matizációs körben – azt a tábort 
8300  méteren,  ahonnan  már 
majd a csúcstámadás indul.
 Ha a tengerszinten élő ember 

poénkodni  akarna,  azt  monda-
ná, strapás meló ez, csak azért, 
hogy  megmásszam  a  hegyet, 
amelyik  éppen  ott  van… Rossz 
poén  helyett  azonban  inkább 
megsüvegelés  és  főhajtás  illeti 
azokat  a  bátor,  testben  és  lé-
lekben  is  erős  embereket,  akik 
a(z) (élet)veszély vállalásán túl 
is milliókat költenek arra, hogy 
felállhassanak  a  csúcsra,  s  kör-
be nézhessenek, nem is tudom, 
milyen  lélekemelő  érzéssel,  el-
képzelni  is  nehéz  büszkeség-
gel.
Mert ott, a felhők fölött a kék 

ég, a vakító nap, s néha a repü-
lőgép az úr. Meg az Úr…
 -  A csúcstámadás  reggelét 

sosem  fogom  elfelejteni,  külö-
nösen mélyen bennem maradt. 
Fantasztikus  napkeltében  gyö-
nyörködhettem.  Amikor  kibújt 
a  nap  a  felhők  mögül,  alól  és 
egyre feljebb kúszott a horizon-
ton.  S mindezt  a  „közeléből” 
nézhettem végig…
 Mint  ismeretes,  Klein  Dávid 

csúcstámadása  nem  sikerült, 
ezúttal  sem  érte  el  nagy  célját, 
hogy  oxigénpalack  nélkül  tud-
jon  feljutni  arra,  a magát  egye-
lőre  odaadni  nem  akaró  8850 
méteres  csúcsra.  Választásuk 
nem volt, serpa mászó-társának 
oxigén készlete fogytán volt.
–  Ketten  voltunk,  de  ott  fönt 

egy  embernek  számítottunk. 
Egymás  segítve,  egymásra  fi-
gyelve, s ha lehet, egymást meg 

is  óvva.  Más,  egyszerûbb  em-
berré  tesz mindenkit  a  szigorú 
hegyoldal. Ott vagy, ott lehetsz, 
de  hozzá  kell  alkalmazkodni, 
vendég lehetsz csupán.
  Szerző

Aki más, egyszerû emberré lesz a szigorú hegyoldalakon és -csúcsokon

Klein Dávid ott járt, ahol a repülõk…
Úgy tûnik, az érdiek magasba, magasra törnek... A szocsi téli olimpia után írtunk 
a város alpesi sízõjérõl, Farkas Norbertról, aki a magyar színeket képviselte a téli 
játékokon. Akkor nem hittük, hogy egy újabb „síkvidéki” érdi is lesz (volt, van), aki 
a magasba tör. Nem tudtuk ugyanis, hogy Klein Dávid a városunk lakója. Pedig 
az, s képletesen szólva, a „szédítõen magas”, 334 méteres Iharos hegyrõl indul-
va támadta meg a Mount Everest 8850 méteres csúcsát. Pontosan és korrektül 
fogalmazva: azt nem sikerült elérnie, mert 150 méter hiányzott ahhoz, hogy Klein 
oxigénpalack nélkül állhasson a világ tetején. Ott, ahol legföljebb már csak a 
repülõgépek járnak…

Hihetetlen, de igaz…
Klein Dávid nem valahonnan a Mount Everest lábánál tele-
pített táborból kapta a hegyre vonatkozó időjárási adatokat, 
hanem egy budapesti központból… Tíz napra előre jelezték 
neki az időjárási és szélviszonyokat, az esetek szinte száz 
százalékában megbízhatóan. Oly módon, hogy arra bátran 
támaszkodhatott a csúcsot támadó csapat…

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 közalkal-
mazotti 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: 
• erd.hu


