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Kampánynyitás
„Folytatni kell tovább a munkát, hogy Érd csa-
ládias, virágzó kertváros legyen.”

3

Együttmûködés
Megállapodást kötött egymással az önkor-
mányzat és az Ipartestület.

2

Államalapításunk ünnepe

Ahogy Szent István királyunk váltotta valóra a nemzet álmát, úgy kell nekünk 
erõnkhöz és lehetõségeinkhez mérten cselekednünk a városért. Szent királyunk 
cselekedete a mérce, amelyet elérni ugyan nem lehet, de amelyhez mérni a ma-
gunk cselekedeteit mindannyiunk számára megtiszteltetés, éljünk bármely sarkán 
a világnak – húzta alá ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester a 
Magyar Földrajzi Múzeumban megtartott Szent István-napi városi ünnepségen.  
 5. oldal

Rendkívüli közgyûlés
Tizenegy napirendi pontot és egy sürgős 
indítványt tárgyaltak a képviselők.

11

Festmények, szobrok
Huszonhárom képzõmûvész mutatkozott az 
érdi Városi Galériában.

7

Röplabda

Sporttörténelmet írt a 
Dömötör-Mátrai Beáta–
Nagy Krisztina páros a 
strandröplabdázók au-
gusztusi országos baj-
nokságán. 16. oldal

Rákötések
Házi átemelõk, a rákö-
tés utáni elsõ számla 
– egyebek mellett ezekrõl 
a témákról beszélgettünk 
Kovács Péter Barnával. 
 4. oldal
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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.

Augusztus első hetében az évti-
zed vihara csapott le Érdre, akko-
ra felhőszakadás zúdult a város-
ra, ráadásul váratlanul. Mintegy 
fél-háromnegyed óra alatt annyi 
csapadék esett le, mint több hó-
nap alatt szokott, így nem csoda, 
hogy ez a hatalmas vízmennyi-
ség több városrészen is jelentős 
problémát okozott a lakosoknak 
– kezdte a Polgárok Házában au-
gusztus 13-án megtartott sajtótá-
jékoztatóját T. Mészáros András 
polgármester. 

– Egymást érték a bejelenté-
sek arról, hogy utcákat, pincéket, 
kerteket és udvarokat árasztott 
el az esővíz. Az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény teljes állo-
mánnyal azon dolgozott, hogy el-
hárítsa a veszélyt, illetve mentette 
a menthetőt. Nagy erőkkel dol-
goztak a szivattyúk, ám néhány 
utcában ez sem segített, mert 
például a Tó és a Sajó utcában 
a Bara-patak visszaduzzasztott. 
A Tárnoki és a Szent István úton, 
valamint a Sárd utcában viszont 
azonnal mûködésbe léptek a szi-
vattyúk, és ennek is köszönhető, 
hogy rövid idő alatt sikerült nor-
malizálni a helyzetet. Az utóbbi 
négy évben kiépített vízelvező 

árokrendszer, a záportározók és a 
szikkasztók is sokat segítettek ab-
ban, hogy minél kevesebb legyen 
a kár – fejtette ki T. Mészáros 
András. – Sajnos, a felszíni víz-
elvezetést még nem sikerült az 
egész városban megoldani, hi-
szen ennek a programnak is leg-
alább olyan mértékû a költség-
vonzata, mint a csatornázásnak 
– mondta. – Jó hír viszont, hogy 
ott, ahol már sikerült megoldani 
a felszíni vízelvezetést, még egy 
ekkora felhőszakadásban is kivá-
lóan mûködött, ami arra sarkallja 
a városvezetést, hogy az elkövet-
kező időszakban elsősorban erre 
a feladatra összpontosítson, és 
minél előbb forrást találjon a még 
problémás területeken a szik-
kasztó árkok kiépítésére – fûzte 
hozzá a polgármester.

 A sajtótájékoztatón szó volt 
a parlagfû irtásáról is, amellyel 
kapcsolatban a polgármester 
hangsúlyozta: mindenkinek kö-
telessége a saját portáján irtani 
ezt a kártékony növényt, ha nem 
teszi, tetemes bírságot róhat rá a 
hatóság. E téren azonban alap-
vetően nem is a magánszemé-
lyek okozzák a legtöbb gondot 
Érden, hanem leginkább a Volán 

és a MÁV területein burjánzik a 
parlagfû, amelyekre a közterület 
fenntartók hatásköre nem terjed 
ki, legfeljebb tetemes bírsággal 
lehet ezeket a cégeket jobb belá-
tásra bírni. Tavaly például a MÁV 
milliós bírságot fizetett azért, 
mert hagyta elhatalmasodni a te-
rületén a parlagfüvet. 

Ezt követően T. Mészáros 
András jó hírként közölte, hogy 
immár egész Érd területén fog-
ható az Érd TV adása, nem csak 
kábel segítségével, hanem digi-
tális formában is. A T-Home-mal 
folytatott hosszas tárgyalás ered-
ményeként a minimum családi 
csomag megrendelésével a 202-es 
csatornán fogható, egyéb előfize-
téssel pedig a 115-ösön kell keres-
ni a HD minőségû érdi adást. 

A sajtótájékoztatón T. Mészá-
ros András polgármester azt is 
bejelentette: együttmûködési 
megállapodást írnak alá az Érdi 
Ipartestület vezetésével, amely-
nek tartalmáról és előzményeiről 
előbb Csóli Csaba, az Ipartestület 
ügyvezető igazgatója tájékoztat-
ta az újságírókat. Azzal kezdte, 
hogy a jövőre fennállásának 90-
ik évfordulóját ünneplő Érd és 
Környéke Ipartestület a helyi vál-
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Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal�
� 06-23/365-132

Már egész Érd területén fogható az Érd TV adása

Ötmillió forint lehet az iparûzési adó 
mentességének értékhatára
A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok részleges vagy 
teljes ingatlanadó-mentessége, a helyi iparûzésiadó-
mentesség értékhatárának felemelése – egyebek mel-
lett ezt tartalmazza az az együttmûködési megállapodás, 
amelyet augusztus közepén írt alá az Érdi Ipartestület 
vezetése és T. Mészáros András polgármester. Hosszú 
idõ óta az idei önkormányzati választásokon fordul elõ 
elõször, hogy az Érd és Környéke Ipartestület nem indít 
sem saját képviselõjelölteket, sem önálló polgármes-
terjelöltet, mert az eddigi tapasztalatai alapján bízik a 
mostani városvezetésben, ezért T. Mészáros András 
újraválasztását támogatja. A sajtótájékoztatón téma 
volt a városra zúduló felhõszakadás utáni mentés és a 
parlagfû irtása is.  

lalkozókért, a település gazda-
sági fejlődéséért dolgozva, igen 
eredményes munkát végzett ez 
idő alatt. A vezetőség a tagság 
beleegyezésével azonban idén 
először hozta meg azt a döntést, 
hogy az önkormányzati válasz-
tásokon nem állítanak sem egyé-
ni képviselőjelölteket, sem önál-
ló polgármesterjelöltet. Viszont 
annak érdekében, hogy megfo-
galmazhassák elképzeléseiket 
és reményük legyen arra, hogy 
az érdi kisvállalkozók érdekeit 
is kellőképpen képviselik majd, 
felajánlották együttmûködésüket 
Érd város jelenlegi vezetésének. 
Annál is inkább helyénvalónak 
tartják ezt, mert az elmúlt esz-
tendők során kiváló kapcsolatot 
ápoltak, amelynek már számos 
kézzelfogható eredménye is volt 
– jelentette ki Csóli Csaba. 

 A megállapodás dokumen-
tumában egyebek között leír-
ták, hogy az Érd és Környéke 
Ipartestület és Érd városvezetése 
között 2006-tól 2014 között tar-
talmas és jó szakmai kapcsolat 
alakult ki. Az együttmûködést 
hat pontba foglalták (a teljes szö-
veg jelen újságoldalunkon olvas-
ható). Szabó István, az IPOSZ 
elnöke hozzászólásában meg-
köszönte a polgármesternek az 
eddigi kiváló együttmûködést, 
majd kiemelte, hogy a városve-
zetés részéről főként az utób-
bi négy esztendőben volt leg-
inkább tapasztalható a segítő 
szándék, aminek alapján bízik 
abban, hogy a jövőben még 
gyümölcsözőbb lehet az önkor-
mányzat és az Ipartestület kö-
zötti együttmûködés, és ez mind 
a helyi vállalkozók, mind pedig a 
város gyarapodását szolgálja. 

 Bálint Edit

Csóli Csaba, az Ipartestület ügyvezetõje, T. Mészáros András polgármes-
ter, Szabó István, az Ipartestület elnöke egyetértettek a megállapodás 
minden pontjával, amelyeket aláírásukkal is megpecsételtek
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Egész Érd kert volt valamikor. 
Úgy tartozott a megélhetéshez 
a zöldség, a gyümölcs, mint a 
fővárosba való ingázás, a mun-
kahely utáni napi vonatozás, a 
nyaralók évszakonkénti vándor-
lása, vagy a dunai árvizek kiszá-
míthatatlansága. A kertben egy 
dolog volt biztos, hogy dolgozni 
kell vele akármekkora is, megkö-
vetelte a törődést egész évben. 
Nem afféle homoki bolgárkodás 
volt ez, hogy családokat tartott 
volna el a piacozás. Az érdiek-
nek többnyire volt „állásuk”; a 
két világháború között az volt az 
igazi arisztokrata, aki a vasútnál, 
vagy a Beszkártnál, a postánál 
vagy egyéb hivatalnál nyert el 
nyugdíjas állást. De ki emlék-
szik már ezekre a közlekedést és 
társadalmi kapcsolatokat szer-
vező, mûködtető hadseregekre. 
Először egyébként is előbb a há-
ború, a hadifogság, majd az „iga-
zságosabb új világ” rostálta meg 
az embereket, mégpedig poli-
tikai megbízhatóságuk alapján. 
Az én nagyapám is így veszítette 
el a pénzügyi szemlész, azaz 
kevéssé hangzatosan szóló fa-
lusi gyalogfinánc foglalkozását, 
hogy aztán egy életen át a kert, 
a föld legyen a hivatása, ponto-
san az, ami elől serdülő korában 
elmenekült. Nagyanyám még 
háztartásbeliként, magyarán vál-
tozatlan státuszban fogadta a B 
listázás tragédiáját, a biztos meg-
élhetést és a nyugdíjat a lábuk 
alól egyszerre kirántó rendelete-
ket. Maradt a kert és a jószág, és 
örülhettek, hogy kicsiny birto-
kaik miatt már a TSZ szervezők 
nem sanyargatták őket. Előbb 
még itt Érd Ófaluban is tehén 

bőgött az istállóban, az ártéri 
erdők és az árokpartok kínálták 
a legelőt, aztán már csak egy-két 
malac nézett szembe a városi-
asodás változó környezetével, 
utóbb a lábasjószágok maradtak 
a vasárnapi ebéd megbízható 
tartalékai. A végén már csak a 
kert. Az öregek ereje is fogyott, 
a környezet is nagyon átalakult, 
mire város lett a nagyra duz-
zadt, sokféle szerepet és változó 
vonásokat mutató Érdből már 
csak a gyümölcsök maradtak. Az 
egres, amit családunkban min-
denki köszmétének hívott, szúrt, 
mint a veszedelem, különben 
is, mire érett lett, már az idő is 
hûlni kezdett, közeledett az is-
kola. Az igazi nagy kaland a fára 
mászás, de ebből is a cseresznye 
volt az igazi, még a nyár elején, 
amikor friss a lelkesedés és a 
vakáció. Ebből őszintén szólva 
több került a számba, mint a 
szedő kosárba. A meggyet már 
csak eltéve, sőt, rumosan sze-
rettem, a kajsziból a közepesen 
érettet, sem a löttyedt, sem a 
zöld nem izgatott. Körtéből volt 
a legtöbb, azt tudta nagyanyám 
legjobban eladni a nagycsarnok-
ba cipelve, ez volt megélhetésük 
legmegbízhatóbb forrása. Ami 
meg megmaradt itthon, abból 
mindenféle befőzni való. Ez volt 
az, amivel az elvárosiasodó le-
származottakat ki lehetett segí-
teni. Igaz, volt becsülete egy ide-
jében érkezett pucolt csirkének, 
kacsának, egy oldal szalonnának 
is a klasszikus paraszti időkből. 
Akkoriban nemhogy bevásárló 

központok nem voltak, de még 
az átlagosnál igényesebb fûszer-
csemege is csodaszámba ment. 
Az éjjel-nappali a Blaha Lujza 
téren a távoli csodák világába 
tartozott és fogalmunk sem volt 
még a „fogyasztói társadalom” 
normál igényeken túlmutató 
gerjedelmeiről. Nagyapám ké-
pes volt egyetlen zsemlét hoz-
ni dédelgetett unokájának, ha 
bement Budapestre a Rudasba, 
egyrészt mert magától is sajnálta 
a finom pékárut, másrészt neki a 
Gellért osztályon felüli lett volna. 
A munka elől viszont nem tértek 
ki sem ő, sem nagyanyám meg 
nem tudott megülni, s ennek 
az volt a hátránya, hogy engem 
sem hagytak. Hiába próbáltam 
a nyári kötelező olvasmányok-
ra hivatkozva elrejtőzni az Egri 
csillagokkal, vagy a Pál utcai 
fiúkkal. A rejtekhelyeim hamar 
lelepleződtek, ahogy hiányzó 
elszántságom is, ami az olva-
sáshoz éppoly nélkülözhetetlen 
lett volna, mint a gyümölcssze-
déshez. Első tanítóm remek pe-
dagógiai érzékkel jegyezte meg: 
szalmaláng természet vagyok. 
Hatalmas lelkesedéssel és lendü-
lettel esek neki minden feladat-
nak és az első rendszeresebb, 
némi kitartást kívánó munkafo-
lyamatnál elfogy a szufla. Valami 
azért mégiscsak túlél mindent, 
amit nagyszüleimből sem lehe-
tett kipusztítani, pedig a történe-
lem nagyon próbálkozott vele: 
az életkedv mindig megmaradt. 
Elég egy másik reggel és már az 
sem érdekel, ha fára kell mász-
ni, a gyümölcsös kosárba kell 
kapaszkodni. A kert meg mélyet 
lélegzik ilyenkor.  Antall István

Gyümölcsérlelõ

Még egy-két nap, és becsön-
getnek. Elég csúnya szó, nyel-
vészek se szeretik, mondván, 
hogy a „csengetés” szóhoz nem 
szép be-, meg ki-, meg minden-
féle igekötőket tenni. Akiknek 
pedig szól, jelezve, hogy vége 
a vakációnak, kezdődik az is-
kolákban a tanítás – bizony, 
köztük is sokan vannak, akik 
egyáltalán nem örülnek a szó 
hallatán. Rengeteg közhely kí-
vánkozna most ide a jó paptól 
kezdve, aki tudvalevően hol-
táig tanul, egészen addig az 
utalásig, miszerint nem az is-
kolának, hanem az életnek kell 
tanulni, hiszen ott következnek 
az igazi vizsgák. Jól jelzik ezek 
a gyakran emlegetett mondá-
sok, hogy milyen fontos helyet 
foglal el életünkben az iskola. 
Óvodások előkészítő tanfo-
lyamaitól nyugdíjasok számí-
tógépes és egyéb mindenféle 
más képzéséig életkortól, la-
kóhelytől, szociális helyzettől 
függetlenül szinte mindenkit 
érint valamilyen szinten, tehát 
alapvető, hogy társadalmi sze-
repét valóban betöltő, értéket 
adó legyen az iskola.

Érdekes történelemkönyvet 
lehetne összeállítani azokból 
a tényekből, intézkedésekből, 
hogy mikor, hol milyen isko-
lát, milyen képzési rendszert 
tartottak célszerûnek: például, 
hogy mikor és kik követeltek 
vasfegyelmet, és mikor enged-
ték szinte teljesen „szabadjá-
ra” az oktatási intézményeket, 
a bennük folyó életet. Jelen 
sorok írója például még jól 
emlékszik elsős korára, ami-
kor patinás általános iskolájá-
ban szinte lépcsőfordulónként 
a népek nagy tanítójának, a 
kecskeszakállas embernek a 
portréja díszelgett a „Tanulni, 
tanulni, tanulni” hármas jel-
szó mellett. Legalább ennyire 
tanulságos volt a díszterem-
ben a színpad felett elhelye-
zett felirat, ezzel a tartalmas 
szöveggel: Tanulással a bé-

kéért, a népköztársaságért, 
Rákosival előre!

Jelzései voltak ezek egy 
korábbi korszak oktatáspoli-
tikájának, merthogy ebben a 
szellemben íródtak a tanköny-
veink és a tantervek is – de a 
lényeg napjainkban is itt van: 
milyen szellemet sugároz, mi-
re tanít az iskola, és mennyi-
re készít fel az életre. Ezután 
következnek csak a részletek: 
milyenek a módszerek, milye-
nek a pedagógusok, milyen a 
követelményrendszer, meny-
nyire van rend és fegyelem 
a tanintézményekben, és így 
tovább. Emlékezetes beszél-
getésem volt egyszer az érdi 
Gárdonyi iskolában, még az 
átépítés idején. Alsó tagoza-
tos gyerekekkel ültük körül 
az asztalt, és a téma a jö-
vő iskolája volt; hogy ők mi-
lyennek képzelik, milyennek 
szeretnék. És akkor nagyon 
fontosat mondott egy hétéves 
fiatalember: szerinte az isko-
lának olyannak kell lennie, 
ahova akkor is bemegy az em-
ber (!), amikor nem kötelező. 
Bemegy, mert ott jó lenni, le-
het olvasni, beszélgetni, meg-
kérdezni valamit, amit nem 
tudunk, még sportolni, ját-
szani is… Természetesen nem 
arról van szó, hogy szabad-
időközpontokká kellene alakí-
tani az iskolákat, a szellem a 
lényeges ebben az egészben: 
hogy az iskola tényleg gyara-
pítson, felkészítsen, felvértez-
zen a külvilág várható hatásai 
ellen. Ahova senki sem félve, 
aggódva megy be, ahol érez-
hető a jobbító szándék – ahol, 
aki oda jár, tudja, hogy több 
lesz szellemiekben, tartásban, 
emberi értékekben.

És akkor már azt se bánjuk, 
ha becsöngetnek.

A szerkesztõ jegyzete

Nem az iskolának…

A Fidesz képviselõjelöltjei:
Antunovits Antal  (1. számú választókerület),
Simó Károly  (2. számú választókerület),
Mórás Zsolt  (3. számú választókerület), 
dr. Bács István  (4. számú választókerület),
Tekauer Norbert  (5. számú választókerület),
Kopor Tihamér  (6. számú választókerület),
Donkó Ignác  (7. számú választókerület),
Demjén Attila  (8. számú választókerület),
Fülöp Sándorné  (9. számú választókerület),
Kéri Mihály  (10. számú választókerület), 
dr. Veres Judit  (11. számú választókerület) és
Szabó Béla  (12. számú választókerület).

Folytassuk, hogy Érd családias, 
virágzó kertváros legyen! – fo-
galmazta meg a célt T. Mészáros 
András polgármester múlt 
hét péntekén a Fidesz-KDNP 
kampánynyitó nagygyûlésén. 
A választókerületi jelölteket 
bemutató rendezvény vendége 
Bayer Zsolt újságíró-publicista 
volt.

– Három a magyar igazság 
– kezdte a beszédét Aradszki 
András, utalva az előző két vá-
lasztási sikert reményei szerint 
megkoronázó harmadik, igazán 
fontos győzelemre, majd hoz-
zátette:

 – Ez a választás azért iga-
zán fontos, mert ezzel végérvé-
nyesen pontot tudunk tenni a 
Kádár-korszakra, az utódpártok 
tevékenységére, és be tudjuk 
fejezni nem csak országosan, 
hanem itt helyben is a rend-
szerváltást.

– A Fidesz-KDNP 2006 óta ve-
zeti a várost, és ha voltak is né-
ha nehézségek, mindig látszott 
a fejlődés. Ennek igazi fokmérői 
azon ismerősök vélekedései, 
akik csak néhány évente láto-
gatnak el Érdre, és akik csodál-
kozva nézik, hogy milyen dina-
mikusan szépül és épül a város. 
Valljuk be, ebben az esetben a 
messziről jött ember szavában 
lehet hinni, hiszen mi, akik itt 
élünk és nap, mint nap része-

sei vagyunk ennek az intenzív 
folyamatnak, örülünk minden 
újnak, de néhány nap múlva 
már a mindennapok részévé vá-
lik a megújult főtér, a gyönyörû 
uszoda, az új utak, és természe-
tessé lesz, hogy mindez meg-
épült. Talán ez így van rendjén, 
de a városvezetésnek már a hol-
napra, a további megoldandó 
feladatokra kell gondolni. 

Aradszki András szerint ok-
tóber 12. tétje nem más, mint 
hogy ez az építkezés, Érd 
Megyei Jogú Város átalakítása 
folytatódik-e. A további fejlődést 
T. Mészáros András polgármes-
terrel és a Fidesz-KDNP válasz-
tókerületi jelöltjeivel lehet csak 
elérni – hangsúlyozta a város 
országgyûlési képviselője.

T. Mészáros András polgár-
mester a választókerületi je-
löltek bemutatását stílszerûen 
egy a sportból vett mondással 
kezdte: 

– Győztes csapaton ne vál-
toztass, szokták mondani. Csak 
hozzátenni és jobbítani szabad!

Ez a jobbító szándék jelent 
meg abban, hogy csupán egy-
két helyen változott a jelöltek 
személye, ugyanis lényegében 
ugyanaz a csapat, ugyanazok 
a képviselők számítanak az 
érdiek bizalmára, akik 2006-
ban és 2010-ben is indultak és 
megnyerték a választásokat. 

A folytatáshoz kér támogatást a Fidesz 

„Három a magyar igazság”
„Mindaz, amit T. Mészáros András polgármester és 
csapata Érdért tett az elmúlt évben, egyértelmû és el-
vitathatatlan érdem. Az elért és megvalósult fejleszté-
sek után azonban nem szabad elégedetten hátradõlni. 
Folytatni kell tovább a munkát, hogy Érd családias, vi-
rágzó kertváros legyen.” Ezzel az üzenettel és céllal in-
dította el a Fidesz-KDNP érdi szervezetének választási 
kampányát Aradszki András, a térség országgyûlési 
képviselõje, energiaügyért felelõs államtitkár.

A polgármester hangsúlyozta: 
most is szükség van arra a tá-
mogatásra, a bizalomra. 

T. Mészáros András egyen-
ként hívta fel a színpadra az 
egyéni képviselőjelölteket, 
majd a rendezvényen debütáló 
Fidesz-KDNP kampányfilm egy-
séget és összefogást, a közös, 
összehangolt munkát erősítő 
képekkel, választókerületen-
ként mutatta be az elmúlt évek 
fejlesztéseit.

– Soha nagyobb igazságot 
nem mondott képviselő úr, 
mint mikor kijelentette: el 
kell őket harmadszor is verni 
– utalt beszéde elején Aradszki 
András szavaira Bayer Zsolt 
publicista, az est díszvendége. 
Hozzátette: azt gondolta, hogy 
a baloldal a két vereség után 
elcsitul, magába néz, elmél-

kedik, ehhez képest úgy érzi, 
kezd 2012-es békemenet han-
gulata lenni. 

Bayer Zsolt Orbán Viktor tus-
nádfürdői beszéde kapcsán a 
liberális társadalom dogmáit ki-
emelve a modell hibáira, a rend-
szer válságára és lassú, látható és 
érzékelhető összeomlására hívta 
fel a figyelmet. Ezt követően arra 
kérte a jelenlévőket, hogy bátran 
gondolják végig lakóhelyüknek, 
Érdnek az elmúlt néhány esz-
tendejét, és azért szavazzanak a 
Fidesz-KDNP jelöltjeire, mert ez 
a csapat már bizonyított, letett 
jó néhány dolgot az asztalra és 
semmiképpen sem a hibás li-
berális dogmák szerint képzeli 
el Érd és Magyarország jövőjét. 
Végül az újságíró azokra a fej-
lesztésekre hívta fel a figyel-
met, amit ő, egykori érdligeti 
gyerekként, mostanra már csak 
látogatóként tapasztal, és ami 
elvitathatatlan érdeme a jelenle-
gi városvezetésnek. „Hihetetlen 
és nagyszerû eredmény, hogy 
hetvenezres Érd csatornázottsá-
ga lassan befejezett múlt idő, a 
felszíni vízelevezetés problémái 
sok helyen megoldódtak, új és 
megszépült óvodákba, iskolák-
ba, gimnáziumba járhatnak a 
gyerekek. Mintegy 50 kilométer 
új aszfaltos út, megújult főtér, 
az országosan is egyedülál-
ló és kulturális értékû Magyar 
Földrajzi Múzeum fogadja az 
ideérkezőket.” 

A kampánynyitó ünnepség 
hivatalos részét a Szózat közös 
eléneklése zárta, de a jelenlé-
vők még sokáig együtt marad-
tak és beszélgettek – jövőről, 
a lehetőségekről, a megkezdett 
munkáról, amit folytatni kell 

azért, hogy Érd családias, virág-
zó kertváros legyen.

 L. Róbert Attila

A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselõjelöltjei is bemutatkoztak
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T. Mészáros András polgármester sportból vett mondással kezdte beszé-
dét: Gyõztes csapaton ne változtass!

A kampánynyitó díszvendége Bayer 
Zsolt  újságíró-publicista volt

Megrongálták a Fidesz plakátjait 
Alig néhány órával azután, hogy utcára kerültek T. Mészáros 
András polgármester választási plakátjai, máris megrongálták, 
összefirkálták azokat. Az érdi Fidesz feljelentést tesz ismeretlen 
tettes ellen – nyilatkozta dr. Bács István, a párt kampányfőnöke 
az Érd Médiacentrumnak.

Bács István elmondta: a jelek szerint hiába kértek mérsékelt, 
a programokra koncentráló kampányt, ahogy áprilisban, az 
országgyûlési választáson, úgy ez most sem talált meghall-
gatásra. A kampányfőnök emlékeztetett arra, hogy tavasszal 
Dorosz Dávid és a mögötte álló baloldal csinált felfordulást, s 
most valakik ismét csak abban érdekeltek, hogy botrányoktól 
legyen hangos a kampány. „Õk azok, a gyurcsányista balli-
berálisok, akiknek nincs programjuk, nincs mondanivalójuk 
a város jövőjéről, ezért így akarnak figyelmet kelteni” – tette 
hozzá a kampányfőnök.

Bács István kijelentette: természetesen feljelentést tesznek a 
rendőrségen, és bíznak abban, hogy a város közbiztonságának 
megóvása érdekében üzembe helyezett térfigyelő kamerák se-
gítségével mielőbb kézre kerülnek a törvénysértők.



XXIV. évfolyam, 2014. augusztus 28.Érdi Újság4

– Mikor számíthatnak az át‑
emelőkre azok, akik a Társulás 
felhívására beadták az igénylést 
a házi átemelő telepítésére?

– A házi átemelők igény
lési dokumentációit össze
gyûjtöttük. Az elmúlt hó
napokban kb. 550 igénylés 
ékezett be Érdről, ezen kívül 
Diósdról is érkeztek igénylé
sek. Ez alapján elő tudtuk ké
szíteni a közbeszerzést, amely 
arra irányul, hogy versenyez
tetéssel kiválasszuk azt a cé
get, amely szállítani és telepí
teni fogja az átemelőket azok 
számára, akik ezt igényelték. 
Várhatóan a közbeszerzés ok
tóberben zárulhat, optimális 
esetben. Ezt követően pár hét 

múlva tudnak nekifogni telepí
teni az átemelőket.

– Kell‑e talajterhelési díjat fi‑
zetniük azoknak, akik átemelő‑
re várnak?

– Nem kell. A jogszabály úgy 
fogalmaz, hogy akkor kell talaj
terhelési díjat fizetni, ha ren
delkezésre áll a csatorna, ám 
ennek ellenére nem köt rá az 
ingatlantulajdonos. Ezekben 
az esetekben – amikor csak át
emelővel lehet csatlakozni a 
hálózatra – nyilvánvalóan csak 
akkor áll rendelkezésre a csa
torna, ha az átemelő is be van 
szerelve. Tehát számukra a rá
kötési kötelezettség majd csak 
akkor áll fenn, ha az átemelő 
telepítve van.

– Mennyien kötöttek rá a csa‑
tornára eddig?

– A szennyvíztisztítóba befo
lyó száraz idei szennyvízmennyi
ség alapján úgy becsüljük, hogy 
kb. 14.000 ingatlan már hasz
nálja a szennyvízcsatorna háló
zatot. A rákötési dokumentációt 
viszont ennél kevesebben, kb. 
12.500 ingatlan esetében adták 
le. Azaz: ennyi bekötést vettek át 
hivatalosan az akkreditált mérnö
kök. Sajnos, akiknek nincs leje
lentve a rákötésük, de használják 
a hálózatot, talajterhelési díjat 
kell majd fizessenek a hivatalos 
lejelentésig tartó időszakra.

– Hogyan zajlik a rákötési do‑
kumentációk feldolgozása?

– Az akkreditált mérnökök 
először a beruházó Társuláshoz 
adják le a bekötési dokumen
tációt. Itt egyenként átvizsgál
ják, legfőképpen abból a szem
pontból, hogy jogosulte a rá
kötésre, azaz be vane fizetve 
a csatlakozási díj. Mivel nagy 
mennyiségû dokumentációt 
kellett június végétől egyszer
re átvizsgálni, ezért itt volt egy 
kis torlódás, amit mára sikerült 
meghaladni. Ezt követően az 
üzemeltető ÉTCS Kft átveszi a 
dokumentációt és feldolgozza 
a szolgáltatási szerződéskötés 
érdekében. Amennyiben eltéré
sét tapasztalnak (pl. más néven 
van a vízóra, mint a csatorna 
bekötés, adateltérés, stb.) akkor 
postai levélben értesítik a tulaj
donosokat. Az esetek 10%ban 
van ilyen kérdés. Ezt követően 
az ügyfél megkapja az értesítést 

az új ügyfélszámról és az első 
számlát.

– Mikor kapják meg a fogyasz‑
tók az első számlát a rákötés 
után?

– Az adminisztráció sajnos 
néhány hetethónapot igénybe 
vesz. Ezért nem ritka, hogy a 
hivatalos rákötés dátumát köve
tően csak több hónappal később 
kapja meg a számlát az ingatlan 
tulajdonosa.

– Mikortól történik a szám‑
lázás?

– A számlázás a szolgáltatás 
igénybevételétől kezdődik. Tehát 
például, ha valakinek március
ban vették át a bekötését, akkor 
márciustól kezdődő időszakra 
kap számlát. Nyilvánvaló, hogy 
amikor az akkreditált mérnök 
átveszi a bekötést, a tulajdonos 

elkezdi igénybe venni a szolgál
tatást – azaz szennyvizet enged 
be a hálózatba. A szolgáltató ezt 
a szennyvizet elvezeti és meg
tisztítja. Tehát a számlát is az 
elvégzett szolgáltatásért állítja 
ki utólag – még akkor is, ha ez 
később történik meg.

– Mit tegyen az, aki egyben 
nem tudja kifizetni az első, vél‑
hetően több hónapos szolgálta‑
tási díjat tartalmazó számlát?

– Azt javaslom, hogy tartalé
koljon előre, attól a dátumtól 
kezdve, hogy elkezdte használ
ni a csatornát. Ez kb. a havi 
vízszámlának megfelelő össze
get jelenti. Ha ez valamiért nem 
megoldható, akkor azt javaslom, 
hogy a számla kézhezvétele után 
kérjen a szolgáltatótól részletfi
zetést.  Sz. L.

Postán érkeznek a csatorna szolgáltatási szerzõdések
Házi átemelõk, a rákötés utáni elsõ számla – egye-
bek mellett ezekrõl a témákról beszélgettünk Kovács 
Péter Barnával, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 
Társulás Munkaszervezetének vezetõjével.

Házi átemelõ, telepítés elõtt…

…és beépítés után – a tartály és a szerkezet a föld alá kerül
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Érd Megyei Jogú Város
Helyi választási iroda vezetõje

Közlemény
a polgármesterjelölt, és az egyéni  

választókerületi jelöltek állításához  
szükséges ajánlások számának  

megállapításáról 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §  
alapján, a helyi önkormányzati képviselõk 
és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. 
§ (1) bekezdésének megfelelõen, az Érd 
Megyei Jogú Város választókerületeiben a 
jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát 
a következõk szerint állapítom meg:

A polgármesterjelölt állításához 300 fõ 
választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 307/E. § szerint

 „(1) Az egyéni listás és az egyéni válasz
tókerületi jelölt, valamint a polgármester
jelölt állításához szükséges ajánlások szá
mát a helyi választási iroda vezetõje, a 
fõpolgármesterjelölt, valamint a megyei 
lista állításához szükséges ajánlások számát 
a területi választási iroda vezetõje állapítja 
meg szavazást megelõzõ ötvennyolcadik 
napot követõ munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának 
megállapításakor a választópolgárok szá
mát a központi névjegyzéknek a szavazást 

megelõzõ ötvennyolcadik napi adatai alap
ján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész 
számra felfelé kerekítve kell megállapíta
ni.”

A helyi önkormányzati képviselõk és pol
gármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint

„Egyéni listás, illetve egyéni választókerü
leti képviselõjelölt az, akit az adott választó
kerület választópolgárainak legalább 1%a 
jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú 

település választópolgárainak legalább 3%
a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 
vagy annál kevesebb lakosú település ese
tén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000nél több lakosú település 
esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.”

A központi névjegyzék 2014. augusztus 
15. napi adatai alapján Érd Megyei Jogú 
Városban  a választópolgárok száma 52822 
fõ volt.

Érd, 2014. augusztus 18.
 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

Választókerület
sorszáma

Szavazókörök
sorszáma

Választópolgárok száma  
– 2014. augusztus 15-én

Jelöltállításhoz  
szükséges ajánlások száma

1. 1., 2., 3. 4. 4275 43

2. 5., 6., 7., 8. 4371 44

3. 9., 10., 11., 12. 4260 43

4. 13., 14., 15., 16. 4358 44

5. 17., 18., 19., 20. 4685 47

6. 21., 22., 23., 24. 4229 43

7. 25., 26., 27., 28. 4611 47

8. 29., 30., 31., 32. 4454 45

9. 33., 34., 35., 36. 4450 45

10. 37., 38., 39., 40. 4363 44

11. 41., 42., 43., 44. 4371 44

12. 45., 46., 47., 48. 4395 44

Egy Csepp 
Figyelem

Az Egy Csepp Figyelem
Alapítvány szervezésében

az érdi óvodákban
dolgozó  

óvodapedagógusok
részére augusztus 28-án

egynapos képzés lesz
a diabéteszes  gyermekek

ellátásával kapcsolatos 
tudnivalókról.

A képzés helye:
Polgárok Háza díszterme.

Ideje:
2014. augusztus 28.,  

9 óra.

információk

A Kincses Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

fejlesztő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szükséges pszichés funkciók fejlesztése, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó 
funkciók pótlását szolgáló feladatok. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, 
amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermekeknél. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus, 
• óvodás gyermekekkel való foglalkozás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt,  
a 06/20-332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke 

tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
482/2014 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen 
keresztül 

• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 1. 

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 megtekinthetik 

-
münket, valamint tájékozódhat-
nak:

Z

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

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

enehajó

Helyi szolgáltatók
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A Magyar  Földrajzi  Múzeum 
kertjében  megtartott  Szent 
István-napi  rendezvényen  a 
Deák Balázs, Deák Mihály, Petrás 
Mátyás  közremûködésével  kö-
zösen  elénekelt  Himnusz  után 
Varga  Berta  énekelte  el  az  ün-
nepség  nyitányaként  a  „Szent 
István  dicsérete”  címû  népéne-
ket. 
Ezt  követően  a  polgármester 

lépett a pulpitushoz. 
–  Kilenc  évszázada  igyek-

szünk  számvetést  tartani  arról, 
hogy mit  cselekedtünk  nemze-
tünk  érdekében,  hogyan  felel-
tünk  meg  államalapító  szent 
királyunk  örökségének,  milyen 
aktuális,  életünkre,  közössége-
inkre  érvényes  útmutatót  ta-
lálunk  tanításaiban,  fiának  írt 
intelmeiben  –  kezdte  ünnepi 
beszédét  T.  Mészáros  András, 
majd napjainkra vetítve gondo-
latait, így folytatta: 
– Ma új államot építünk a régi 

romjain. És újjáépítjük a várost 
is,  ahol  élünk.  Mert  sajnos  ro-
mokat  örököltünk.  Egy  koráb-
ban mûködő ország romjait. És 
romokat örököltünk itt Érden is, 
ahol az újjáépítés ugyancsak ha-
laszthatatlan. Azok,  akik  ebből 
az országból és ebből a városból 
romot  csináltak,  nem  tiszteltek 
sem törvényt, sem hagyományt. 
Márpedig  István  királyunk  így 
intette  fiát:  „Aki  megveti,  amit 
megszabtak  atyai  elődei,  az  is-
teni törvényekre sem ügyel.” Ez 
az egyik  legfontosabb öröksége 
Szent  Istvánnak.  Tudom,  hogy 
Szent  István  életmûve  olyan 

mérce,  amelyet  elérni  lehetet-
len. De hiszem és vallom, hogy 
célul  mást  nem  tûzhetünk  ki 
–  hangsúlyozta  a  polgármester, 
majd  arról  beszélt,  ma  is  ren-
dületlenül hisz  abban, hogy  si-
kerre ítélt a nemzetünk és a vá-
rosunk is, mert a 2010-ben gyö-
keret vert új nemzetpolitikának 
köszönhetően Érd is rengeteget 
fejlődött  az  utóbbi  években. 
A polgármester kiemelte: 
–  Egyféle  várospolitika 

mûködik:  amely  a  városért,  az 
érdiekért  akar  tenni.  Ez  pedig 
nem  baloldali,  nem  jobbolda-
li  és  végképp  nem  „független” 
várospolitika – fejtette ki a gon-
dolatot  –,  hanem  olyan,  amely 
cselekszik,  és  tesz  is  azért, 
hogy  valamennyiünk  élete,  ha 
nem  is  egyik  napról  a  másik-
ra, de biztosan, lépésről-lépésre 
jobbá  váljon  –  fûzte  hozzá  T. 
Mészáros  András,  majd  emlé-
keztetett  arra,  hogy  a  városban 
évekig, évtizedekig nem történt 
számottevő  haladás,  ám  az  el-
múlt  években  mindenki  meg-
tapasztalhatta,  hogy  ez  a  rossz 
folyamat megszakadt, mert  az-
által,  hogy  közel  50  milliárd 
forint  pályázati  pénzt  sikerült 
a  városba  hozni,  megindulha-
tott a dinamikus fejlődés. Ennek 
néhány  látható,  kézzelfogható 
és  élvezhető  eredményeit  is 
érintette  a  polgármester.  Nem 
véletlenül kezdte az óvodák fel-
újításával és bővítésével, hiszen 
több  évtizedes  problémát  sike-
rült általuk megoldani. 
– Elmondhatjuk, hogy ma már 

Az érdiek a múzeumkertben ünnepelték meg augusztus 20-át

Szent István király a mérce
Ahogy Szent István királyunk váltotta valóra a nemzet álmát, úgy kell nekünk 
erõnkhöz és lehetõségeinkhez mérten cselekednünk a városért. Szent királyunk 
cselekedete a mérce, amelyet elérni ugyan nem lehet, de amelyhez mérni a ma-
gunk cselekedeteit mindannyiunk számára megtiszteltetés, éljünk bármely sarkán 
a világnak – húzta alá ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester a 
Magyar Földrajzi Múzeumban megtartott Szent István-napi városi ünnepségen. 

minden gyermeknek, akit szülei 
itt szeretnének óvodába járatni, 
jut  férőhely  –  hangsúlyozta  a 
polgármester,  majd  az  iskolák 
bővítéséről,  az  új  gimnázium 
megnyitásáról  és  a  sportcsar-
nok,  az  Érd  Aréna  megnyitá-
sáról  is  említést  tett.  Az  elért 
eredmények  sorát  a  városban 
megépült  50  kilométernyi  új 
úttal  folytatta,  ami  jóval  több, 
mint  az  elmúlt  évtizedekben 
összesen  volt.  Ez még  akkor  is 
sikernek könyvelhető el, ha tud-
juk, hogy még mindig hátravan 
mintegy 300 kilométernyi meg-
építésre  váró  útszakasz,  mert 
az elmúlt időszakban 40 száza-
lékkal sikerült növelni a burkolt 
utak  hosszát  Érden,  és  persze, 
a  csatornázást  sem  csak  ígér-
tük, mint a szocialisták, hanem 
megvalósítottuk – mutatott rá T. 
Mészáros András. Említést tett a 
közbiztonság  jelentős  javulásá-
ról  is, ami elsősorban polgárőr-
ség újjászervezésének, a körzeti 
megbízotti  irodák  megnyitásá-
nak, a térfigyelő kamerák üzem-

be helyezésének is köszönhető. 
A következő  fontos  lépés, hogy 
az  emberfeletti  munkát  végző 
rendőrök  a  hamarosan  meg-
épülő, modern  rendőrkapitány-
ságon  dolgozhassanak,  ami  a 
közbiztonság  további  javulását 
is eredményezi – fûzte hozzá T. 
Mészáros András, majd a  jövő-
beni  tervekre,  fontos  feladatok 
megoldására  is  kitért,  hiszen 
Érd  egy  dinamikusan  fejlődő 
város,  Pest  megye  legnagyobb 
és  legfiatalabb  városa.  Közel 
70  ezren  élnek  itt,  és  minden 
évben mintegy  ezer  új  lakó  ér-
kezett ide. Ez jó, mert azt jelzi, 
hogy  Érd  vonzó  város.  Itt  élni 
jó  –  fogalmazott,  ezért  fontos 
célkitûzésként említette a mun-
kahely-teremtési  folyamatban 
elért sikerek tovább erősítését. 
–  Hét-nyolc  évvel  ezelőtt  az 

itt  élők  közös  igényeként  fo-
galmazódott  meg  a  cél,  hogy 
Érd  virágzó  kertvárossá  váljon. 
2007-ben  ez  lett  és  ma  is  ez 
várospolitikánk  alapja.  Sokat 
tettünk  ennek  megvalósulásá-
ért, de még mindig van munka 
bőven… Ahogy Szent István ki-
rályunk váltotta valóra a nemzet 
álmát,  úgy  kell  nekünk,  érdi-
eknek  erőnkhöz  és  lehetősége-
inkhez mérten  cselekednünk  a 
városért. Szent királyunk csele-
kedete  a mérce,  amelyet  elérni 
ugyan nem  lehet,  de  amelyhez 
mérni  a  magunk  cselekedeteit 
mindannyiunk  számára  meg-
tiszteltetés  éljünk  bármely 
sarkán  a  világnak.  Hiszem  és 
vallom,  hogy  István  királyunk 
életmûve  a  mában,  ezeregy-
száz  éves  államiságunkban  él 
tovább.  Él  e  nép  élni  akarásá-
ban,  élni  tudásában,  független-
ségi  vágyában,  szabadság  sze-
retetében,  keresztény  értékei-
ben és a gyarapodás, a  fejlődés 
képességében.  Ez  Szent  István 
üzenete  és  hagyatéka  a mának 
– ezekkel a gondolatokkal zárta 
ünnepi  beszédét  T.  Mészáros 
András. 
Ezt  követően  a  Bukovinai 

Székely Népdalkör Szent István 
királyról  szóló  népénekeket 
adott  elő,  majd  Lukács  Sándor 
Jászai  Mari-díjas  színmûvész 
Szent István intelmeit intézte az 
egybegyûltekhez,  ezt  követően 

pedig  az  új  kenyér megszente-
lése  és  megáldása  következett. 
Elsőként  Szabó  Mihály  görög 
katolikus  parókus  Jézusnak  a 
magvetőről szóló példabeszédét 
olvasta  fel,  és  az  Istenbe  vetett 
feltétel nélküli bizalomról, vala-
mint  a Teremtő végtelen  szere-
tetéről beszélt  a parókus, majd 
megszentelte  az  új  búzából 
sült  kenyeret.  Erdélyi  Takács 
István  református  lelkész  az 
ember küzdeni akarását, azt az 
erőt  emelte  ki,  amely  mindig 
képes  legyőzni  a  csüggedést, 
a  fáradtságot  és  a  fájdalmat  is. 
Bármennyire nehéz helyzetben 

vagyunk  is,  ha  Jézusra  emel-
jük a tekintetünket, vele mindig 
győztesek  lehetünk,  ám  soha 
nem  szabad  megfeledkeznünk 
a körülöttünk élőkről sem, mert 
Krisztus  után  a  felebaráti  sze-
retet  a  legfontosabb  –  figyel-
meztetett  a  lelkész,  majd  ő  is 
megáldotta  az  új  búzából  sült 
kenyeret, amit a Szózatot köve-
tően a székely népdalkör  tagjai 
körbekínáltak, így az ünnepség 
végén  mindenki  megízlelhette, 
bízva  abban,  hogy  idén  sem 
fogy el az a kenyér, ami az életet 
jelenti valamennyiünk számára. 
  Bálint Edit
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. szeptember 1 – 7.

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

Szeptember 6. szombat 10–18 óráig
Ősz Terménybemutató 
Kertünk javai – munkánk gyü-
mölcsei
A Kertbarátkör és a Kaktuszkör 
kiállítása és teménykóstolója
A bemutatót megnyitja: T. MÉS
ZÁROS ANDRÁS polgármester.
Közreműködik a Rosenbrücke 
Énekkar, karnagy Pálinkás 
Péter.
 Szeptember 6. szombat 11 óra
Testvérvárosi kerekasztal
Érd testvérvárosaiból érkezett 
delegációinak találkozója, tájé-
koztatóka testvérvárosokban 
történt fejlesztésekről.
 

 
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.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Belépő jegy árak
Valamennyi kiállításra 
Teljes árú: 1.000,- Ft
Kedvezményes: 500,- 
Tárlatvezetési díj: 3000,- Ft/
kiállítás

Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők és 
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításra
Teljes árú: 800,- 
Kedvezményes: 400,- 

3276 expedíciós nap, a múzeu-
malapító geográfus újraolvasva
Teljes árú: 400,-
Kedvezményes: 200,-

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 400,- 
Kedvezményes: 200,- 

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.

Szeptember 6. szombat  14 órától  
a Főtéren a Gloriett alatt

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár és szolgáltatásai 
az Érdi Napok rendezvényei-
hez kapcsolódva

Kitelepülés a sétáló utcába 
– a könyvtár és szolgáltatásai 
népszerűsítése: felolvasás, 
könyvtári-, helyismereti TOTÓ, 
játékok, rejtvények, ismertetők, 
ingyenes beiratkozás, kata-
lógusok használata, internet, 
könyvajánlók,játszóházi foglal-
kozások.
Érd képekben:vetítés

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagógus-

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

jogosít. (A Zenei könyvtár  
díjszabása a fentiektől eltérő!)

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

hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

A tetőterek utólagos hőszi-
getelése mindig nagy felfor-
dulással jár. A több napig 
tartó munka során kívülről 
és belülről is megbontják a 
falakat, illetve a tetőt, nem 
kis kellemetlenséget okoz-
va ezzel az ott élőknek. 
Amerikában már 50 éve 
használják azt a technológi-
át, amelynek köszönhetően 
mindez elkerülhető – az eljá-
rás immár hazánkban is elér-
hető. A speciális összetételű 
poliuretán habot szórt tech-
nológiával juttatják a kívánt 
helyre kívülről, mindössze a 
cserép megbontásával. Mivel 
a hagyományos szigetelő-
anyagoknál vékonyabb réteg-
ben alkalmazva is elérhető a 
kívánt eredmény, még a sza-
rufák megvastagítására sincs 
szükség, de elhagyható a tető-
fólia is, mivel illesztésmentes 
felülete vízállóságot garantál. 
Az anyag önmagában már 
8-10 cm vastagságtól kielé-
gíti a mai követelményeket, 
ugyanis 2,5-szer hatékonyabb 
eljárás, mint más, hagyomá-
nyos (polisztirol, ásványgya-
pot) szigetelés. Mivel pedig 
egyedülálló módon nem csu-
pán a hideg, hanem a felmele-
gedés ellen is védelmet nyújt, 
összességében akár 40-70% 
energiamegtakarítás érhető 
el vele. Az eljárás megoldást 
nyújthat olyan helyiségek szi-

getelésére is, ahol helyhiány 
miatt korábban ez nem volt 
megoldható. Alkalmazható 
tetőterek mellett födémek és 
aljzatok szigetelésére is, sőt 
lapos tetőkön is, mivel járha-
tó felületet biztosít. Ez eset-
ben nagyobb sűrűségű habot 
szórnak a felületre – akár a 
bitumenes lemez tetejére is – 
megspórolva ezzel a bontás, 
illetve a veszélyes anyag szál-
lításának költségét. A víz- és 
hőszigetelést egyaránt bizto-
sító felületet pedig mindössze 
egy nap alatt fel tudják vinni 
egy komplett panelépület 
tetejére. (x)

+ Kitűnő ár-érték arány
+  Űrtechnológiai fejlesztések-

ből ismert
+ Vízállóság, hőcsillapítás
+  Átlagosan 2,5-szer hatéko-

nyabb, mint a hagyomá-
nyos szigetelés

+  Tartós, 50 év feletti élet-
tartam

+  Nyári felmelegedés elleni 
igazi védelem

+  Gyors és stresszmentes 
kivitelezés

A jövő hőszigetelése

20/370-0818 l www.ecopur.hu l info@ecopur.hu

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

TUDTA ÖN, HOGY
AZ OLVASÓK TÖBBSÉGE,

HÍREKET A HELYI
ÚJSÁGOKBAN KERESI?

Hirdessen Ön is

TANDÍJMENTES
PÉNZÜGYI, ÜGYVITELI, 

SZÁMÍTÓGÉPES, LOGISZTIKAI,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI,

IRODAI ASSZISZTENS, ELADÓ
OKJ-s végzettséget biztosító képzéseket

hirdet szeptemberi kezdéssel.

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYELHETŐ!
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

Telefon: 30/484-4957, 23/788-867
Részletek: www.szbi.hu

Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégium
Szent Benedek
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szeptember 1. hétfő
08:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
08:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
08:55 Mozgás sportmagazin
09:20 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta

10:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:55 Ízőrzők 5.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:55 Életem Afrika 17/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:25 Mozgás sportmagazin
16:50 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

17:30 Fény-Kép kulturális magazin
17:55 Életem Afrika 17/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:25 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Ízőrzők 5.
21:30 Híradó ism.
21:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
22:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom

szeptember 2. kedd
08:00 Híradó
08:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
08:30 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta

09:10 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:25 Kézilabda-mérkőzés
10:55 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
11:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

15:00 Híradó
15:15 Fény-Kép Kulturális magazin
15:40 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:20 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

17:30 Ízőrzők 5.
18:05 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Ízőrzők 6.
20:05 Életem Afrika 17/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

20:35 Híradó ism.
20:50 Bibliai Szabadegyetem 90/71. 
21:50 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:05 Fény-Kép Kulturális magazin

szeptember 3. szerda
08:00 Híradó
08:15 Fény-kép kulturális magazin
08:40 Életem Afrika 17/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

09:10 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:25 Aggódunk érted…  
Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:05 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/71. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
15:00 Híradó
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:55 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/71. 
18:00 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:25 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
19:55 Életem Afrika 17/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:25 Híradó ism.
20:40 Mozgás sportmagazin ism.
21:05 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Ízőrzők 6.
21:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

szeptember 4. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás sportmagazin
08:40 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

09:20 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

09:45 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 

10:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

10:40 Polgár-társ,  
– vallás, nemzetiség, civil társadalom

11:05 Fény-Kép kulturális magazin
11:30 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:40 Ízőrzők 6.
16:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:55 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:20 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:25 Életem Afrika 17/11. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
20:55 Híradó ism.
21:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

21:45 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 5. péntek
08:00 Híradó
08:15 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Életem Afrika 17/11. magyar ismeretterjesztő 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
10:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:55 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:35 Fény-kép kulturális magazin
15:00 Híradó 
15:15 Fény-kép kulturális magazin
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:05 Ízőrzők 6.
16:40 Életem Afrika 17/11. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
17:10 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:25 Mozgás sportmagazin
17:50 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
18:15 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
19:55 Ábel a rengetegben 

színes, magyar játékfilm, 1994 (12) 102’ 
rendező: Mihályfy Sándor 
író: Tamási Áron 

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

szeptember 6. szombat
09:00 Híradó
09:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
09:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
09:55 Aggódunk érted…  

Abortusz helyett 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’  
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:40 Életem Afrika 17/11. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
16:10 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
17:25 Fény-kép kulturális magazin
17:50 Aggódunk érted… 

Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:55 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
20:25 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

21:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:30 Aggódunk érted… 
Segítünk leszokni a dohányzásról 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

szeptember 7. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
09:30 Mozgás sportmagazin
09:55 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:05 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:30 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:45 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 56. rész 
16:00 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:15 Ábel a rengetegben 

színes, magyar játékfilm, 1994 (12) 102’ 
rendező: Mihályfy Sándor 
író: Tamási Áron 

18:00 Bibliai Szabadegyetem 90/72. 
19:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála) 6. 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 35’

19:35 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 57. rész

20:05 Mozgás sportmagazin
20:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
20:55 Fény-kép kulturális magazin
21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2014. szeptember 1 – 7.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A VUdAK több mint két évtized-
del  ezelőtt,  a  nyolcvanas  évek-
ben alakult, és a Magyarországon 
élő  német  írók,  költők,  festők 
és  szobrászok  csatlakoztak  hoz-
zá.  Évente  megrendezett  kiállí-
tásaikat  Budapesten,  a  VI.  ke-
rületi  Lendvai  utcában  szokták 
megtartani. Most  először  fordult 
elő, hogy megtörték ezt a hagyo-
mányt, és a megszokott, „túlzot-
tan  bejáratott”  helyet  otthagyva 
vállalták, hogy az érdi Galériában 
tegyék közszemlére mûveiket. 
–  Ritka  alkalom  ez,  amilyen 

még  nem  volt  az  új  kiállítóter-
münk  történetében,  hogy  egy 
országos  válogatásnak  színhe-
lye  legyen  –  fogalmazott  a meg-
nyitó  mûvészeit  és  érdeklődőit 
köszöntve  Kéri  Mihály,  a  Városi 
Galéria mûvészeti vezetője. 
A tárlat  bemutatása  előtt 

Eichinger  Tibor  jazzgitáros  va-
rázsolt  kellemes  hangulatot 
a  saját  szerzeményeit  előadva, 
majd  Matzon  Ákos,  a  VUdAK 
mûvészeti  szekciójának vezetője 
fejezte ki köszönetét azért, hogy 
lehetőséget  kaptak  rá:  ebben  a 
gyönyörû Galériában tegyék köz-
szemlére alkotásaikat. 
– Ezek nem üres szavak – fûzte 

hozzá  –,  hiszen  jól  tudjuk, 
hogy  ma  a  mûvészet,  a  kultúra 
nincs  épp  a  legjobb  helyzetben 
Magyarországon. Éppen ezért na-
gyon  fontosak  számunkra  ezek 
a  „megszentelt”  helyek,  ahol 
egy kiállítás megszervezésére  le-
hetőséget  adnak  –  fogalmazott 
Matzon  Ákos,  és  hangsúlyozta, 
óriási  megtiszteltetés  és  öröm 
számukra az érdi bemutatkozás, 
de  kicsit  szomorúak  is, mert  ez 

a  tárlat egyben tisztelgés a nem-
rég  elhunyt  VudAK-tagok,  Bartl 
József  és  König  Róbert  emléke 
előtt. 
A tárlatot  Cseh  Borbála 

mûvészettörténész nyitotta meg, 
aki előrebocsátotta: bármennyire 
is  egyediek  a mûvészek,  a  szek-
ció  valamennyi  tagja  igyekszik 
azt  a  mûvészeti  elvet  és  elkép-
zelést képviselni,  amit  a VUdAK 
több  mint  két  évtizeddel  ez-
előtt  célul  tûzött  ki.  Itt,  az  érdi 
Galériában  nemcsak  az  a  lénye-
ges,  hogy  bemutassák,  milyen 
nagyszerû is ez a mûvészeti cso-
port,  hanem hatalmas  felelősség 
is  számukra,  hiszen meg  is  kell 
magukat  mérettetni.  Márpedig 
Érden  igen  élénk mûvészeti  élet 
zajlik, magas színvonalú az Érdi 
Mûvésztelep  által  is  képviselt 
mûvészeti  közélet,  ami  felté-
telezi,  hogy  értő  mûvészek  és 
mûvészetbarátok  előtt  kell  meg-
mutatkozniuk, és vállalni, hogy a 
magyarországi  német  származá-
sú,  a  nemzetiségi  kisebbséghez 
kötődő mûvészek mire képesek, 
mit  tudnak  ma  produkálni.  Ez 
az, amivel a német és a magyar, 
illetve  a  kortárs  mûvészethez 
hozzájárulnak  –  emelte  ki  Cseh 
Borbála, majd  hozzáfûzte:  Ezt  a 
vállalást  szeretnék  folytatni,  tra-
díciókat építeni úgy, hogy közben 
a nemzetközi, univerzális hatáso-
kon túli mûvészeti kötődésekben 
valami magyart, valami németet, 
tehát „német-magyart”, és valami 
sajátot kívánnak létrehozni. Nagy 
kihívás ennek megfelelni, hiszen 
a  mûvészeti  csoportot  nem  el-
sősorban  a  származás,  nem  a 
barátság,  hanem  a  konzekvens 

mûvészi  tisztesség  tartja  össze. 
Németországban is szoktak kiállí-
tani, és büszkén állíthatják, mind 
a  német,  mind  pedig  a  magyar 
kultúra  igen  magas  színvonalú, 
és  a  képpé  formált  problémák 
érzékeny  rezonanciát  váltanak 

ki a szemlélőkben. Cseh Borbála 
egy idézettel próbálta szemléltet-
ni  az  alkotások  üzeneteit:  „Egy 
napon meg fogom találni a meg-
felelő szavakat, és ezek a szavak 
nagyon  egyszerûek  lesznek…” 
Talán  ezek  azok  a  szavak,  ame-
lyekre  a  mûvészek  ráleltek,  és 
amelyek  kimondatlanul  is  meg-
érintik a szemlélő szívét. 
–  Bennünket  leginkább  az 

foglalkoztat,  hogy  megtaláljuk-e 
azokat a helyes és indokolt kifeje-
zéseket, amelyeket hátrahagyunk 
utódainknak  –  hangsúlyozta  a 

mûvészettörténész,  aki  maga 
is  tagja  a  VUdAK  szekciónak. 
– A német nemzeti kisebbség pe-
dig  méltóságteljes  módon  adja 
számunkra  azt  az  erőt,  amivel 
szárnyalhatunk, mert ha vannak 
gyökereink,  ha  van  tradíciónk, 
nincs az a horizont, ami el nem 
érhető  a  mûvészeink  számára. 
Ezt  az  útravalót  a  csoport  ala-
pító  tagjaitól,  elsősorban  Bartl 
Józseftől és Kőnig Róberttől kap-
ták,  akik  már  nem  lehetnek  je-
len  ezen  a  kiállítás  megnyitón, 
de  munkáikkal  mégis  emelik  a 
sokszínû kiállítás értékét. Ha be-
csukjuk  a  szemünket,  és  kinyit-
juk  a  szívünket,  megérezhetjük 
azt  az  elkötelezettséget,  amit  a 
mûvészek is képviselnek, hiszen 
óriási  kihívás  számukra  megfe-
lelni  azoknak  az  elvárásoknak, 
amit nagy elődök tûztek ki célul. 
Egy  csoportos  kiállítás  mindig 
különleges alkalom – mutatott rá 
Cseh Borbála – a kapcsolatok és 
az  összetartó  erő  ugyan  kiváló-
an mûködik, de  a mûvészeknek 
mégis  egyenként,  egyénileg  kell 
megtalálniuk az utat a közönség-
hez.  Némelyik  mûalkotás  napo-
kig,  sőt  akár  hónapokig  készül, 
így  aztán  egy  perc  nem  lehet 
elég, hogy átéljük mindazt, amit 
a mûvészek kimondatlan szavak-
kal üzennek nekünk – mondta a 
mûvészettörténész,  arra  biztatva 
az  érdeklődőket,  hogy  ne  csak 
a  megnyitón  szemléljék  meg  a 
munkákat, hanem  térjenek visz-
sza többször, és merüljenek el a 
tárlat sokszínû anyagában.
 Matzon Ákos szerint a VUdAK 

csoportot nem az egyféle gondol-
kodás  tartja  egybe,  hanem  ép-
pen  az,  hogy  mindenki  a  saját 
elképzeléseit,  eszméit,  felfogását 
tudja hozzátenni a többiéhez, et-

től  pedig  igen  színes  összképet 
nyújtanak. Az  „Úton”  éppen  azt 
jelenti, hogy nincs egy meghatá-
rozott pont,  ahová megérkeztek, 
vagy  ahonnan  el  akarnának  ru-
gaszkodni,  hanem  folyamatosan 
haladnak  a maguk útján.  Ennek 
egyik  állomása  például  ez  a  ki-
állítás,  amelynek  záró  rendezvé-
nye  szeptember  5-én  17  óra  30 
perckor  lesz, amikor bemutatko-
zik a VUdAK irodalmi szekciója. 
Minden  érdeklődőt  szívesen  lát-
nak a szervezők.
  Bálint Edit

Magyarországi német képzõmûvészek kiállítása a Városi Galériában

Kimondatlan szavakkal üzennek  

a sokszínû alkotások
Ismét egy rendkívül sokszínû, huszonhárom képzõmûvész alkotását bemutató, cso-
portos kiállításnak adott otthont az érdi Városi Galéria, amelyen ezúttal a VUdAK 
– a Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége – képzõmûvészeinek éves 
tárlata látható. Az „Unterwegs”, magyarul „Úton” címet viselõ, festményeket és 
szobrokat egyaránt a közönség elé táró nemzetiségi mûvészeti csoport izgalmas és 
sokrétû kiállítását Cseh Borbála mûvészettörténész nyitotta meg augusztus 15-én. 

A VUdAK kiállítás változatos technikával készült, különbözõ stílusú és irányzatú alkotásokat kínál - a megnyitó 
látogatói nagy érdeklõdéssel szemlélték a mûveket.

A 
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Matzon Ákos, a VUdAK képzõmûvészeti szekciójának vezetõje nagy 
megtiszteltetésnek tartja, hogy az Érdi Galériában szervezhették meg idei 
kiállításukat
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Míg 2012-ben 14 ezer, 2013-ban 
mintegy 50 ezer, idén már kö-
zel 55 ezer gyermek nyaralha-
tott Erzsébet-táborban. A táboro-
zókat Balatonberény, Zánka és 
Fonyódliget várta. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány idén is kétféle tábort 
hirdetett: a tematikus táborok kö-
zül többek között a következők-
ből válogathattak a fiatalok: röp-
labda-, vívó-, birkózó-, cselgáncs-, 
foci- és szörftábor, design tábor, 
honvédelmi tábor, népi mestersé-
gek tábora, népzene tábor. A víz 
szerelmesei az úszó-, a vízilab-
da-, illetve a kajak-kenu táborba 
jelentkezhettek. A különleges tá-
borok közül a résztvevők számát 
tekintve kiemelkedett a média-, a 
formatervezői és nem utolsó sor-
ban a lovas tábor. A tematikus tá-
borokban olyan neves sportolók 
és művészek szakmai irányítá-
sával tölthették el a gyerekek az 
egy hetet, mint Kovács „Kokó” 
István, Erdei Zsolt „Madár”, 
Hadfi Dániel, Kovács Ágnes, Nagy 
Tímea, Szávay Ágnes, Vincze 

Ottó, Komáromi Tibor, Martinek 
János, Horváth Ádám, Borza 
Teréz, Letenyei Gábor és Parais 
István.

Az általános táborokra, mint 
a Forma-1 szabadedzés, a 
Határtalan túra, Tavaszi és Őszi 
kirándulás, a „Hurrá, együtt nya-
ralunk!”, vagy a „Mesés nyár vár 
ránk!”, iskolák, gyermekvédelmi 
intézmények és határon túli szer-
vezetek jelentkezhettek 10 fős 
csoportokkal.
Tavalyhoz képest megkétszere-
ződött a fogyatékossággal élők 
számára meghirdetett Erzsébet-
táborok száma, így ipar- és képző-
művészeti alkotótábor, speciális at-
létikai, foci-, görkorcsolya-, tenisz-, 
torna- és úszótábor, valamint tánc- 
és drámatábor várta őket. 

De a nyári Erzsébet-táborokkal 
nem ér véget az idei táboroz-
tatás, hiszen ősszel ismét gye-
rekzsivajtól lesznek hangosak 
az Erzsébet Táborok, amikor is 
több mint 9 ezer gyermek érke-
zik ide kirándulni.

A közel 200 hektáros zánkai üdü-
lőközpontban, gyönyörű zöld 
környezetben mindenhol hátu-
kon Erzsébet-táboros táskát, fe-
jükön pedig a jellegzetes sapkát 
viselő gyerekekkel találkoztunk. 
Egy vidám gyerekcsoporttal körül-
véve találtuk Szalai Zsuzsanna tá-
borvezetőt, aki tizenegy héten át 
mindenben a gyerekek segítségé-
re van. – A nagy felújítási munkák 
már tavaly befejeződtek, de idén 
öt héten keresztül további két há-
zat vehetnek igénybe a gyerekek, 
ami plusz 250 férőhelyet jelent. 
Az általános táborokban az ani-
mátorok számos programot szer-
veznek a gyerekeknek, többek kö-
zött tábori olimpiát, kalandparkot 
és vetélkedőket, de ezeken termé-
szetesen azok is részt vehetnek, 
akik tematikus táborba érkeztek. 
Minden napra akad valami re-
mek foglalatosság, az ünnepélyes 
táborzárón pedig az Erzsébet-
táborban eltöltött egy hét emlé-
kéül oklevelet és ajándékokat vi-
hetnek haza a gyerekek.

Újdonság, hogy idén először 
Zánkán tartották a cselgáncstábort 
Hadfi Dániel Európa-bajnok és 
Kovács Antal világ- és olimpiai baj-
nok szakmai vezetésével. A sport-
csarnokban a tatamin egyszerre 
220 gyerek küzdött, Hadfi Dániel 
pedig, aki mindenkin rajta tartotta 
a szemét, arról beszélt, hogy évről 
évre egyre többen vannak a gyere-
kek, ezért kellett átköltöztetni a tá-
bort Zánkára. – A cselgáncstábort 
idén már harmadik alkalommal 
rendezzük meg, főleg azért is, mert 
bárhol jártam az országban verse-
nyeken, mindenhol azt kérdezték, 
lesz-e idén is Erzsébet-tábor. Én azt 
mondom elejétől kezdve, hogy aki 

azért jön, hogy egy jót nyaraljon, 
jól érezze magát, jó környezetben 
tanuljon meg dzsúdózni, az is talál-
ja meg a számítását, és azok a pro-
fi versenyzők is, akik versenyekre 
készülnek. Fantasztikus a csapat-
munka, szinte minden klubtól jön-
nek nagy tudású szakmai edzők, 
akikkel remekül lehet együtt dol-
gozni, és hozzáállásukkal pozitív 
irányba terelgetik az összes részt-
vevőt – tette hozzá, majd elmond-
ta, a Testnevelési Főiskolán úgy ta-
nulta, hogy az edzés folyamán há-
rom szempontra kell figyelni: tanul-
junk valamit, mosolyogjunk, és iz-
zadjunk. – Én úgy gondolom, hogy 
ebben a táborban egy nap alatt 
mind a három megvalósul. Itt úgy 
edzenek a gyerekek, hogy közben 
már azon jár az eszük, hogy milyen 
jó lesz majd délután játszani, úszni 
egyet a Balatonban, és nem veszik 
észre, hogy milyen komoly edzé-
sen dolgoznak éppen. Óriási lehe-
tőség és élmény számukra: ez a va-
rázsa az Erzsébet-tábornak! – mo-
solyodott el.

Őt igazolta a háromórás kemény 
edzés után a csarnok nézőterén 
pihenő, Rétságról érkezett kisfiú, 
aki kérdésünkre, hogy mit jelent 
számára a dzsúdó és az Erzsébet-
tábor, röviden így felelt: Mindent! 
Majd arra a kérdésre, hogy mi a 
célja, csak ennyit válaszolt: – A 
2020-as olimpia! A mellette ülő 
lány pedig elmesélte, tavaly is 
volt Erzsébet-táborban, ahol na-
gyon sok új dolgot tanult, kipró-
bálhatta magát új edzőpartnerek-
kel is, sok barátot szerzett, akik-
kel azóta is tartják a kapcsolatot. – 
Bekerültem az Erzsébet Talentum 
Programba is, így még inkább úgy 
érzem, hogy itt a helyem!

Véget érnek a nyári Erzsébet-táborok, de a kaland ősszel is folytatódik

Nekünk az Erzsébet-táborban a helyünk!

Idén közel 55 ezer gyermek töltötte nyári vakációjának egy részét Erzsébet-táborban. A táborok kapui augusztus 29-én ugyan bezárnak, de hamarosan folyta-
tás következik az Őszi kirándulás pályázattal.

A zánkai üdülőközpont 1100 gyerek nevetésétől volt hangos, ahol az általános táborok közül az Igazolt hiányzás pályázat nyertesei, a tematikus kiírásokból pedig a 
Cselgáncstábor, a CserKÉSZen a Kárpát-medencében és a PontVelem környezetvédelmi kalandtábor lakói élvezhették a Balaton-parti pihenést. 
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A köztársasági elnök felesége 
elmondta, a gyergyószentmik-
lósi fiatalokkal több éve kap-
csolatban állnak már, az ott-
hont egy Böjte Csaba atyával 
közösen megtett körútján is-
merte meg. Hozzátette, hogy 
a Szent Ferenc Alapítvány 
kezdeményezéséhez csatla-
kozva a gyergyószentmiklósi 
otthonban két gyermeket tisz-
teletbeli keresztlányukká fo-
gadtak. Az Erzsébet-program 
céljairól szólva megjegyezte, 
nyáron a legfontosabb, hogy 
olyan kikapcsolódást kell ta-
lálni a gyerekeknek, amely 
egész évre feltölti őket.

A látogatás során Herczegh 
Anita és Guller Zoltán fel-
keresték az Erzsébet-tábor 
T.E.S.I. táborát is, ahol spor-
toló gyerekekkel és a velük kö-

zönségtalálkozón részt vevő 
olimpiai és világbajnok spor-
tolókkal találkoztak.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke elmondta, az 
Erzsébet-program keretében 
az Ala pítvány idén több mint 
160 ezer embernek, köztük 
mintegy 80 ezer gyermeknek 
nyújt üdülési, pihenési lehe-
tőséget. Hozzátette, hogy az 
Alapítvány által kiírt pályá-
zatoknak köszönhetően ed-
dig több mint 180 ezer gyer-
mek jutott üdülési és tábo-
rozási lehetőséghez. A 2012-
es évben 14 ezer, 2013-ban 
már mintegy 50 ezer gyer-
mek nyaralhatott Erzsébet-
táborban, idén pedig közel 
55 ezer fiatal táborozhat a 
Balaton-parton.

Gyergyószentmiklósi gyerekek a zánkai Erzsébet Táborban
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban 
az Erzsébet-program keretében táborozó gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthonból érkezett gyerekekkel találkoztak.

A kormányszóvivő ismertette, a 
harmadik évébe lépett Erzsébet-
program két alappillére a szoci-
ális üdültetés és a gyermektá-
boroztatás, így széles társadal-
mi rétegeknek kínál kikapcsoló-
dási lehetőséget: fogyatékosság-
gal élőknek, nyugdíjasoknak, 
nagycsaládosoknak és gyere-
keknek. Hozzátette, a Program 
az Erzsébet-utalványok pénz-
ügyi eredményéből valósul meg, 
amely kizárólag szociális célok-
ra fordítható. Így minél sikere-
sebb az Erzsébet-utalvány, an-
nál több üdülési, pihenési lehe-
tőséget tud kínálni az Erzsébet-
program is, amelynek keretében 
az elmúlt években több száz-
ezer ember, köztük több mint 
180 ezer gyermek táborozhatott. 
Közlése szerint az idén valószí-
nűleg már a 400 ezredik pályá-
zó élhet a Program kínálta lehe-
tőségekkel.

Guller Zoltán felidézte, há-
rom évvel ezelőtt született 
meg az Erzsébet-program: ezt 
az Erzsébet-utalvány – ame-
lyet több mint 2 millió felhasz-
náló vesz igénybe országszer-
te mintegy 50 ezer elfogadóhe-
lyen – forgalmazásából szárma-
zó pénzügyi alap teremti meg. 
Így jöhetett létre a Programban 
való részvételt elősegítő új pá-
lyázati rendszer, amely automa-
tikus, nem rangsorol, a nyerte-
sek számának kizárólag a ren-
delkezésre álló pályázati ke-
retösszeg szab határt. – Közös 
munkát igénylő a pályázati 
rendszer, mert minden esetben 
kérünk önerőt, legyen az bármi-
lyen csekély összeg. Úgy gon-

doljuk, nem ajándékként adjuk 
ezt a lehetőséget, hiszen csak 
így jöhet létre a közös munka 
gyümölcse, a pihenés.

Tavaly az Országgyűlés dönté-
se nyomán megteremtődött a 
Program infrastrukturális hát-
tere is: hét ingatlan került az 
Alapítvány vagyonkezelésébe. 
A múlt évben megkezdődött az 
ingatlanok átépítése is, Zánkán 
négy épületet újítottunk fel – 
emelte ki a kuratóriumi elnök, 
hozzátéve, hogy az első határon 
túli tábor is megkezdte működé-
sét Székelyföldön, a Madarasi 
Hargita lábánál: az Erzsébet 
Tábor Ivó egyszerre 150 gyer-
meket fogadhat.

Guller Zoltán végül külön meg-
köszönte a Programban részt 
vevő szakmai vezetőknek, olim-
piai-és Európa-bajnok, világbaj-
nok sportolóknak, művészek-
nek, hogy elvállalták, a táborok-
ban heteket töltenek el a gyer-
mekekkel, figyelve rájuk, segít-
ve fejlődésüket. Az ő nevükben 
is beszélt a jelenlévő Komáromi 
Tibor világbajnok és olimpi-
ai ezüstérmes birkózó, aki el-
mondta: fantasztikus lehetőség 
az Erzsébet-program, nagy si-
kere van, a gyerekek és a szak-
mai vezetők is nagy örömmel 
várják a táborokat. Kiemelte: a 
birkózótáborokban az ideivel 
együtt a három év alatt mint-
egy ezer gyermek vett részt. 
Szólt arról is, hogy a tavaly in-
dult Talentum Program – amely-
nek lényege a kiemelkedően te-
hetséges gyerekek felkarolása – 
az idén is folytatódik.

Az Erzsébet-program idén köszönti 400 ezredik nyertes pályázóját
Az Erzsébet-program Európa-szerte az egyik legsikeresebb kezdeményezés, amely az állam szociális érzékenységéről tanúskodik – mondta Kurucz Éva kor-
mányszóvivő a zánkai Erzsébet Táborban tartott sajtótájékoztatón, ahol Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke a 
Program eredményeiről és terveiről beszélt.
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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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A tanácskozás  kezdetén  a  ti-
zenegy  pont  mellé  egy  sürgős 
indítvány  napirendre  vételét 
kérte  a  polgármester,  amely  a 
város  területére  vonatkozó  te-
lepülésrendezési  eszközök,  a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi 
Építési  Szabályzat  felülvizsgá-
latára,  módosítására  vonatkozó 
határozati javaslatot tartalmazta. 
A közgyûlés – a nyári szünet el-
lenére – tizenhárom képviselővel 
határozatképes volt, és csaknem 
mind a tizenkét tárgyban egyhan-
gú pozitív döntést hoztak a kép-
viselők.  Mindenekelőtt  a  2014. 
évi költségvetésről szóló korábbi 
rendelet  módosítását  fogadta  el 
a  közgyûlés.  Ez  többek  között 
tartalmazza  a  polgármester  sa-
ját  hatáskörben  hozott  döntései 
alapján  végrehajtott  előirányzat 
módosításokat,  az  önkormány-
zat, a Polgármesteri Hivatal és az 
intézmények költségvetését érin-
tő  módosításokat,  az  áthúzódó 
kötelezettségvállalásokat,  vala-
mint az informatikai üzemeltetés 
ellátása, a fénymásolók és nyom-
tatók  bérlésére  és  az  irodasze-
rek  beszerzésére  közbeszerzési 
eljárások  elindítását,  valamint  a 
tûz-  és  munkavédelmi  szolgál-

tatásra,  a  gépjármûbérlésre  és 
vagyonvédelmi  szerződés  meg-
kötésére tett határozati javaslato-
kat  is.  A képviselők  valamennyi 
javaslatot,  végül  pedig  a  ren-
deletmódosítást  is  támogatták, 
majd  elfogadták  az  Érdi  Sport 
Kft.  alapító  okiratának  módosí-
tására  tett  javaslatot  is,  amire  a 
Polgári Törvénykönyv változásai 
miatt  volt  szükség.  T. Mészáros 
András bejelentette, hogy a Sport 
Kft. immár százszázalékos tulaj-
donosa  az  új  sportcsarnoknak, 
azaz az Érdi Arénának, amelynek 
2,4  milliárdra  tehető  a  jelenlegi 
értéke.  Ily  módon  kijelenthető, 
hogy a cég az elmúlt időszakban 
kiválóan gazdálkodott. 
A rendkívüli  ülés  folytatá-

sában  a  Városfejlesztési  és 
Szolgáltató  Kft.  tőkeemeléséhez 
és  alapító  okiratának módosítá-
sához szükséges döntést is meg-
hozta  a  közgyûlés,  ami  ugyan-
csak  adminisztratív  változtatást 
jelent  és  elsősorban  azért  volt 
rá  szükség,  hogy  a  társaság 
mûködése megfeleljen  a módo-
sult  Polgári  Törvénykönyv  sza-
bályozásainak.  A továbbiakban 
a  képviselők  az  ÉTV  Kft.  esz-
közei  között  nyilvántartott  ví-

zi  közmûveknek,  illetőleg  vízi 
közmû  létrehozására  irányuló 
beruházásoknak  az  ellátásért 
felelős  önkormányzatra  történő 
átruházása tárgyában hoztak ha-
tározatot.  A polgármester  emlé-
keztette a képviselőket, hogy ez 
a  téma már  nem  először  került 
az  asztalukra,  de  immár  –  az 
ÉTV-vel  folytatott  tárgyalások-
nak köszönhetően – végre meg-
született az a kompromisszumos 
megoldás,  amely  során  sem  az 
érdi  önkormányzatot,  sem  az 
ÉTV  Kft.-ét  nem  éri  veszteség. 
A szóban forgó eszközöket meg-
veszi, majd újra eladja az önkor-
mányzat,  ezáltal  a  cég  is  csök-
kentheti a veszteségeit. 
Pulai  Edina  (Jobbik)  hozzá-

szólásában  hangsúlyozta:  a  vá-
rosvezetésnek minden  alkalmat 
meg  kell  ragadnia  ahhoz,  hogy 
a  szocialista  városvezetés  által 
eladott,  roppant  fontos  és  érté-
kes vízmûveket visszaszerezzék. 
T.  Mészáros  András  a  felvetés-
re  válaszolva  közölte:  az  érdi 
önkormányzat  most  is  többsé-
gi  tulajdonnal  rendelkezik,  míg 
a  Veolia  kisebb  tulajdonrészt 
birtokol,  de  a  vízmûvek  teljes 
visz-szavásárlása  tervbe  van  vé-

ve  és  az  ez  irányú  tárgyalások 
már  el  is  kezdődtek,  Csakhogy 
a  korábbi  városvezetés  által 
értékesített  részesedés  vissza-
szerzéséhez  mintegy  másfél 
milliárd  forintra  lenne  szükség, 
amit  kizárólag  kormányzati  se-
gítséggel  tudnának  csak megol-
dani, hiszen a város nem képes 
ekkora  összeget  előteremteni. 
Természetesen  a  vételi  szándé-
kukról  nem  mondanak  le,  és 
bíznak  abban,  hogy  ehhez  si-
kerül majd  állami  támogatást  is 
szerezni.  A képviselők  támogat-
ták  a  kompromisszumos  meg-
oldásról  szóló  javaslatot,  majd 
a  következő  napirend  is  olyan 
tárgyban várt döntésre, amit már 
korábban  egységes  határozattal 
támogatott a közgyûlés, neveze-
tesen az Érdi Rendőrkapitányság 
új épületének felépítése céljából 
térítésmentesen átadandó terület 
vonatkozásában ajándékozási és 
telekhatár módosítási  szerződés 
tervezetének  jóváhagyása került 
ismét  a  képviselők  asztalára, 
mert  szükséges  a  telek  pontos 
mértékét  és  annak  határait  is 
meghúzni. Az ezzel kapcsolatos 
határozati  javaslatot  is  egyhan-
gúlag elfogadta a közgyûlés. 
A következő  napirendi  pont 

egy  korábbi  döntés  visszavoná-
sát tartalmazta, ugyanis sajnála-
tos módon nem nyert a Tárnoki 
úti óvoda energetikai fejlesztésé-
re és az épület átalakítására be-
nyújtott  pályázat.  Szerencsére, 
időközben  saját  erőből  sikerült 
az elavult nyílászárókat lecserél-
ni – mondta T. Mészáros András 
–,  de  szeretnék  folytatni  ezt  a 
munkát,  ezért  minél  előbb  ke-
resik annak  lehetőségét, hogy a 
tervezett  beruházást  a  vesztes 
pályázat  ellenére  is  megvalósít-
sák. 
Az  augusztusi  rendkívüli  ülé-

sen  a  közgyûlés  támogatta  a 
Svájci  Alap  „Érd  Megyei  Jogú 
Város  vízellátási  rendszerének 
rekonstrukciója  az  ellátás  biz-
tonság javítása érdekében” címû 
pályázathoz  kapcsolódó,  újabb 
50  millió  forint  önerő  biztosí-
tását.  Kiderült  ugyanis,  hogy  a 
valuta  árfolyamváltozása  pozi-
tívan  hatott  a  beruházásra,  és 
jóval több pénzt tudnak a folya-
matban  lévő  építésre  fordítani, 
de  ehhez  az  önkormányzatnak 
is  szükséges  a  saját  erő  plusz 
forrását mellétenni,  amit  termé-
szetesen  egyhangú  támogatást 
kapott a képviselők részéről. 
Ezt követően a városi plénum 

egyhangú  tulajdonosi  hozzájá-
rulását  adta, hogy a Dr. Romics 
László  Egészségügyi  Intézmény 
mûködését  támogató társadalmi 
szervezet  székhelyéül  maga  az 

A választási bizottság tagjairól is döntött  

Érd város közgyûlése
Az idõjáráson ugyan nem látszott, de még nyár, a szabadságok ideje volt a múlt 
héten, és a közgyûlés üléstervében sem szerepelt az augusztusi tanácskozás, ám a 
halasztást nem tûrõ döntések ezt ezúttal is felülírták, és T. Mészáros András rend-
kívüli ülést hívott össze augusztus 21-ére. A képviselõk tizenkét napirendi pont tár-
gyában hoztak határozatot. Többek között zárt ülésen döntöttek a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a nemzetiségi szavazókörben mûködõ 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról, és javaslatot tettek a Pest 
Megye Környezetvédelméért Díj adományozására is. 

T. Mészáros András polgármester 11 pontot tartalmazó napirenddel hívta össze a nyári, rendkívüli tanácskozást, 
majd egy sürgõs indítvánnyal megtoldotta az elõterjesztéseket

A 
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rző
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A szocialista képviselõk ezúttal sem vettek részt a közgyûlés munkájában, 
de ennek ellenére is határozatképes és konstruktív volt plénum

intézmény kerüljön bejegyzésre, 
hiszen a  főigazgató, dr. Kőszegi 
Gábor  által  létrehozott  alapít-
vány  is  a  szakorvosi  rendelőt 
szolgálja.  A képviselők  ugyan-
csak  egyhangúlag  támogatták, 
hogy a temető területének bőví-
tése  céljából  az  önkormányzat 
megvásárolja  a  közelében  lévő 
ingatlant,  amelyen  jelenleg  egy 
kőfaragó  mester  telephelye  ta-
lálható.  A kőfaragó  nyugdíjba 
megy,  ezért  ajánlotta  fel  ingat-
lanát eladásra az önkormányzat-
nak.  A polgármester  elmondta, 
hogy  a  bővítés  során  a  Jolán 
közben  lehetőség  nyílik  majd 
egy  kulturált  parkoló  kialakítá-
sára is, amire már igencsak nagy 
az igény.
A zárt  ülés  előtt  a  közgyûlés 

még  elfogadta  a  sürgős  elő-
terjesztésként  tárgyalt  tele-
pülésrendezési  eszközök, 
Településszerkezeti  Terv,  Helyi 
Építési  Szabályzat  felülvizsgá-
latára,  módosítására  vonatkozó 
határozati  javaslatot,  majd  az 
ide vonatkozó  törvénynek meg-
felelően,  a  nyilvánosság  kizárá-
sával  hozta  meg  a  döntését  az 
önkormányzati  választás  kap-
csán a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak  és  póttagjainak,  va-

lamint  a  nemzetiségi  szavazó-
körben  mûködő  szavazatszám-
láló  bizottság  tagjainak  meg-
választásáról,  és  a  Pest  Megye 
Környezetvédelméért  Díj  ado-
mányozására  is  javaslatot  tett. 
A Helyi Választási Bizottság tag-
jainak dr. Csigi Zsolt Attilát,  dr. 
Szabó Oszkár Leventét, dr. Vajda 
Ádámot választotta meg a városi 
plénum.  Póttagjainak  pedig  dr. 
Kocsis Gábort és Tóthné Zsohár 
Ildikót  fogadták  el  a  képvise-
lők.  A nemzetiségi  szavazókör-
ben  mûködő  szavazatszámláló 
bizottság  tagjainak  a  közgyûlés 
a következő személyeket válasz-
totta  meg:  Bákai  Ferenc,  Balla 
Imre, Bukor Rita, Metzl Ádám és 
Tóth Botond. Végül abban is dön-
tés született, hogy a plénum eb-
ben az esztendőben Bada Zoltán 
részére javasolja adományozni a 
Pest  Megye  Önkormányzatának 
Közgyûlése  által  alapított  Pest 
Megye  Környezetvédelméért 
Díjat. 
Az  október  12-ére  kitûzött 

önkormányzati  választások 
előtt  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Közgyûlése  még  legalább  egy-
szer – a jelenlegi összetételében 
– szeptemberben tartja meg ren-
des ülését.   Bálint Edit

aktuális
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Akár öt kilométernyi utat is 
építhetnének, vagy megold-
hatnák a felszíni vízelvezetést, 
például a Néra utcában – ahol 
az augusztus elejei felhőszaka-
dást követően homokzsákok-
kal védekeztek a megduzzadt 
patak áradása ellen – abból a 
pénzből, amit az elmúlt négy-
éves ciklusban érdemtelenül 
vettek fel baloldali képviselők 
– jelentette ki Bács István, a 
Fidesz kampányfőnöke és 
Kopor Tihamér, a párt önkor-
mányzati képviselője azon a 
sajtótájékoztatón, amelyen 
felszólították Döcsakovszky 
Béla és Bakay Nagy Zita ön-
kormányzati képviselőket, va-
lamint a városban lakó Tóbiás 
József országgyûlési képvise-
lőt, hogy számoljanak el azzal 
az általuk felvett közpénzzel, 
ami valójában nem illette volna 
meg őket.

A közleményüknek nyoma-
tékot adva Bács István és Kopor 
Tihamér a Néra és a Sárd utca 
sarkán tartotta meg azt a saj-
tótájékoztatót, amelyen a két 
baloldali önkormányzati kép-
viselőt, Döcsakovszky Bélát 
és Bakai-Nagy Zitát, valamint 
az országgyûlési képviselőt, 
Tóbiás Józsefet arra kívánták 
felszólítani, hogy „szálljanak 
magukba”, és számoljanak el az 
elmúlt időszakban jogosulatla-
nul, illetve érdemelenül, mun-
ka nélkül felvett juttatásaikkal. 
Bács István emlékeztetett rá: 
már mindenki számára közis-
mert tény, hogy Tóbiás József, 
MSzP-s országgyûlési képvi-
selő életvitelszerûen Érden la-
kik, mégis a Budapesttől több 
mint 200 kilométerre lévő 
Nyíregyházára volt bejelentve 
az állandó lakhelye, aminek 

alapján nem kevés utazási költ-
ségtérítést vett fel. Az állandó 
lakcímére hivatkozva csaknem 
ötvenmillió forintot zsebelt 
be az elmúlt négy évben úgy, 
hogy arra nem lett volna jogo-
sult a szocialisták párt elnöke 
– hangsúlyozta Bács István. – 
Ez a közpénzeknek olyan fajta 
„lenyúlása”, ami közvetetten 
az érdi embereket is érintette 
– fûzte hozzá a kampányfő-
nök, majd a két önkormányza-
ti képviselőről is említést tett, 
akik 2010-ben a szocialista 
(MSzP) listáról jutottak az ér-
di közgyûlésbe, ám a testület 
ülésein leginkább nem vettek 
részt. Döcsakovszky Béla az 
elmúlt négy év közel száz ön-
kormányzati üléséből legfel-
jebb tizenegyen jelent meg. 
Bakay-Nagy Zita pedig az utób-
bi egy évben megtartott tizen-
egy értekezletből mindössze 
kétszer vett részt a közgyûlés 
munkájában. Mindketten ép-
pen annyi ülésen voltak jelen, 
hogy ne lehessen a képviselői 
mandátumukat megvonni, és 
bezsebelhessék a tiszteletdíjat, 
amiért valójában nem dolgoz-
tak meg, és nem képviselték 
a rájuk szavazó érdi állampol-
gárok érdekeit. Így ők hárman 
– Tóbiás utazási költségtéríté-
sét is beleértve – jóval több, 
mint ötvenmillió forint kárt 
okoztak az országnak és az ér-
di embereknek is. Felszólítjuk 
mindhármukat, hogy szá-
moljanak el a jogosulatlanul, 
érdemtelenül felvett közpén-
zekkel! – zárta szavait Bács 
István kampányfőnök. Kopor 
Tihamér fideszes önkormány-
zati képviselő azzal folytatta 
a sajtótájékoztatót, hogy ha az 
említett képviselőkben „ma-

radt még valamicske tisztes-
ség”, akkor ezt a pénzt fel 
kellene ajánlaniuk jótékony-
sági célra, leginkább annak 
a közösségnek, ahonnan azt 
felvették. A tisztességesen dol-
gozó és adózó érdiek semmi-
be vétele, hogy szemrebbenés 
nélkül felvették ezeket a pén-
zeket. Tessék csak szétnézni 
Érden, rengeteg olyan feladat 
van még, ahol nagyon jó helye 
lenne ezeknek a tízmillióknak! 
– hangoztatta, és mindjárt pél-
daként említette a Néra utcát, 
sajtótájékoztatójuk helyszínét, 
ahol az augusztus elején Érdet 
elérő felhőszakadásban csak 
nagy erőfeszítésekkel sikerült 
megóvni a Néra-patak melletti 
házakat az árvíztől. Vagy ott 
van például az idevezető Sárd 
utca, amelyen egyre nagyobb a 
forgalom, ezért minél előbb le 
kellene aszfaltozni. Az említett 
összegből ezeket az utcákat 
elejétől végig úgymond „faltól 
falig” nagyszerûen fel lehet-
ne újítani. – Ezért arra kérem 
az említett hölgyet és urakat, 
hogy szálljanak magukba, és fi-
zessék vissza azt a pénzt, amit 
jogtalanul vettek fel! – fûzte 
hozzá a helyi képviselő, majd 
újságírói kérdésre válaszolva, 
hogy pontosan mekkora ösz-
szegből és mennyi idő alatt le-
hetne a Sárd és Néra utcát fel-
újítani, elmondta, hogy a Sárd 
utcában a korábban megépült 
csatornarendszert alaposan át 
kellene vizsgálni, és csak utá-
na következhet az aszfaltozás, 
de az említett, több tízmil-
lió forintból mindez – a Néra 
utca felszíni vízelvezetésével 
együtt – megoldható lenne, és 
körülbelül egy év alatt el is 
készülhetne.  Bálint Edit

Három baloldali párt, az MSZP, 
a DK és az Együtt adja a Farkas 
Zsuzsanna független jelölt mö-
gött álló képviselőjelölti listát 
Érden, az októberi önkormány-
zati választáson. Erről maguk 
az érintettek számoltak be au-
gusztus 19-ei sajtótájékoztató-
jukon. Egy korábbi tájékoztató-
juk után kiadott közlemény ki-
sebb vihart kavart a városban.

Az MSZP, az DK és az Együtt 
közös listát és 12 egyéni képvi-
selőjelöltet indít október 12-én, 
az önkormányzati választáson. 
A jelölteket sajtótájékoztatón 
mutatták be. Az elmúlt hetek-
ben folytatott tárgyalások ered-
ményeképpen a listás helyeket 
úgy osztották el a pártok, hogy 

az MSZP hét, a DK  három, míg 
az Együtt  két képviselőjelöltet 
indít.

 Az MSZP az 1. választókerü-
letben Csutora Lászlót, a 3.-ban 
Dombai Tamást, az 5.-ben Érdi 
Istvánt, a 6.-ban Szûcs Gábort, 
a 7.-ben Földesi Csabát, a 8.-ban 
Szalóki Sándort, a 11.-ben pedig 
Csépán Istvánt indítja.

A DK színeiben 2. választó-
kerületben Herczeghné Maróti 
Györgyi, a 4.-ben Varga Gábor, 
a 12.-ben dr. Havasi Márta in-
dul, míg az Együtt a 9. választó-
kerületben Gasparics Ferencet, 
a 10.-ben pedig Csornainé 
Romhányi Juditot indítja.

A választási szövetség tag-
ja volt korábban a Párbeszéd 

Botrányt kavart a független jelölt közleménye

MSZP-DK-Együtt: közös a lista
Magyarországért is, amely azon-
ban végül mégsem vesz részt a 
választáson. Ezt Szûcs Gábor, 
az MSZP érdi elnöke azzal ma-
gyarázta az Érd Médiacentrum 
hírportálnak, hogy „az Együtt-
PM páros az országban sok 
helyen együttesen támogatja a 
baloldali pártokat, másutt csak 
egyikük, attól függően, me-
lyikük erősebb. Érden ez az 
Együtt.”

Nem kis felbolydulást oko-
zott az érdi pártok és civil szer-
vezetek körében az az augusz-
tus eleji sajtótájékoztató, amit 
a polgármesteri címre pályázó 
Farkas Zsuzsanna – jóval az 
önkormányzati választások hi-
vatalos kampánya előtt – azzal 
a céllal tartott meg, hogy be-
jelentse és bemutassa a mögé 
felsorakozó pártokat és civil 
szervezeteket. Az eseményt kö-
vetően azonban egymást érték 
a helyi szervezetek tiltakozásai, 
amelyek elsősorban a sajtótájé-
koztatón kiosztott közlemény-
ben foglaltak miatt emelték fel 
a szavukat. 

A közleményben ez volt ol-
vasható: “Az érdi politikai és 
civil, polgári szervezetek Farkas 
Zsuzsanna független polgármes-

ter-jelöltet támogatják az őszi 
önkormányzati választáson”.  

Ez volt az a mondat, ami ki-
verte a biztosítékot számos helyi 
szervezetnél, hiszen legtöbbjük 
még csak nem is hallott a pol-
gármesteri címért ringbe szálló 
független jelöltről. Márpedig ez 
a közlés egyértelmûen azt jelzi, 
hogy valamennyi érdi szervezet 
Farkas Zsuzsannát támogatja.

Így aznap sorra érkeztek a fel-
háborodott, elhatárolódó nyilat-
kozatok. Több civil és politikai 
szervezet is jelentkezett azzal, 
hogy ők nem támogatják Farkas 
Zsuzsannát. Köztük olyanok 
is, például a 2030 Egyesület, 
a Fidesz és a Jobbik, amelyek 
már korábban nyilvánosságra 
hozták saját polgármesterjelölt-
jük nevét. Mellettük több, a 
város életében meghatározó ci-
vil szervezet, például az Érd és 
Környéke Horgász Egyesület, a 
Pincetulajdonosok Egyesülete, 
a Környezetvédő Egyesület, az 
Érdi VSE és az Érdi Spartacus 
Birkózó Egyesület is jelezte, 
hogy nem támogatják Farkast. 
A közleménnyel kapcsolat-
ban felháborodásának adott 
hangot a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is.

A baloldali képviselõk által jogosulatlanul felvett 
pénzeket az érdi Fidesz visszafizetettné

Ritka alkalom egy zenekar életében,m hogy visszatérjen 
egy korai, régóta nem látott felállásához. Az idén húsz éves 
Junkies tagjai nem kimondottan nosztalgiázó típusú zené-
szek, így az idén negyvenéves Szekeres, az anti-Facebookos 
gitáros dalszerző Barbaró, és a Manson-fanatikus Rikki hár-
mas különleges pillanata az, amikor az 1999-es elválásuk 
után egyetlen koncert erejéig újra együtt zenél egykori do-
bosával, Somogyi Jódli Józseffel. A lendületes punk rock bri-
gád erre az alkalomra speciális szettel készül, így azok akik 
a régi klasszikus időszak kedvelőiként hiányolták a régi da-
lokat, most garantáltan jól fognak szórakozni a Track-ben 
szep tember 4-én.

Heti kérdésünk: 
Mi az énekes keresztneve?

1.) Gábor 2.) Dénes 3.) András 

Küldd el a válaszod a track@helyitema.hu e-mail címre, és írd 
meg azt is, hogy a programajánlóban - szeptember 3 és 13 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
08.28. GANXSTA ZOLEE ÉS A KARTEL

08.29. ROAD  l  08.30. ALVIN ÉS A MÓKUSOK
09.03. GRAMATIK  l  09.04. JUNKIES l  09.05. LORD

09.06. LEANDER RISING l  09.13. CARBONFOOLS

GYERE INGYEN  A TRACK-BE! 
JÁTSSZ ÉS NYERJ!

Junkies

A                                         A BARBA TRACK hivatalos szállítója!
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Még július 14-én megkezdte a fel-
készülést az Érdi VSE labdarúgó 
csapata a 2014/2015-ös bajnok-
ságra – mostanáig pedig már 
túl vannak az első két bajnoki 
mérkőzésen is.
 Limperger Zsolt vezetőedző 
tájékoztatása szerint az elterve-
zett munkát sikeresen elvégez-
ték a játékosok, bár a tervezett 
hét felkészülési mérkőzésből az 
időjárás miatt csak öt valósult 
meg: 

– Ez a két találkozó nagyon 
hiányzik mind terhelés, mind 
játék szempontjából. A játékos 
keret viszonylag hamar kiala-
kult, bár a felkészülési időszak 
alatt is voltak távozók és ér-
kezők is. A posztokra meg-
vannak a megfelelő játékosok, 
igaz, egy fiatalra még feltétlen 
szükség lenne és a kispad is 
meglehetősen „rövid”. A tavalyi 
sikeres szereplés után a cél idén 
egyértelmûen a bajnokság meg-
nyerése és az NB III-as sze-
replési jog kivívása. Ezen el-
várásoknak személy szerint én 
örülök. A sikeres igazolásoknak 
köszönhetően a játékoskeret 
ezen célkitûzés elérésére alkal-
mas. Vetélytársainkról még nem 
sokat tudunk. Felkészülési mér-
kőzéseiknek az eredményeit is-
merjük. Igyekszünk minél több 
információt szerezni róluk. Öt-
hat forduló után kialakul, hogy 
kik lesznek a legnagyobb rivá-
lisaink a bajnoki címért foly-
tatott harcban. Az már most 
is látszik, hogy a tavalyi élme-
zőny (Vecsés, Biatorbágy, Tura, 
Törökbálint) csapatai most is 
jelentős játékerőt képviselnek.

A következő játékosok érkez-
tek: Csiszár Zoltán belső védő 
(RKSK), Obot Denis Samuel 
csatár (Sz.batta), Brkic Denis 
csatár (Budaörs), Feil Máté csa-
tár (Budaörs), Kónya Benjámin 
középpálya (FTC NB III) és 
Héray László csatár (Budafok).

Távoztak a csapatból: Papp 
Gábor XI. ker.Hegyvidék, 
Patkó György Taksony, Kulin 
Atilla Tordas, Kormos Erik 
Martonvásár, Makituma Noah 
Diósd, Németh Gábor Vác (NB 
III).

Ezek után nézzük a baj-
noki rajt első mérkőzéseit. 
A bajnokság első fordulója 
mindig sok meglepetést rejte-
get. A felkészülési mérkőzések 
utáni első igazi erőpróba, az 
ellenfelek erejének ismeret-
lensége, a jelentősen átalakult 
játékoskeret, sőt, a hazai csa-
pattal szembeni elvárások csak 
fokozták a várakozást az első, a 
törökbálintiak elleni találkozó-
val szemben. A szurkolók közül 
sokan nem felejtették el hogy az 
elmúlt bajnokságban mindkét 
meccs döntetlenül zárult. Talán 

ezek a tényezők is közrejátszot-
tak abban, hogy sok szurkoló 
látogatott ki a mérkőzésre.

A találkozó a várakozásoknak 
megfelelően hazai rohamokkal 
kezdődött. Az első gólszerzési 
lehetőségekre sem kellett so-
kat várni. Ország P. beadásáról 
Obot D. alig maradt le, majd egy 
szöglet után Csizmadia Z. fejese 
csattant a felső lécen. Néhány 
perccel később egy 16-oson be-
lüli kezezés után maradt néma 
a játékvezető sípja. A kimaradt 
lehetőségek csaknem megbosz-
szulták magukat. A vendégek 
csatára Nagy E. bravúros védése 
után közelről lőtt a kapu fölé. 
Mint utóbb kiderült, ez volt az 
egyetlen gólszerzési lehetősé-
ge a törökbálinti csapatnak. Az 
érdi együttes egyre nagyobb fö-
lényben játszott, de a jól meg-
szervezett vendég védelmet 
csak a félidő utolsó percében 
sikerült feltörni. A 45. percben 
Obot D. cselezett a 16-oson be-
lül, majd a kapu elé belőtt lab-
dájára Csizmadia Z. érkezett és 
lőtt a léc alá. 1-0.

A második félidő hasonlóan 
kezdődött, mint az első játék-
rész. Hazai fölény, jól záró ven-
dég védelem. Bár a küzdelem 
nem csökkent, az érdi csapat 
nem akart kockáztatni, így az 
első félidőben látott nagyszerû 
játékot a biztonságra való törek-
vés váltotta fel. Ennek ellenére 
gólszerzésre a hazai csapatnak 
volt lehetősége, de hasonlóan 
az első félidőhöz, ezek rendre 
kimaradtak. A találkozót végleg 
eldöntő második gól a félidő vé-
ge előtti percben született meg. 
Gyurácz B. nagyszerûen tört be 
a 16-oson belülre, ahol a vendég 
védő csak szabálytalanul tudta 
megállítani. A megítélt büntetőt 
Kovács B. magabiztosan értéke-
sítette. 2-0.

A mérkőzés első felében egy 
jól játszó hazai csapatot láthat-
tak a szurkolók. Hiába szer-
vezték meg jól a védekezésü-
ket a vendégek, mégis az érdi 

csatárok alakítottak ki számos 
lehetőséget. Bár csak kétszer 
sikerült mattolni a bálinti védel-
met, a három pont megszerzése 
nem forgott veszélyben.

Érdi VSE –Törökbálinti TC  
2-0 (1-0)
Érd, 250 néző
Vezette: Tamási Patrik
Érdi VSE: Nagy E.- Ország 
P., Csiszár Z., Süveges G., 
Cservenka G. (Ebedli Z.) – Kupi 
Z., Kónya B., Csizmadia Z. 
– Gyurácz B. (Kőkuti R.), Obot 
D.S., Feil M. (Kovács B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Csizmadia Z. 45’, 
Kovács B. 89’
Sárga lap: Csizmadia Z., 
Csiszár Z.
Jók: Csizmadia Z., Kónya B., 
Obot D. S.

 A mérkőzést követően mind-
két edző a hazai csapat megér-
demelt győzelmét emelte ki.

Limperger Zs. (Érd): 
– Nagyon szervezetten játszó 

ellenféllel kerültünk szembe. 
A második félidőben a pozíci-
ós játékban fölénk kerültek, de 
helyzetet nem tudtak kialakí-
tani. Az első félidőben nyújtott 
teljesítményükkel nyertük meg 
a mérkőzést.

Mersit Péter (Törökbálint):
– Gratulálok a hazaiak-

nak. Teljesen megérdemel-
ten nyerték meg a mérkőzést. 
Támadójátékuk sokkal haté-
konyabb volt, mint a mienk. 
A vezetés birtokában taktiku-
san játszottak, esélyt sem adtak 
a gólszerzésre.

A következő fordulóban 
Üllőre látogatott az érdi együt-
tes. Mivel a hazai csapat ide-
genben szerzett ponttal, a ven-
dégek pedig hazai győzelemmel 
nyitottak az első fordulóban, a 
tavalyi találkozókhoz hasonló-
an nagy küzdelemre és szoros 
eredményre lehetett számítani.

Az érdi csapat hamar magá-
hoz ragadta a kezdeményezést, 

jelezve, hogy számára csak a 
győzelem az elfogadható ered-
mény. Egymás után vezette 
veszélyesnél veszélyesebb tá-
madásait, de a gólszerzési le-
hetőségeket rendre elpuskázta. 
A hazai csapat erejéből kizáró-
lag a védekezésre futotta, alig-
alig jutott el az érdi kapu elő-
terébe. A nagy fölény végül a 
28. percben góllá érett. Gyurácz 
B. futott el a jobb oldalon, be-
adását Obot D.S. juttatta a ka-
puba. 0-1. A vendégszurkolók 
megnyugodva nyugtázták, hogy 
megvan a vezető gól, most már 
nyugodtan játszhatunk és jön-
nek a további gólok. A további 
izgalomról azonban Brkic D. 
gondoskodott, aki a 39. percben 
feleslegesen szabálytalankodott 
a 16-oson belül és a jogosan 
megítélt büntetőt Lantos I. ér-
tékesítette. 1-1. Az újabb ér-
di előnyről a félidő vége előtt 
Gyurácz B. gondoskodott. A 43. 
percben Csizmadia Z.-tól kapott 
egy nagyszerû indítást és meg 
sem állt a kapuig. 1-2.

A második félidőt az előny 
ellenére kapkodva kezdte a ven-
dégcsapat. A hazaiak, látva a 
szoros eredményt, vérszemet 
kaptak és lehetőséget éreztek 
az újabb egyenlítő találatra. Az 
51. percben Brkic D. azonban 
kedvüket szegte. Jóvátéve az 
első félidei hibáját, 35 méter-
ről óriási gólt ragasztott a kapu 
jobb oldalába. 1-3. Az újabb 
érdi vezetés megtörte a hazai 
csapatot, az érdiek sorra veze-
ték veszélyes támadásaikat és 
már csak az volt a kérdés, hány 
újabb találattal terhelik meg az 
üllői kapus hálóját. A 79. pec-
ben Süveges Z. előrevágott lab-
dájával Obot D.S. a félpályáról 
indulva szerzett gólt. 1-4. A 84. 
percben Kovács B. lekészített 
labdáját Csizmadia Z. juttatta a 
hálóba. 1-5. A nagyarányú ve-
zetés túlzottan megnyugtatta a 
vendégeket és egy figyelmet-
lenség után szépített a hazai 
csapat. A 87. percben Hunya K. 
kiszorított helyzetből lőtt a léc 
alá. 2-5. Hogy az utolsó gól 
mégis az érdi csapaté legyen, 
arról Kovács B. gondoskodott. 
A 90. percben a kifutó kapus 
felett emelt a kapuba, beállítva 
a 2-6-os végeredményt. 

Végig nagy fölényben játszott 
az érdi csapat, bár ismét sok le-
hetőséget elpuskázott, még így 
is nagy gólarányú győzelmet 
aratott.

Üllő SE – Érdi VSE 2-6 (1-2)
Üllő, 150 néző
Vezette: Fenyvesi Sz.
Érdi VSE: Nagy E.- Ország P., 
Csiszár Z., Süveges G., Brkic 
D. (Ebedli Z.) – Kupi Z., Kónya 
B., Csizmadia Z. – Gyurácz B. 

A cél: feljutás az NB III-ba

Elõkészületek és sikeres rajt

(Héray L.), Obot D.S. (Kőkuti 
R.), Feil.M. (Kovács B.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Lantos I.39’, Hunya 
K. 87’ ill. Obot D.S. 28’, 79’, 
Gyurácz B.43’, Csizmadia Z. 
84’, Kovács B. 90’
Sárga lap: Brkic D.
Jók: Süveges G., Kupi Z., 
Csizmadia Z., Obot D.S.

A mérkőzést követően mind-
két edző reálisan értékelte a 
látottakat.

Limperger Zs.(Érd):
– Rengeteg helyzetet dolgoz-

tunk ki. Győzelmünk akár na-
gyobb arányú is lehetett volna. 
Örülünk a három pontnak.

Lengyel Roland(Üllő): 
– Az első félidőben azt ját-

szottuk, amit megbeszéltünk. 
A félidőben esélyt láttunk a 
pontszerzésre ezért szerkeze-
tet váltottunk, ennek az ered-
ménye lett a nagy gólarányú 
vereség. Gratulálok az Érdnek. 
Ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert.

A 3. fordulóban augusz-
tus 30-án szombaton fél ötkor 
Százhalombattán lép pályára az 
Érdi VSE, majd szeptember 6-
án szombaton fél ötkor a Dabas 
Gyón FC csapatát fogadjuk az 
Ercsi úti sportpályán.

  Harmat Jenő

Limperger Zsolt vezetőedzõő bizakodó volt a bajnoki rajt elõtt
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Az érdi csapat nagy verést mért a hazaiakra: Üllõ-Érd 2-6

sport

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családsegítő Szolgálat 

Családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.09.30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi 
csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megterem-
téséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének 
formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség
• Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmá-

solat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt,  
a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő meg-

küldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/624/2014 , valamint a munkakör meg-
nevezését: Családgondozó.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül
vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.
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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!

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 
5 alkalmas Ultrahangos 
zsírbontás mélyizom 
erősítéssel egyszerre!

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

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.

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.

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

079 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.495 Ft

Listaár: 
50.990 Ft

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

Anyag: gipsz
Magasság: 45 cm
Paraméterek: 
125x70cm

Magyarország lakosságának több 
mint 50%-a szív- és érrendszeri be-
tegségben hal meg. Ez vonatkozik 
fiatalokra és idősekre egyaránt. Az 
egyik módja annak, hogy megelőz-
zük, kezeljük a magas vérnyomást 
vagy más szív- és érrendszeri beteg-
séget, egy egyedülálló orvostechni-
kai segédeszköz – a BIOquant ® N 
készülék. Kivételes megoldás, egysze-
rű használat orvosi rendelőben, vala-
mint a beteg otthonában is. A lézeres 
kezelés úttörője, Dr. Michael Weber, 
sikeresen alkalmazza ezt a mód-
szert már évek óta, a lézeres 
kezelés eredményeit bemu-
tatta különböző kongresszu-
sokon – Finnországban, Dél-
Afrikában, Horvátországban, 
Svédországban és a világ más 
részein. A BIOquant ® N orvo-
si eszközt több ezer vásárló 
használja Magyarországon, 
akik meggyőző eredménye-
ket értek el a szív- és érrendszeri be-
tegségek kezelésében. 

A BIOquant ® N egy olyan léze-
res készülék, amely a lézer fény se-
gítségével sugározza a vörös vérsej-
teket és javítja a vér tulajdonsága-
it. Elválasztódnak egymástól a vörös 
vérsejtek (1. kép), amelyek hajlamo-
sak összetapadni (2. kép), így meg-
akadályozva a vérrögök, trombózis 
kialakulását.

BIOquant ® N
lézeres készülék

szervezet sejtjeibe
-

vítja a memóriát

-
előzése

kialakulásának esélyét

A BIOquant ® N készülék forgalmazója
az ORIN Hungary Kft., egyedüli lehetőséget kínál.

PRÓBÁLJA KI A BIOQUANT ® N LÉZERT INGYEN!
Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki 

az űrlapot „Próbálja ki a készüléket”
vagy hívja a 0630 228 9141-es telefonszámot.

…. magas vérnyomás

Csendes gyilkos!

1. kép 2. kép



ÁLLÁS

Vagyonõri munkára keresünk Buda
pest területén, szakképzet feladat ellá
tására képes kollégákat. Fegyvervizsga 
elõny. 0914 ig tel: 0614095154, 
06704293166

Budai ingatlan irodánkba keresünk 
tapasztalattal rendelkezõ értékesítõket 
bejelentett munkakörbe! 0670681
4500

Ácsokat, betanított ácsokat felveszek. 
T:06 30 563 5544

ÁLLAT

Fajtatiszta labrador kis kutyák eladók. 
T:06 30 563 5544

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG









ANTIKVITÁS

AUTÓ

AUTÓT VÁSÁROLOK! Lehet sérült, 
vagy akár roncs is! Ingyenes forgalom
ból kivonás, kiszállási díj nélkül, a hét 
minden napján! 06704330123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

BURKOLÁS

Csempézés, padlóburkolás, javítás. 
Tel.: 06705419022

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

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

FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas 
a fürdõkádja? Semmi gond!! KÁD
FELÚJÍTÁS teljeskörû jótállással, 3 év 
lepattanás garanciával. Varga Zoltán 06
705705515

GARÁZSVÁSÁR

2014.08.30án, 916 óra között 
garázsvásárt rendezünk, Érd, Tusnádi 
u. 47. családi házban. Bútorok, tükrök, 
lámpák, dísztárgyak.

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Kelenföldi 27 m2 + galériás garzont 
és szelevényi 240 m2 házat 1500m2 
telken, 100m2 gazdasági épülettel 
Cserkeszõlõi gyógyfürdõtõl 5 km 
cserélnék Érdi lakható házra. Tel:06
70/2837725

ÜRÖMÖN, CSILLAGFÜRDÕ mel
lett, 400m2 ÉPÍTÉSI TELKEK akár 
0 Ft önerõvel ELADÓK! 11,9 Mtól.  
www.uromrokahegy.hu +36303317820 
www.ingatlan.com/20595810

Mogyoródon, Hévállomáshoz közel 
Önkormányzati lakóövezeti összköz
mûves telkek eladók. Érd:   
mogyorod@mogyorod.hu 0628540716 
www.ingatlan.com/20737979

JÁRMÛ

















KERT

Szabolcsi mg nyg szakember vál
lal kerti munkákat, õszi kerttakarítást, 
bozótirtást, fakivágást veszélyest is, 
elszállítással, kerítés és tetõfestést, 
kerítésépítést. T:06 20 312 7676

Permetezés, favágás, gyepesítés, 
bozótírtás, kerítések építése, javitása. 
Térkövezés, hõszigetelés, vízszigetelés, 
betonozási munkák:0617814021, 06 
70 5472584

KIADÓ

Érd központjában 40 m² egy nagy 
szoba, konyha, fürdõszobás, gázfûtéses, 
felújított, bútorozatlan családi házrész hos
szú távra kiadó, 40 E Ft+rezsi+1 havi 
kaució szükséges. T:06 20 220 1783

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

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú 
másfél szobás lakás kiadó 1 fõnek 35 
E Ft +rezsi+1 havi kaució. T:0670 
944 3305

Érd központjától 810 percre olcsó 
albérlet kiadó, gyerekesek és 30 év alat
tiak ne hívjanak. T:06 20 264 7849

Érd, Retyezáti utcában, összkomf., 
bútorozott lakás kiadó igényes párnak v. 
személynek. T:06 20 268 1019

Kiadó Parkvárosban kül. bejáratú  
1 szoba összkomf. lakrész, 45 E Ft 
rezsivel+ kaució. T:06 30 434 3005

Érden munkásoknak, brigádnak! 
Külön bejáratú összkomfortos lakás 
kiadó, kocsibeállással. T:23/367922

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

KIADÓ - KERES

Megbízható házaspár egy gyerekkel 
különálló, összkomfortos albérletet keres 
Fehérvári út  Fácán ovi vonzáskörzetében, 
max. 12 hónapos idõtartamra, szeptem
ber végi költözéssel. T:06 20 402 7642

KIADÓ - ÜZLETHELYISÉG

Érdalsó és felsõ vasútállomás között 
150 m² emeleti üzlethelyiség, jó parko
lási lehetõséggel irodának, rendelõnek, 
táncés edzõteremnek stb. kiadó. Bruttó 
100 E Ft+rezsi. T:06309779679

























KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. 
Külföldre is! Ingyenes árajánlatért, hív
jon akár most: 0630/5298244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKALEHETÕSÉG

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

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvta
nárnál. T:06 70 235 3386

PAPLANKÉSZÍTÉS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948
8909

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, 
bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon: 7066419 
Mobiltelefon:06209877273











SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

Bõrgarnitúrák, bõrbútorok festése, 
színezése, javítása, tisztítása. Igény sze
rint bõrcserével. T:06309437779

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocs
pótlás, törés, azonnal is! T.: 0623/363
726, Érd, Mérnök utca 55.

TÛZIFA







TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó: 6 sz. összecsukható ebédlõ
asztal, dohányzóasztal, fa újságtartó, 
nõi asztrahán bunda.T:30 493 0454

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Földben lévõ fém vízvezetékcsövek 
mûanyag cseréje, kerticsap, fagycsap 
kiépítése, javítása, mérõórás locsoló
csap kiépítése. T:06 20 933 1874

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wctartály, 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!
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A strandröplabdázók  augusztu-
si  országos  bajnokságát  köve-
tően  az  öröm  határtalan  volt, 
s  ez még  az  elmúlt  heti  rande-
vúnk  alkalmával  is meglátszott 
a Delta Röplabda SE edzőjének, 
az  egykori  válogatott  röpisnek, 
Dömötör-Mátrai  Beátának  az 
arcán.  Õt  kérdeztük  a  nagy  és 
váratlan sikerről.

– Tudom jól, hogy hölgyek 
korával húsz év fölött már nem 
illik előhozakodni… Most mégis 
elárulom, hogy már nem tinik, 
s amikor, mint egykori válo-
gatott kiválóságok, megjelentek 
a strandröplabda bajnokságon, 
bizony, sokan, hogy finoman 
fogalmazzunk, lenézték önöket. 
Az életkoruk, a 38 és a 41 év 
alapján tették ezt, de mint kide-
rült, túl korán ítélkeztek…

–  Õk  is,  de  amikor  a  szövet-
ségben leadtuk a nevezésünket, 
ott is csak néztek ránk… Ki nem 
mondták ugyan, de mintha csak 
az  járt  volna  a  fejükben,  hogy 
mit akar itt ez a két öreglány?

– Ha már kimondta, árulja is 
el az olvasóinknak, hogy mit is 
akartak, mit is tettek, s mekko-
ra bravúrt hajtottak végre?
– Ha a legelejétől kezdem, ak-

kor vissza kell nyúlni Szilveszter 
estéjére.  Borozgattunk,  akkor 
jött az ötlet Krisztával, hogy el-
indulunk. Nem is ment feledés-
be,  így  aztán  be  is  neveztünk. 

Ennek pedig az lett a vége, hogy 
szereztünk  egy  felnőtt  orszá-
gos  bajnoki  bronzérmet,  ami-
re  tényleg  büszkék  lehetünk, 
s  reméljük,  a  város  is  az.  Ami 
a  korunkat  illeti,  tényleg  nem 
tartoztunk  a  fiatalok  közé,  sőt, 
de  nem  számított  ez  semmit. 
A rutin,  a  korábban  teremben 
és  strandröpiben  megszerzett 
tapasztalat  a  mi  oldalunkon 
állt,  nem  beszélve  arról,  hogy 
felszívtuk magunkat, s „melles-
leg”  rengeteget  is  edzettünk  a 
nyáron.  Szép  története  volt  ez 
a  pályafutásunknak,  ami  nagy-
nagy energiával  tölt el bennün-
ket.  Azt  mondjuk,  nincs  vége, 
megyünk tovább…

– Érthető ez úgy is, hogy nagy, 
nemzetközi célkitûzéseik van-
nak?
– Mivel mindketten profik va-

gyunk  –  legalábbis  voltunk  –, 
természetes,  hogy  mindig  ma-
gasabb a célunk.

– Ha most azt mondja, hogy 
olimpia, hogy Rio de Janeiro, 
akkor leteszem a tollam, s meg-
emelem a kalapom…
–  Pedig,  valami  ilyesmi. 

Megpróbáljuk, bár tudjuk, hogy 
ez  nagyon   nehéz.  Szeptember 
20-án  rendezik  meg  Dániában 
az  olimpiai  kvalifikációs  verse-
nyek  második  fordulóját,  s  ha 

minden  igaz,  akkor mi  utazha-
tunk erre.

– Csak harmadikok lettek, mi 
van az elsővel és a másodikkal?
–  Szerencsére  ők  fiatalok  és 

aktív játékosok, így elképzelhe-
tő,  hogy  nem  tudnak  elutazni 
Odensébe. Akkor mi megyünk, 
de  várjuk  csak  ki  a  végét. Már 
ez a harmadik helyezés is nagy 
élmény volt.

– Mondja el, hogyan jutottak 
hozzá ehhez a „fémhez”?
– Az előselejtezők közül csak 

kettőn  indultunk  el,  így  aztán 
csak  a  nyolcadik helyen  csusz-
szantunk  be  a  kétnapos  buda-
pesti  döntőbe.  Ezek  után  sze-
reztük meg a bronzérmet.

– Hány meccset kellett játsza-
ni ahhoz, hogy felállhassanak a 
dobogóra?
–  A selejtezőkkel  együtt  ösz-

szesen  16 mérkőzést,  ami  nem 
kis megterhelést jelentett.

– Én meg ünnepélyesen visz-
szavonom az imént kimondott 
szót, hogy „öreglány”… Egy ün-
neprontó kérdést azért engedjen 
meg: mikor és min ment el a 
döntő?
–  Azon  és  akkor,  amikor  a 

döntőbe jutásért kikaptunk egy 
olyan  párostól,  amelyiket  a  se-
lejtezőben  legyőztünk.  Most 
nem,  így  aztán  a  bronzért  lép-
hettünk pályára. A sors igazság-
tétele  volt,  hogy  a  bronzmecs-
csen  megvertük  azt  a  párost, 
amelyik  egy  nappal  korábban 
bírói  segédlettel  jutott  tovább. 
Most  nem  volt  mese,  kettőzött 
akarattal  léptünk  a  Margit-szi-
get  pályájára,  s  nagy  csatában, 
három  játszmában  győztük  le 
őket.

– Tudom, hogy indultak „del-
tás” lánykák az U14-es korosz-
tályban is. Hová értek?
–  Az  ő  szereplésüknek  leg-

alább  annyira  örülök,  mint  a 
magunkénak.  A mezőny  legfia-
talabbja volt a Horváth-Marady 
és  a  Dérfalvi-Tátrai  páros. 
Tudtak mérkőzést nyerni a szá-
mukra  atomerős mezőnyben,  s 
végül a 13. helyen zárták a baj-
nokságot.

– Hadd kanyarodjak vissza 
még egy gondolat erejéig az 
odensei kvalifikációs verseny-
hez. Mondta, szeptember végén 
rendezik, s akkor már nem iga-
zán strandröpis az idő arrafe-
lé…
–  Mindent  ki  kell  bírni. 

Körülbelül  15-16  fok  lesz,  ami 
nem sok, de kibírható, még ak-
kor  is,  ha  ritkán  strandol  ilyen 
időben  az  ember.  Jól  be  kell 
melegíteni, aztán a mérkőzésen 
úgyis csak a labdával törődünk. 
Rio  reménye  nemhogy  ennyit, 
de mindent megér…
  Róth Ferenc

Az érdi párost elõbb lenézték, aztán felnéztek rájuk

„Strandbronz” lett a szilveszteri ötletbõl
Sporttörténelmet írt a Dömötör-Mátrai Beáta–Nagy Krisztina páros a strandröp-
labdázók augusztusi országos bajnokságán. A harmadik helyen végzett, s ezzel a 
kézilabdás lányaink után – a labdás sportágakat tekintve – ez a duó lett a második 
a város történetében, amelyik bajnoki dobogóra állhatott. 

A strandröplabda-bajnokság dobogósai. 1. Lakatos Enikõ-Luther 

Eszter, 2. Szombathelyi Szandra-Szombathelyi Kitti, 3. Dömötör-

Mátrai Beáta-Nagy Krisztina, 4. Ancsin Kitti-Józsa Zsuzsa.

Örvendezõ gyõztesek, itt már férfi csapattagokkal megerõsítve

Dömötör-Mátrai Beáta, ahogy szerva elõtt bûvöli a labdát

„Deltás” lányok a dobogó harmadik fokán

A mosolygó érdi csapat, középütt Dömötör László, a Delta SE elnöke

Érkezik a labda, de egy másodperc múlva már vágódik is vissza

Gyõztesek öröme a meccs végén


