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XXV. évfolyam, 13. szám 
2015. április 9. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Húsvét vasárnapján már eloszlottak a hófelhők, kisütött a nap
Egyedi festésű tojással és finom süteménnyel várták a lányok a legtöbb helyen a locsolókat

Érdi  Újság
Speciális 
irányelvek
A kormány speciális fej-
lesztési irányelvet dolgo-
zott ki a megyei jogú vá-
rosok részére, ami Érdet is 
kedvezően érinti, mivel fi-
gyelembe veszik a fejlesz-
tési igényeket és előny-
ben részesítik a sürgős 
beruházásokat.

n 4. oldal

Új rendőrka
pitány ság épül
Várhatóan a jövő eszten-
dő végén, de legkésőbb 
2017. elején már egy új,  
impozáns épületbe köl-
tözhetnek az érdi egyen-
ruhások.

n 6. oldal

Ismét folyik  
a gyógyvíz
Újra folyik a víz az ófalusi 
termálvizes kútból, a fürdő 
azonban továbbra is zárva 
tart - tárgyalások folynak 
arról, hogy a város átveszi a 
kút üzemeltetését, a szállo-
dáét azonban nem.

n 10. oldal

Kedves  
Olvasóink!
Az Érdi Újság  
szerkesztősége  
2015. április 1-jétől 
új helyen, megújult 
környezetben várja 
kedves jelenlegi és 
jövőbeli partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:
2030 Érd, Felső u. 1.
telefonszámunk:  
06-23-520-117 21
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba már  

a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag

Nagyszombat vigíliáján zsúfoltságig megtelt az érdi Tusculanum templom. Az ünnepi szertartást Mojzer György plébános vezette. (írásunk 
a 4-5. oldalon)

Az ünnep fénye és szívet melengető  
ereje palástként borítja be a földet
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

2.  SIMÓ KÁROLY  
 06/20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

3.  MÓRÁS ZSOLT  
 06/20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

4.  DR. BÁCS ISTVÁN  
 06/23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

5.  TEKAUER NORBERT  
 06/20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

6.  KOPOR TIHAMÉR  
 06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC  
 06/20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

8.  DEMJÉN ATTILA  
 06/20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  
 06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján minden hónap 
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás 
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY  
 06/20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  
 06/30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu.  
Képviselői fogadóóra: telefonos 
egyeztetés alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  
 06/30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu.  
Képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

SZŰCS GÁBOR  
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22-ben

DR. HAVASI MÁRTA  
 06/20-994-3727 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  
 06/30-9868- 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon,  
vagy e-mailen történő egyeztetés után

PULAI EDINA  
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés után

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ  
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján folyamatosan

Az országgyűlési képviselő 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.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi napokon 
a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 
06/23-522-369-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi 
napokon.

A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig. 
Előzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

Nagyszombat. Ezen a napon napközben sem-
milyen szertartás nincs, a „nagyszombati liturgia” 
kifejezés téves. A katolikus időszámításban – ősi 
zsidó alapokra hagyományozva – szombat 
este a sötétedés után már vasárnap van, ezért a 
szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik. 
Húsvét vigíliája az év legszebb, de legbonyolul-
tabb szertartása. A pap az öt részből álló szertar-
tást fehér öltözékben végzi.

Húsvét fénye és szívet me-
lengető ereje palástként borít 
be minket ezen a még hideg 
március végi éjszakán. A 
bennünket körülvevő világ 
egyébként is hideg, minden 
tekintetben az, de a feltáma-
dott Úr közelében fény, vilá-
gosság, biztonság, tűzmeleg 
vesz körül minket. Jó nekünk 

itt lennünk, ujjong szívünk-
ben az ünnep, ha nem is fo-
galmazzuk meg szavakkal.

E legszentebb éjszaka Is-
ten fiában adott szeretetéről 
beszél. Ez a szeretet feltétel 
nélküli irányunkban, ahogy 
a tékozló fiú atyja is feltétel 
nélkül fogadja vissza fiát. De 
részünkről sem hiányozhat 

a készség, a ráhagyatkozás, 
sőt, az akarat, hogy Jézus 
sorstársai legyünk. Húsvét 
titka azoké, akik vállalják a 
jézusi sorsot, természetesen 
ki-ki a maga helyén, a maga 
hivatásában, de mindenkép-
pen ugyanazon jézusi lelkü-
letben.

A kenyér és a bor is jel, 
anyaga és eszköze Krisztus 
halálának és feltámadásá-
nak eukarisztikus ünneplé-
sében, hiszen a szentmise a 
húsvéti titok szentségi meg-
jelenítése.

Krisztus feltámadt! Való-
ban feltámadt!

Nagyszombat vigíliáján 
zsúfoltságig megtelt az érdi 
Tusculanum-templom. Az 
ünnepi szertartást Mojzer 
György plébános vezette.

n V. L.

Húsvét vigíliája és körmenet az érdi Tusculanum templomban

Elkészült a kegyeleti emlékhely a Kálvin téri 
református templomban. Az urnatemető és a 
hamvszóró műszaki átadása már megtörtént, és 
amint a használatba vételi engedélyt megkapják, 
megnyílik az altemplom a hívek előtt – jelentette 
be Erdélyi Takács István református lelkész, akitől 
megtudtuk, hogy a templom egy új toronyórá-
val is gazdagodott.

Kegyeleti emlékhellyel bő-
vült a Kálvin téri református 
templom. Az altemplomban 
létrehozott urnatemetőt és 
hamvszórót Erdélyi Takács 
István református lelkész 
mutatta be a sajtónak, a mű-
szaki átadást követően.

– Az altemplomban jelen-
leg 240 urnahely épült ki, és 
az urnatemető tovább bővít-

hető. A kegyeleti emlékhely 
különlegessége a hamvszóró, 
amely mechanikus elven mű-
ködik. A hamvakat tartály 
fogadja be, amelyet – ha meg-
telik – a kertben, egy kijelölt 
részen helyezünk majd el – 
tájékoztatott a református 
lelkész, aki köszönetet mon-
dott a tervezőknek, kivitele-
zőknek, támogatóknak. Mint 

mondta, a kegyeleti emlék-
hely kialakítása során olyan 
anyagokat sikerült kiválasz-
tani, amelyek egy református 

templomhoz illőek: az al-
templom modern, természe-
tes, egyszerűségében is szép. 
Mint Borsitzky Kálmántól, 
a kivitelezőtől megtudtuk, a 
kegyeleti emlékhelyet díszítő 
kövek Izraelből, a jeruzsále-
mi hegyről kerültek Érdre, a 
hamvszórót pedig egy temp-
lom kicsinyített mása díszíti, 
ami a jeruzsálemi fogadalmi 

templom eredeti rajza alap-
ján készült. Mindezt a hívek 
is láthatják majd, hiszen a 
használatba vételi engedély 
megszerzését követően szol-
gálatba állítják az urnateme-
tőt. Az altemplom nyitva áll 
majd mindenki előtt, őrzésé-
ről természetesen gondos-
kodni fognak.

A templomépület bővítése 
mellett gondot fordítottak a 
kert parkosítására is; mint 
Erdélyi Takács István el-
mondta, a munka a bejezésé-
hez közeledik, a fák, bokrok 
elültetése van még hátra. 
Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a templom – felajánlá-
soknak köszönhetően – egy 
toronyórával is gazdagodott.   

A Kálvin téren zajló mun-
kálatokat az önkormányzat 
is támogatta, mintegy 35 
millió forinttal.

–  A templom, illetve a kert 
megújulásával a városköz-
pont is megszépülhetett. Ez 
hosszú folyamat volt, hiszen a 
templom bővítését még a 

2000-es évek elején álmodta 
meg Erdélyi Takács István. 
Az építkezés elindítását Or-
bán Viktor 10 millió forinttal 
támogatta első miniszterel-
nöksége idején, 2002-ben pe-
dig 35–40 milliós pályázati 
segítséget nyertek az építke-
zéshez, amihez a hívek is hoz-
zájárultak. Tavaly Érd köz-
gyűlése úgy döntött, hogy 
más egyházi építkezések mel-

lett a Kálvin téri templomét is 
támogatja, hiszen így olyan 
közös érték jöhet létre, ami 
nemcsak a gyülekeznek, ha-
nem az egész városnak fon-
tos. Ez a 35 millió forint hozzá-
járult ahhoz, hogy befejeződ-
jön a templom évek óta tartó 
bővítése, környezetének ren-
dezése – mondta lapunknak T. 
Mészáros András.

n ÁDÁM KATALIN

Urnatemetőt és hamvszórót építettek ki az altemplomban 

Kegyeleti emlékhely a Kálvin téren

T. Mészáros András polgármester és Erdélyi Takács István reformá-
tus lelkipásztor átvágják a szalagot. (Mellettük  Borsitzky Kálmán 
kivitelező és Zsirkai László, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője)

Hamvszóró az altemplomban – a díszítőköveket Jeruzsálemből hoz-
ták, a hamvszórón a fogadalmi templom kicsinyített mása látható
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A szerkesztő jegyzete

A betyárvilág tartja magát 
Érden is. Nem, ma már talán 
nem verjük agyon egy hu-
sánggal egymást (és egymás 
kutyáit) egy szépen díszített 
széles bőrövért. Ez a Móricz 
Zsigmond által megírt Tra-
gédia most talán (remény-
kedjünk) nem ennyire kézzel-
fogható. Ám megmaradt az a 
közkeletű buta huncutság, 
hogy ha szépen összegyűjtöt-
tük a komposztnak valót, a 
kerti hulladékot, a hitelesített 
szemeteszsákot is gondosan 
lezártuk, akkor jobban esik 
annak a rossz májunknak, ha 
a szomszéd kapuja elé, árok-
partjára biggyesztjük. Nem 
mintha előlünk nem vinnék 
el, de ugye előttünk már 
olyan rend van, ne csúfítsa el 
az ember a saját portáját. Ez 
persze főleg akkor kínos, ha 
nagy igyekeztünkben éppen 
a szomszéd cipőjének az or-
rára zuttyantjuk a terhet. Za-
vart mosoly, magyarázkodás, 
égés. Ami persze soha nem 
tántorít el a következő kísér-
lettől. Pedig tavasz van, a fák 
rügyei robbanás előtti álla-
potban, a fű sarjad, a sövény 

már dúsan zöldell. Néhány 
héttel ezelőtt a hóvirág és a 
gólyahír, az aranyeső még 
késett, de a hulladékkupacok 
már elkezdtek „virágozni”. 
Miközben európaiságunk or-
cáján jóvátehetetlen hegeket 
hagy ez a tőlünk nyugatabb-
ra, északabbra elképzelhe-
tetlen ostobaság, szűklátókö-
rűség, korlátoltság, addig ná-
lunk nem tud eltűnni ez a je-
lenség. Nagy havak nem vol-
tak a télen, legfeljebb korai 
sötétség kívül, alkonytájt – és 
belül a fejekben. Érden 
ugyanis van zöld terület bő-
ven, az ártéri erdő peremét 
még a védőgát is takarja egy 
kissé, a „gazdátlan” bokros 
területek is kínálják magu-
kat, akár a környezetvédel-
mi-történeti szempontból 
egyedülálló Fundoklia völgy 
útján, akár a kertvégeken. 
Jobbnál-jobb helyeken lehet 
elhelyezni azt a kis „jelenték-
telen” sittet, építési törmelé-

ket, műanyag festékes vöd-
röt, flakonoktól feszülő zsá-
kokat. De „remekül” illeszke-
dik a tájba a háztartási, ipari 
vagy elektronikus hulladék 
is. Majd szétszedi valaki, hát-
ha kell valakinek, ha meg 
nem, akkor a tavaszi nagyta-
karításkor kénytelen lesz a 
közterületek gazdája elszállí-
tani. Ebbe a gondolkodás-
módba, ha ez egyáltalán jó-
zan mérlegelésnek tekinthe-
tő, egyszerűen nem fér bele, 
hogy a köz is mi vagyunk. 
Helyi és országos adófizető-
ként minden a mi zsebünkre 
megy. Érd önkormányzata 
annyiszor szervezheti át és 
korszerűsítheti a szemétszál-
lítást, annyiszor indíthatja el 
a szelektív hulladékgyűjtést, 
ahányszor akarja, mindig 
lesznek, akik (kulturális hiá-
nyosságaik okán) kihullanak 
a rostán, akik képtelenek élni 
a lehetőséggel. Akik a papír-
tároló mellé szétszedett bú-

torlapokat, a műanyag flako-
nos gyűjtő mellé komposztos 
zsákot, az üveggyűjtő mellé 
bádogdobozokat halmoznak. 
Semmiből nem tanulunk. Né-
hány esztendővel ezelőtt, 
amikor úgy tűnt, Ukrajnába, 
azaz a magyarok lakta Kár-
pátaljára is betette a „lábát” 
a fogyasztói társadalom, a 
Kárpátok lábánál elterülő, 
csendesülő Tiszán megjelen-
tek a műanyag flakonok. 
Előbb talán csak egy horgász 
mellől vitte el a kukacos 
edényt, a félbevágott mű-
anyagot a víz. Mire a Talabor 
torkolatához ért, magyarlak-
ta vidékre, már szőnyegként 
borította a felszínt a billegő 
flakonok tömege. Tiszabecs-
nél a magyar vízügyeseknek 
felszíni gátat kellett építeni, 
mert már összefüggő és több 
kilométeres műanyag áradat 
érkezett a határra. Márpedig 
Tiszabecsnek egyetlen esé-
lye a nyári evezős turizmus, 
amely egész idényben sátoro-
zással, élénkülő kereskede-
lemmel, hajókölcsönzéssel, 
szállással teremt munkát és 
megélhetést. Ezt kockáztatni 

őrültség lenne, így a település 
összes motoros és evezős la-
dikja, hajója, rocsója (bádog 
árvízi rohamcsónakja) sze-
metet gyűjtött. Hatalmas he-
gyekben gyűlt az emberi bu-
taság élő mementója. Minden 
önkéntes környezetvédő, tú-
rázó a flakonokat taposta la-
posra, hogy kisebb helyet fog-
lalva jobban kezelhetők le-
gyenek. Az újrazsákolás után 
a traktor platója, majd a helyi 
hulladékgyűjtőbe szállítás 
következett. Napokig tartott 
a munka, de a csiszolt kavi-
csokon átbucskázva itt még 
kristálytiszta Tisza legalább 
olyan maradt, amilyen volt. 
Tiszta, ahogy Tiszabecsen 
minden, ami közösségi tér. A 
tehénlepény a meleg aszfal-
ton meg amúgy sem hulladék. 
Lapáttal lép ki a gazda érte 
és viszi Boriska után a trá-
gyadombra. Oda, ahol a fi-
nom szalma, törek, zöld hul-
ladék, az állati eredetű 
anyagcsere tartalmas termé-
kével együtt valóban értékké 
érik. És még azt mondjuk, 
sz… a helyzet…  

 AntAll István 

A szemetek
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Érdi  Újság

Megszorító intézkedések – mondták volna a régiek, 
ha ismerték, használták volna ezt a kifejezést. De hát 
nem ismerték, ezért aztán a mögöttünk álló időszak 
elnevezése böjt lett. Idén már február 18-ával, ham-
vazószerdával kezdődött ez a negyven nap és márci-
us 29-ével, virágvasárnappal, egy héttel húsvét va-
sárnapja előtt ért véget. Lehettek természetesen itt is 
engedmények, vasárnaponként például tudjuk, fel-
függeszthető a böjt, de az igazi az, amikor valaki hús-
vétvasárnapig fenntartja.
Tovább használva napjaink divatos szófordulatait, 
megkérdezhetjük: na, és akkor mi van? Egy-két hé-
tig nem iszom pálinkát, nem eszem kolbászt és még 
egynéhány más dolgot sem – akkor jobb lesz ne-
kem? Miért, mitől jó az nekem, ha jó dolgokat meg-
vonok magamtól? A dolog azonban nyilvánvalóan 
ennél kicsit bonyolultabb. Kétségtelen, ki lehet in-
dulni abból, hogy nem fogyasztunk húst, alkoholt, 
zsírt, cukrot, ez azonban nem minden. A lényeg 
ugyanis ott húzódik meg, hogy a nagyböjti időszak-
ban általánosságban meg tudjuk-e, meg tudtuk-e 
tartóztatni magunkat mindenféle szenvedélytől, 
amelyekről általában nehéz lemondani. Ebben rej-
lik a böjtölés igazi haszna is: ha le tudok mondani 
ezekről, akkor erős vagyok, akkor a győzelem remé-
nyében várhatom az előttem álló időszakot. Nem a 
kolbászevés vagy nem evés itt a lényeg – sokkal fon-
tosabb elkerülnivalóink is lehetnek. Például az indu-
latos, durva viselkedés, amelynek rengeteg példáját 
láthatjuk utcán és odahaza, munkahelyen, és bi-
zony, olykor az ország házában is. De mi, ha böjtö-
lünk, ettől megtartóztatjuk magunkat, még ha oly-
kor jól is esne visszaszólni valakinek a körforgalom-
ban a lehúzott autóablakon át. Igazat mondunk 
akkor is, ha ebből hátrányunk származhat és türel-
mesen, szitkozódás nélkül kivárjuk a sorunkat az 
ügyintézésnél. Nem rövidítjük le az utunkat a téren 

a frissen ültetett füvön keresztül, és nem tételezzük 
fel meccsnézéskor harsány hangon az ellenfél javá-
ra ítélkező játékvezetőről jó esetben a szakértelem 
hiányát, rosszabb esetben egész családjának erköl-
csi fogyatékosságait és hajlamait. A példákat még 
hosszan lehetne sorolni, hiszen rengeteg olyan cse-
lekedet, olyan viselkedésforma létezik, amelyektől 
megtartóztatva magunkat úgy érezhetjük, vagy 
legalábbis érezhetnénk: most már erősebbek, érté-
kesebbek, tisztábbak lettünk. És akkor már jöhet a 
feltámadás, hiszen megérdemeljük, „kiböjtöltük”.  
A feltámadás jól ismert történéseit pedig sorolhatjuk 
Lukács evangéliumából is, a nagypénteki kínhaláltól 
egészen a „Miért keresitek az élőt a halottak között? 
Nincs itt, feltámadt!” sokszor idézett válaszig, érde-
mes azonban figyelmet szentelni a folytatás egy lé-
nyeges elemének. Az egyik apostol ugyanis – Tamás 
– ezt az egészet egyszerűen nem hitte el. Emiatt gon-
dolják úgy sokan, hogy ő tulajdonképpen megteste-
sítette a mai ember viselkedésmódját, „hozzáállá-
sát”: amíg neki is meg nem jelenik, amíg nem tapint-
hatja, ő bizony nem hisz a feltámadásban. Az evan-
géliumi példázat mondanivalója egyértelmű: a hit 
meggyőződés és lelki megtapasztalás. Fizikai eszkö-
zökkel nem lehet megmérni. Bárki átérezheti azon-
ban az örömöt, a szeretetet, a szerelmet, a békét mint 
olyan emberi, lelki valóságokat, amiket senki sem ta-
gad, annak ellenére, hogy nem lehet őket természet-
tudományos módszerekkel meghatározni. Ilyen a 
feltámadás is.
És ha győzelmesen éltük meg azt a bizonyos negyven 
napot, akkor jogosulttá váltunk a várt, az igazi feltá-
madáshoz.

 Bognár Nándor

Feltámadás után
A kormány speciális fejlesztési irányelvet dolgozott 
ki a megyei jogú városok részére, ami Érdet is ked-
vezően érinti, hisz figyelembe veszik a fejlesztési 
igényeket és előnyben részesítik a sürgős beruhá-
zásokat. 

A miniszterelnök személyes 
tárgyalásokat folytat a város-
vezetőkkel, így Sopron, Eger 
és Székesfehérvár után ha-
marosan Érd polgármestere is 
elmondhatja, milyen arányú 
fejlesztéseket terveznek a vá-
rosban, és milyen forrásokra 
számítanak – emelte ki 
Aradszki András energetikai 
államtitkár, az 1. számú vá-
lasztókerület országgyűlési 
képviselője, az április 2-án 
megtartott, szokásos sajtótá-
jékoztatóján, amelyen egye-
bek között az ország gazdasá-
gi helyzetét is értékelte, és a 
brókerbotrányokról is ejtett 
néhány szót. 

A február során elfogadot-
tak közül az államigazgatás 
területrendszerének átalakí-
tásáról szóló törvényt emelte 
ki áprilisi sajtótájékoztatójá-
nak kezdetén Aradszki And-
rás, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium energiaügyekért 
felelős államtitkára. Ez a sza-
bályozás a közigazgatás haté-
konyságát és ügyfélbarát mű-
ködését hivatott elősegíteni. 
Az volt a cél, hogy az egyabla-
kos ügyintézési rendszer ne 
csak elektronikus formában, 
hanem személyesen is elérhe-
tő legyen mindenki számára. 
Ennek érdekében nemcsak az 
eljárások rendszerén kellett 
változtatni, hanem a jogszabá-
lyok egyszerűsítésére is törek-
szenek, ami a lakosság életér-
zésére és a gazdasági életre 
egyaránt pozitív hatással bír, 
hiszen például egy szakható-
sági engedélyért sem kell má-
sik városba utazni, mert a já-
rási hivatalokban szinte bár-
milyen szükséges okirat be-
szerezhető – mondta az or-
szággyűlési képviselő, hozzá-
téve, hogy az ügyintézés egy-
szerűsítése érdekében tovább 
folytatják a közigazgatási re-
formot. 

A képviselő hangsúlyozta: 
Magyarország gazdasági 
helyzete stabil, és az adórend-

szere is évek óta kiszámítható. 
Egyebek között ennek is kö-
szönhető a 3,6 százalékos a 
GDP-arányos gazdasági növe-
kedés, ami Európában a máso-
dik helyet jelenti hazánk szá-
mára, ráadásul – hosszú évti-
zedek óta először – mindez úgy 
valósulhatott meg, hogy köz-
ben nem nőtt az állam adós-
ságállománya, ugyanakkor 
jelentősen csökkent a munka-
nélküliség és nőtt a foglalkoz-
tatottak száma. Emögött ter-
mészetesen az emberek áldo-
zatkészsége, munkaszeretete 
áll, valamint az az adórend-
szer, amely a munkát támogat-
ja – fogalmazott a politikus, 
majd hozzátette: ez a stabilitás 
pedig vonzza a magyar és a 
külföldi befektetőket, és a gaz-
dasági növekedéssel lehetővé 
válik, hogy például a pedagó-
gusok bére ismét emelkedjen 
szeptembertől, de megteremti 
annak feltételeit is, hogy ne 
csak az oktatásban, hanem az 
egészségügyben és a védelmi 
szerveknél is vonzó életpálya-
modellt alakítsanak ki.  
Aradszki András a brókerbot-
rányokról is ejtett néhány szót, 
hangsúlyozva, hogy a kor-
mány a károsultak pártján áll, 
így a parlament már el is fo-
gadta azt a törvényt, amely le-
hetővé teszi, hogy a kártalaní-
tásba bevonják a felelősök és 
azok családtagjainak vagyo-
nát is, ez pedig kizárja a kiska-
puk keresését. 

Az államtitkár sajtótájé-
koztatóján ezúttal is téma volt 
az ország energiaellátása, 
amivel kapcsolatban kifejtet-
te: folytatni kívánják azokat 
az infrastrukturális beruhá-
zásokat, amelyek biztosítják 
az ország hosszú távú ener-
giaellátását, miközben sokak 
számára állást is biztosíta-
nak. Megerősítette: Paks 2 
bővítésével kapcsolatban fo-
lyamatban vannak a tárgya-
lások, és nem valósak azok a 
hírek, hogy az Európai Unió 

„megvétózta” volna az atom-
erőmű bővítésére kötött szer-
ződést! Ugyanakkor, április 
1-jén megkezdte működését a 
Nemzeti Közműszolgáltató 
Nonprofit Társaság, amely 
egyelőre a gázszolgáltatást 
biztosítja piaci alapáron a la-
kossági fogyasztóknak, ami-
vel az is elérhető, hogy a rezsi-
csökkentés és a keményen 
dolgozó emberek pénze ne 
veszítsen az értékéből – 
mondta az energetikai állam-
titkár, majd a helyi ügyekre 
térve kiemelte: a kormány 
speciális fejlesztési irányel-
vet dolgozott ki a megyei jogú 
városok részére, ami Érdet is 
kedvezően érinti, hisz figye-
lembe veszik a fejlesztési igé-

nyeit és kéréseit. Orbán Vik-
tor miniszterelnök személyes 
tárgyalásokat folytat a me-
gyei jogú városok vezetőivel, 
így várható, hogy Sopron, 
Eger és Székesfehérvár után 
hamarosan Érd polgármeste-
re is bemutathatja települé-
sünk fontos fejlesztési céljait, 

amit a kormány mérlegel, és 
ennek megfelelően egy hosz-
szú távú megegyezés születik 
arról, hogy milyen beruházá-
sok és milyen ütemben való-
sulhatnak meg állami támo-
gatással. Az ezzel kapcsola-
tos tárgyalások már koráb-
ban elkezdődtek – fűzte hoz-
zá, majd újságírói kérdésre 
kifejtette: Érd fejlesztését a 
választási ígéreteknek meg-
felelően kívánják folytatni. 
Mivel Érdnek – a többi megyei 
városhoz képest – alacsony 
az iparűzésiadó-bevétele, vá-
lasztási kampányukban T. 
Mészáros Andrással együtt 
azt vállalták, hogy a ciklus 
végéig – számos beruházás 
révén – megduplázzák az 

iparűzési adó alapját. Ahhoz 
azonban, hogy Érd valóban 
vonzó legyen a befektetők 
számára, elsősorban infra-
strukturális fejlesztésekre 
van szükség, nevezetesen: 
folytatni kell az utak építését, 
meg kell oldani a felszíni víz-
elvezetést és a korszerű hul-

ladékgazdálkodást – hangsú-
lyozta az államtitkár, megem-
lítve, hogy ide tartozik egye-
bek között a hamarosan meg-
épülő új rendőrkapitányság 
is, amelynek látványterveit 
épp ezen a napon mutatták be 
a tervezők. A megépítésére 
szánt összeget már elkülöní-
tették a 2015. évi állami költ-
ségvetésben. Bízik abban, 
hogy ugyanígy, legkésőbb a 
2017. vagy a 2018. évi költség-
vetésben szerepelni fog az 
érdi járásbíróság régen várt 
épületének költsége is, hi-
szen, ahogyan eddig, a jövő-
ben is arra törekszik, hogy a 
hátralévő három és fél évben, 
parlamenti képviselőként és 
államtitkárként is eredmé-

nyes munkát végezzen, és el-
sősorban választókerületé-
nek gyarapodását szolgálja. 
Ennek megfelelően Érd a jö-
vőben is számíthat a kor-
mányzat segítségére és támo-
gatására – húzta alá áprilisi 
sajtótájékoztatóján Aradszki 
András. n BálInt EdIt               

Megtartotta áprilisi sajtótájékoztatóját Aradszki András energetikai államtitkár

Speciális irányelv a megyei jogú városoknak

Aradszki András először a közigazgatásban bekövetkezett pozitív változásokat, az egyablakos ügyinté-
zést emelte ki áprilisi sajtótájékoztatóján
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Elkészültek az Érdi Rendőrkapitányság új épületének látványtervei, és a 
Városházán be is mutatták a felvételeket. A háromszintes létesítmény 
korántsem lesz hivalkodó létesítmény, de mindenképpen korszerű, a mai 
igényeknek megfelelő munkahelyet jelent a helyi rendőröknek, és jóval 
kellemesebb körülmények fogadják majd az ide érkező ügyfeleket is. A 
beruházás idén késő ősszel elkezdődik, így várhatóan a jövő esztendő 
végén, legkésőbb 2017. elején már egy impozáns épületbe költözhetnek 
az érdi egyenruhások.       

A projektbemutatót – ame-
lyen részt vett Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő, 
energetikai államtitkár, va-
lamint jelen voltak Simó Ká-
roly és Bács István alpolgár-
mesterek és a Polgármesteri 
Hivatal építésügyi osztályá-
nak képviselői, Kürti István 
rendőr őrnagy, közlekedés-
rendészeti osztályvezető és a 
sajtó képviselői is – a Város-
háza tárgyalótermében tar-
tották meg április 2-án. Az új 
kapitányság épületének ter-
veit a Keletterv Kft. képvise-
letében Halász György 
szak osztályvezető mutatta 
be az érdeklődőknek. Egy tíz 
méter magas, háromszintes 
épületről van szó, amely a je-
lenlegi kapitányság udvara 
melletti telken, az Ercsi út 
felőli részén valósul meg, a 
bejárata is erről nyílik, és – 
bár a jelenlegi tervekben még 
nem szerepel, de – a későbbi-
ek során egy teljes értékű 
közlekedési csomópont is ki-
alakítható lesz majd a gépjár-
művel való megközelítés ér-
dekében, ám addig a most is 
meglévő gépkocsibehajtót 
kell majd használni. Nem-
csak a tervezésnél, hanem az 
építésnél is némi nehézséget 
jelent majd annak a szenny-
vízelvezető csőrendszernek 
az áthelyezése, amely a tár-
noki szennyvizet szállítja a 
szennyvíztisztítóba. Ezt a 
csatornát előreláthatólag a 
sétálóutca nyomvonalára 
fogják áthelyezni. Az épület 
egy része magastetővel lesz 
lefedve, míg nagyobb részére 
lapostetőt terveztek, amely-
nek az átriumos részét ter-
mészetes fény világítja majd 
meg. Halász György kifejtet-
te, hogy a megbízó kérésére 
– a fenntartási és karbantar-
tási költségek megtakarítása 
érdekében – egyelőre nem 
terveztek felvonót, csupán az 
épület bejárata lesz akadály-
mente sítve. A lift helyét azon-
ban meghagyták az épület 
tervében, így a későbbiek so-

rán bármikor beépíthető a 
felvonó. A pénzügyi keret 
egyébként is alaposan beha-
tárolta az épület terveit, de 
mindenképpen arra töreked-
tek, hogy egy korszerű, a cél-
nak megfelelő épülettel állja-
nak elő. 

A földszinten – akadály-
mentes bejutással – kap he-
lyet az ügyfélváró, amely 
akadálymentes mellékhelyi-
séggel is el lesz látva, és itt 
kap helyet a panaszfelvevő 
iroda is. Egy nagyobb terem 
lehet majd az eligazító helyi-
ség, amit az átriummal egy-
benyitva – szükség esetén – 
még nagyobbá lehet majd 
alakítani. Egy teljesen elkü-
lönített, védett helyen a fegy-
verszoba található, valamint 
az épület másik szárnyában, 
az ügyféltértől teljesen levá-
lasztva – és külön bejárattal 
– helyezkednek majd el a ra-
bosító helyiségek, ami szava-
tolja, hogy az egyéb okokból 
várakozó ügyfelek nem lesz-
nek szemtanúi a gyanúsítot-
tak elővezetésének. Az első 
emelet azonban már nem az 
ügyfélforgalmat szolgálja, 
így erre a szintre kizárólag 
beléptető kártyával juthat-
nak fel a dolgozók. Itt kap he-
lyet a rendőrkapitány irodája 
és titkársága, külön tárgya-
lóval, de ezen a szinten lehet 
majd elhelyezni a fontos, tit-
kosított iratokat is. Ugyanitt 

alakítják ki a rendőri állo-
mányt szolgáló vizesblokkot 
és öltözőket is. Kétszer 40 fős 
férfi, és egy 30 fős női öltöző 
kap helyet ezen az emeleten. 

Az épület második emeletén, 
– vagyis a legfelsőbb szinten 
– lesznek a nyomozói és a 
vizsgálati irodák, illetve a ki-
hallgató helyiségek, de ide is 
csak engedéllyel, azaz zsilip-
rendszerrel lehet majd bejut-
ni. Ezen a szinten egy erké-
lyes részt is terveztek, vala-
mint a lift helye is bevilágítja 
majd a teret. Mint kiderült, 
külön fogda, ahol előzetes le-
tartóztatásba kerülhetnének 
a gyanúsítottak, most sem 

lesz kialakítva. Ez nem jelen-
ti azt, hogy egyáltalán nem 
lesz fogda, de itt is – akár-
csak a jelenlegi körülmények 
között – csupán 8, illetve egy-
szer meghosszabbítható 
plusz 4, azaz legfeljebb 12 
óráig tarthatják fogva a gya-
núsított személyt, de utána 
mindenképpen át kell szállí-
tani a budapesti Aradi utcá-
ba vagy a ceglédi fogdába. 
Minderről Kürti István rend-
őr őrnagy tájékoztatta a je-
lenlévőket. 

Előzetes letartóztatásra te-
hát az új épületben sem lesz 

lehetőség, továbbra is a csu-
pán pár órás, legfeljebb félna-
pos fogva tartás valósulhat 
meg, mert egyelőre ehhez tud-
ják biztosítani a szükséges 
őrizetet – mondta Kürti István 
rendőrségi osztályvezető. A 
Keletterv Kft. képviselője kö-
zölte, a tervezés során folya-
matosan egyeztettek mind az 
ORFK, mind pedig a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság il-
letékeseivel, így a terveket 
szakmai szempontból már el-

fogadták, a véglegesítés során 
pedig – a bemutatott látvány-
tervekhez és az alaprajzok-
hoz képest – már csak apró 
részletekben történhetnek 
változtatások. A teljes beru-
házás mintegy 800 millió fo-
rint költséget jelent az állami 
költségvetés terhére. A telket 
viszont az érdi önkormányzat 
térítésmentesen adta át a 
rendőrségnek. 

Az építkezés ebben az év-
ben, késő ősszel kezdődhet 
el, és előreláthatólag mintegy 
másfél évig fog tartani. Ez azt 
jelenti, hogy az új kapitány-

ság épülete jó esetben 2016. 
végére, de legkésőbb 2017. 
elejére már teljes felkészült-
séggel áll majd az érdi rend-
őrség szolgálatára. A létesít-
mény illeszkedik a városfej-
lesztés tervébe, amely szerint 
a későbbiekben a sétálóutcát 
egészen az Ercsi útig meg-
hosszabbítják. Ugyanakkor 
az építkezés során egy-két 
régi épületet is le kell bonta-
ni, sőt, a mostani kapitány-
ságnak is – bár a rendőrkapi-
tány rendőrségi oktató köz-
ponttá szeretné alakítani –  
előbb vagy utóbb ez lesz a 
sorsa. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő pedig 
kifejtette: a hosszabb távú 
tervek alapján, az új rendőr-
ség közelében kaphat majd 
helyet az ügyészség és az 
érdi járási bíróság épülete is, 
amelynek költsége várhatóan 
már a 2017. évi, de legkésőbb 
a 2018. évi állami költségve-
tésbe be fog kerülni, így a jö-
vőben a központhoz közeli, 
Ercsi úton alakítják ki Érd 
„igazgatási negyedét”. 

n Bálint Edit 

A tervezők a Városházán bemutatták az impozáns épület látványterveit

Új rendőrkapitányság épül Érden

A rendőrségi épület terveinek bemutatóján részt vettek Polgármesteri Hivatal képviselői, Kürti István 
rendőr őrnagy, Bács István alpolgármester, Aradszki András energetikai államtitkár, a körzet ország-
gyűlési képviselője, Simó Károly alpolgármester és a tervező iroda képviselője, Halász György

ÉRD
ARÉNA

ÁPRILIS
24–25–26.

Velencei út 39–41.
koordináták: 47.374250, 18.905100

2015.

A vásár és kiállítás mellett 
szakmai, kulturális programok

www.erd.hu – facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

NYITVA TARTÁS:
péntek: 12–20-ig
szombat: 10–18-ig
vasárnap: 10–18-ig

 Április 24. péntek
15.00	 Ünnepi	zenés	felvonulás	indul	a	főtértől	az	Érd	Arénáig	 
 néptáncosok, kerékpárosok, lovasok, huszárok részvételével
15.00	 Azúr	Kutyaiskola	bemutatója	a	szabadtéren
17.00	 ÜNNEPÉLYES	MEGNYITÓ	
17.15	 Kisharang	és	Magtár	Néptánccsoport	előadása
18.00 DIVATBEMUTATÓ

 Április 25. szombat
10.00 FŐZŐVERSENY indítása
10.00	 Egyszer	egy	hétpettyes…		–	Nefelejcs	Bábszínház	előadása			
11.00	 Bonton	TáncSport	Egyesület	
11.30	 Frutti	TáncSport	Egyesület	
12.00	 Masters	SE		bemutatója
12.30	 Olivia	Fitness	–	Hastáncbemutató
13.00	 Olivia	Fitness	-	Zsírégető	tréning
13.30	 Olivia		Fitness	-	Kangoo	bemutató
14.15	 Főzőverseny	eredményhirdetése
14.30	 Azúr	Kutyaiskola	bemutatója	a	szabadtéren
15.00	 Oroszlántánc	–	az	Érdi	Shaolin	Wushu	Egyesület	bemutatója
15.30	 Habilitáció	Csengettyű	Együttesének	bemutatója
16.00	 TOMBOLASORSOLÁS
17.00	 SOLTI	ÁDÁM	ÉS	ZENEKARA	–	koncert

 Április 26. vasárnap
10.00	 Érdi	Torna	Club	bemutatója
10.30	 Tigers	SE	bemutatója
11.00	 Törpördög	és	Tinitündér	Tánctanoda	bemutatója
11.00		 FODRÁSZVERSENY	indítása
12.00	 Olivia	Fitness	–	Zumba	bemutató
12.30	 Olivia	Fitness	–	Salsa	bemutató
13.00	 Metronom	Dobiskola	bemutatója																													
13.45	 Oriental	Fantasy	hastáncegyüttes	bemutatója
14.00	 SZÓKA	JÚLIA	énekművész,	operettprimadonna	és	vendégei
15.00	 Kiss	Company	zenekar	koncertje	a	színpadon
15.00	 Azúr	Kutyaiskola	bemutatója	a	szabadtéren
16.00	 FODRÁSZVERSENY	eredményhirdetése
16.30 „KORREKT	PARTNER”	DÍJ	ÁTADÁSA
17.00	 PRINCESS	EGYÜTTES	fellépése
18.00 Vásárzárás

NAPONTA TÖBBSZÖR NYEREMÉNYSORSOLÁS
SZAKMAI FÓRUMOK, KLUBPROGRAMOK

AZ USZODÁBAN VÍZIHOKI-BEMUTATÓErről bővebben a helyszínen

RAJT 10 ÓRAKOR

PROGRAMOK

Érdekes látnivalók, programok,  
szakmaiság, kultúra – jó hangulat!

Háromnapos vásári forgatag  
Kedves Olvasók! 

2014-ben hagyományteremtő céllal hívtuk életre az „Érdi 
nyitnikék – Kiállítás és Vásár” elnevezésű programsoroza-
tunkat, hármas összefogással: Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának támogatásával, Érd és Környéke ipartestület-
tel karöltve, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és iparkamara (PMKiK) általi finanszírozással, szer-
vezéssel. A nagy sikerre való tekintettel ismét megnyitjuk a ka-
pukat a látogatók előtt, s megtartva mindent, ami jó, de új ötle-
tekkel gazdagítva célegyenesbe fordultunk az idei „Érdi 
nyitnikék” szervezésével! Rövid tájékoztatónkkal invitáljuk 
Önöket sokrétű, ígéretes rendezvényünkre.
több mint 150 kiállítónak sikerült megjelenést biztosíta-
nunk, kihasználva a helyszínként szolgáló Aréna fedett és sza-
badtéri adottságait. A standokon már a bejáratnál elcsábulha-
tunk finom kürtőskalácsra, ízletes kenyérlángosra, a gyerekekre 
guruló pónik várakoznak. Az épületben és az udvarán felállított 
standokon kézművesek, kereskedők, szolgáltatók, iparo-
sok igazán színes kínálatából válogathatunk.
Ajándék- és dísztárgyak, kerámiák, kézműves szappanok, ék-
szerek, dizájnos pólók, ruhaneműk, kényelmes cipők, kézi szö-
vésű textíliák, táskák, rövidáruk,  kreatív- és hobbitermékek, 
papíráruk, konyhafelszerelés, takarítógépek, rétesek, sajt- és 
tejtermékek, szörpök, lekvárok, bio gyümölcslé, különböző 
nektárok, édességek, palackozott borok, egészségmegőrző 
termékek és szolgáltatások, szervezetünk működését feltérké-
pező és segítő eljárások, mérések, adótanácsadás, ingatlannal 
kapcsolatos szolgáltatások a hitellehetőségtől a dizájn kialakí-
tásig, garázskapuk, szerelvények, szerszámok, akkumulátorok 
és elemek, nyomdaipari termékek és szolgáltatások, könyvelői, 
nyomdaipari, mérnöki tevékenységek, rendezvényszervezői és 
reklámtevékenységek, oktatás, foglalkoztatás, és még hossza-
san sorolhatnánk a termékek, tevékenységek sorát, melyek ki-
csiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt 
érdekes lehet. (A kiállítókról bővebben a város honlapján, vala-
mint a www.pmkik.hu oldalon az „Érdi Nyitnikék”-re kattintva.) 
Pénteken, az ünnepélyes megnyitót megelőzően, a főtértől 
15.00 órakor induló zenés felvonulás résztvevői, a néptánco-
sok élőzenével kísért műsora gondoskodik a jó hangulatról, 
arra buzdítva, hogy minél többen csatlakozzanak az Arénába 
tartó menetoszlophoz. 
A díjtalan belépés lehetővé teszi, hogy akár többször is meg-
látogassák a vásárt, hiszen minden napra tartogatunk valami 
érdekes nézni-, látni- és hallgatnivalót. A látogatók belépéskor 
nyereményszelvényt kapnak, a kitöltők közül naponta több-
ször sorsoljuk ki a szerencsés nyerteseket! 
A kulturális program színvonalas, sokrétű elemeiről beszá-
mol a programajánló, de neves fellépőink, sokrétű műsort be-
mutató előadóink mellett felhívjuk figyelmüket a divatbemu-
tatóra, főzőversenyre, fodrászversenyre, kutyás bemuta-
tóra, valamint az uszodai vízihoki-bemutatónkra is. Figyel-
met érdemel a Szakorvosi Rendelőintézet által szombat-va-
sárnapra tervezett előadás- és konzultációs sorozat, amelyben 
a prevenció fontossága mellett sokakat érintő témák – dohány-
zás, táplálkozás, mammográfia – lesznek napirenden.
Vasárnap reggel rajtol parkolónkból az érdiek számára már jól 
ismert „Érd Körbe” várost megkerülő kerékpártúra, amelyben 
majd 2000 biciklis verseng a mielőbbi célba érésért. Együtt 
szurkolhatunk nekik, hogy minél előbb csatlakozzanak forgata-
gunkhoz.
Az ünnepi pillanatokból tartogatunk a vásárzárásra is, hiszen a 
vállalkozások számára meghirdetett „KORREKt PARtnER” díj 
ünnepélyes átadásával kerülnek elismerésre az arra méltó vál-
lalkozások vasárnap délután. 
A kiállítók melletti kisteremben a vásár ideje alatt különböző 
szakmai fórumok, előadások, bemutatók, klubprogramok 
között válogathatnak az érdeklődők.
Ez a tájékoztató csak szemelvényszerűen ismertet, a tartalmát, 
sokszínűségét, minőségét, hangulatát tapasztalják meg a hely-
színen. Ezt Önöknek is látniuk kell!
Szeretettel várjuk Önöket családjukkal, barátaikkal!

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia
Kárpát régiós és Önkormányzati titkár (PMKIK)

A leendő rendőrségi épület látványtervei
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április 13., hétfő 
8:00  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója
8:30  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:00  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:15  Mozgás sportmagazin
9:45  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója
10:45  Ízőrzők 37.
11:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
11:30  Fény-Kép kulturális magazin
16:25  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója
16:55  Tea két személyre 1. rész
17:25  Mozgás sportmagazin
17:55  Fény-Kép kulturális magazin
18:25  Egyházi Ünnepek 3. rész
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  labdarúgó-mérkőzés érd–Viadukt 

sE Biatorbágy
21:10  Híradó ism.
21:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:40  Monda és valóság határán 1. rész
22:10  Tea két személyre 1. rész
22:40  Híradó ism.
  
április 14., kEdd  
8:00  Híradó ism.
8:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
8:30  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
9:00  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:30  Monda és valóság határán 1. rész
10:00  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:30  Egyházi Ünnepek 3. rész
11:05  Tea két személyre 1. rész
15:50  Híradó ism.
16:05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:20  Fény-Kép kulturális magazin
16:50  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Viadukt 

SE Biatorbágy
18:30  Ízőrzők 38.
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgetős műsora 

1. rész
20:55  Híradó ism.
21:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:25  Monda és valóság határán 1. rész
21:55  Tea két személyre 1. rész
22:25  Híradó ism.
  
április 15., szErda  
8:00  Híradó
8:15  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45  Egyházi Ünnepek 3. rész
9:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:35  Fény-Kép kulturális magazin
10:05  Mozgás, sportmagazin

10:35  Monda és valóság határán 1. rész
11:05  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
15:35  Híradó
15:50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:05  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
16:35  Vámos Miklós beszélgetős műsora 1. rész
17:30  Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Rostov 

Don (EHF mérkőzés)
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás, sportmagazin
20:00  kalandozoo 1. rész
20:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
20:40  Három nővér  1. rész 

Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata előadása

22:10  Mozgás, sportmagazin
22:40  Híradó ism
  
április 16., csütörtök  
8:00  Híradó 
8:15  Mozgás sportmagazin
8:45  Fény-Kép Kulturális magazin
9:15  Egyházi Ünnepek 3. rész
9:50  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:35  Vámos Miklós beszélgetős műsora 1. rész
11:30  Tea két személyre 1. rész
16:35  Híradó
16:50  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:35  Fény-Kép kulturális magazin
18:05  Mozgás  sportmagazin
18:35  KalandoZoo 1. rész
19:00  híradó 
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  tea két személyre 2. rész
20:00  Három nővér  2. rész 

Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata előadása

21:50  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22:05  Itthon - otthon  12/8. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

22:35  Mozgás sportmagazin
23:05  Híradó ism.
  
április 17., péntEk  
8:00  Híradó
8:15  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Viadukt 

SE Biatorbágy
9:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:10  Tea két személyre 2. rész
10:40  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
11:10  Mozgás sportmagazin
11:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:30  Híradó 
16:45  Ízőrzők 38.
17:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:30  Fény-Kép kulturális magazin
18:00  Mozgás sportmagazin

18:30  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland 1. rész
20:00  Híradó ism.
20:15  Tea két személyre 2. rész
20:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Monda és valóság határán 1. rész
22:00  Híradó ism.
  
április 18.,  szoMBat  
9:00  Híradó
9:15  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:00  Tea két személyre 2. rész
10:30  KalandoZoo 1. rész
10:55  Ízőrzők 38.
16:00  Híradó
16:15  Monda és valóság határán 2. rész
16:45  Mozgás sportmagazin
17:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:30  Jazzland 1. rész
18:00  Fény-kép kulturális magazin
18:30  itthon - otthon  12/9. rész 

ismeretterjesztő és kulturális 
filmsorozat

19:00  érdi panoráma, heti események 
összefoglalója 

19:30  polgár-társ, - vallás, nemzetiség, 
civil társadalom

20:00  Monda és valóság határán 2. rész
20:30  Itthon - otthon  12/9. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
21:00  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója ism.
21:30  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd– Viadukt 

SE Biatorbágy
  
április 19., Vasárnap  
9:00  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
9:30  Mozgás sportmagazin
10:00  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
10:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:45  Fény-Kép kulturális magazin
11:15  Ízőrzők 38.
16:15  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:00  Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Rostov 

Don (EHF mérkőzés)
18:30  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
19:00  Tea két személyre 2. rész
19:30  Egyházi ünnepek 4. rész
20:10  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
20:40  Monda és valóság határán 2. rész
21:10  Vámos Miklós műsora 1. rész
22:05  Egyházi Ünnepek 4. rész
22:45  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 

„Nekem kedves hely verseim tárháza, hívlak ven-
dégségbe egy röpke órára!” – így foglalta rímbe 
a könyvbemutatójára szóló meghívót Szabó 
Imre, aki „civilben” nyugdíjas lelkész, és bár hosszú 
évekig titokban, csupán a saját kedvtelésére írta 
verseit, pár éve az érdi Irodalomkedvelők klubjá-
ban mégis bátorságot nyert ahhoz, hogy közzéte-
gye alkotásait. 

Először a Poly-Art zseb-
könyv sorozatában jelentek 
meg költeményei, most pedig 
az IRKA kiadásában a Veled, 
uram című kötetét vehetik ke-
zükbe az érdeklődők, amely-
nek bemutatóját március 22-
én, a parkvárosi református 
templomban tartották. 

Rendhagyó helyszínen és 
rendhagyó időpontban, egy 
különleges verseskötet bemu-
tatójára gyűltek össze az Iro-
dalomkedvelők klubjának tag-
jai, hogy találkozzanak, és 
együtt örüljenek Szabó Imre 
nyugdíjas református lelkész, 
Veled, uram című versesköte-
tének. Vasárnap délután zsú-
folásig megtelt a parkvárosi 
református templom, ahol az 
esti istentisztelet előtt egy 
ugyancsak lélekemelő találko-
zásra került sor. „Találkozni 

azt jelenti: messziről megér-
kezni, eljutni valakihez. Voltak 
múló, felejthető találkozása-
ink. A jól sikerült, őszinte meg-
nyilatkozáshoz vezető találko-
zások emléke azonban mara-
dandó. Őrizzük a számunkra 
kedves, rokonszenves embe-
rekkel való beszélgetések em-
lékét. Különleges esetekben a 
találkozás nem fizikai érte-
lemben személyes, hanem lelki 
síkon történik. Például meg-
formált, leírt szavak, versek 
közvetítésével” – írja többek 
között a Veled, uram című 
könyv ajánlásában Kecskés 
András tanár. 

Szabó Imre e kis kötetében 
szereplő veseinek zöme – 
ahogy a címében is utal rá – 
nem a szokványos emberi ta-
lálkozásokat idézi fel, hanem 
a spirituális találkozás élmé-
nyét, azt a csodálatos és egy-
szersmind örökre szóló köte-
léket jelentő élményt, amely – 
kezdetben talán tudatlanul, 
később azonban tudatosan is 
– az egész életét meghatározó 
kapcsolatról szól, a minden-
ható, féltőn szerető Istennel 
való találkozás. A vasárnap 
délutáni találkozás résztvevő-
it Daróci Lajosné, az Iroda-
lomkedvelők klubvezetője kö-
szöntötte, megköszönve a há-
zigazdáknak, hogy otthont 
adtak rendezvényüknek. Sza-
bó Imre: Veled, uram című kö-
tetét Habos László szerkesz-
tette, recenzióját Kecskés 

András írta, a könyvet Bálint 
Imre illusztrálta. A szerzővel 
Somfai István beszélgetett, 
aki elöljáróban elmondta, Sza-
bó Imrét régebbről ismeri, és 
ahogy mindenki, korábban ő 
is Imre bácsinak szólította, de 
úgy tűnik, az idő előre-
haladtával, mintha „fogyna” 
közöttük a korkülönbség. Első 
kis kötete a Poly-Art zseb-
könyvsorozatában jelent meg, 
de Szabó Imre kiválóan meg-
formált újabb versei, amelyek-
nek vezérfonala az Istenbe ve-
tett őszinte hit, lehetőséget kí-
náltak arra, hogy egy újabb, 
ezúttal terjedelmesebb kötet-

ben kapjanak helyet. Ha 
egyetlen szóval kellene kife-
jezni a kötet tartalmát, erre a 
találkozás szó lenne a legmeg-
felelőbb – hangsúlyozta Kecs-
kés András. A szerzővel való 
ismeretség, ahogy sokaknak, 
számára is egy nagy találko-
zás, mert egy igaz emberrel, 
apával, nagyapával, tanár-lel-
késszel ismerkedett meg. Sza-
bó Imre számára a családja, a 
magyarsága, a hite, a hivatá-
sa és az ima mindig fontosak 
voltak, és mindig hűen kitar-
tott mellettük. Régóta ismer-
ték már őt, amikor kiderült, 
hogy Imre bácsi verseket ír, és 
ez egy újabb találkozás volt 
számukra is, mert erről az ol-
daláról nem ismerték. Az al-
kotó legnagyobb találkozása 
mégis Istennel történt. Ady 
Endre ezt úgy mondta: „átölelt 
az Isten”, Szabó Imre pedig 
úgy fogalmaz „Befogad, átölel, 
és megsegít minket”. Jött egy 
ember valahonnan, akivel ta-
lálkoztunk, akit megismer-
tünk, és a szálak hirtelen ösz-
szefonódnak, az emberek és a 
versek találkoznak, majd egy-
szerre tiszta lesz a kép, mert 
Imre bácsi hiteles. Ő mindig 
az, aki: akár lelkész, akár ta-
nár vagy családfő, ő minden 
pillanatban az, akin átragyog 
Isten fénye, szeretete – emelte 
ki Kecskés András, majd Som-
fai István kérdései alapján kis 
bepillantást nyerhettünk Sza-
bó Imre életútjába. Szeghal-
mon született, onnan Ózdra 
került, amiért azért hálás, 
mert ott ismerte meg a felesé-
gét. Építészmérnök szeretett 
volna lenni, de az egyetemre 
nem vették fel, így csak techni-
kumot végzett, később a taní-
tóképzőt is befejezte, és ipari 
iskolában szakmai gyakorla-
tot tanított. Verseket 12 éves 
korában kezdett írni, de min-
dig szigorúan titokban tartot-
ta. Többször is hallotta Isten 

szavát – fogalmazott –, de so-
káig elhessegette magától az 
ötletet, hogy teológiát tanul-
jon. Csakhogy, akit Isten elhív, 
eljegyez, az bizony nem tud 
szabadulni, így sok év eltelté-
vel, egy baráti imaközösség-
ben végleg tudatosult benne, 

hogy neki kijelölt útja van, 
ezért hamarosan jelentkezett 
is a teológiai főiskolára. Ezt 
1984-ben be is fejezte, lelkész 
lett. Verseit kezdetben a csa-
ládjáról, a családjához írta, de 
– talán túlzott szerénysége 

miatt – sokáig nem hozta ezt 
senki tudomására, sikeresen 
eltitkolta. Érdre úgy kerültek, 
hogy miután 70 évesen nyug-
díjba ment, nem volt hol lakni-
uk, itt kezdtek építkezni, ami 
elég sok gonddal járt, de végül 
sikerült új otthont teremteni, 
majd Imre bácsi az Irodalom-
kedvelők klubjában is bará-
tokra lelt. Itt felbátorodott, és 
elhozta a titkolt alkotásait, 
majd a zsebkönyvet követően 
újabb kötettel lepte meg azo-
kat, akik szeretik és tisztelik 
őt. 

A szerzői esten a klubtagok 
olvastak fel a költeményekből, 
de két unokája is fellépett: Sza-
bó Eszter Noémi verset olva-
sott, Varga Katica pedig nép-
dalokat énekelt. Az irodalmi 
délután különlegessége volt 
még, hogy Kecskés András or-
gonakíséretével két genfi zsol-
tárt is elénekeltek közösen, va-
lamint Horváth István is két 
Istent dicsőítő dallal érkezett. 
Nagyszerű találkozás volt ez a 
versek szerzőjével, a költemé-
nyekkel, s általuk – nem utolsó-
sorban – lélekemelő találkozás 
Istennel, épp úgy, ahogy Szabó 
Imre Örömkönnyek című ver-
sében megfogalmazta: „Sírni 
és kacagni egyszerre szeret-
nék, amint átérzem Isten szere-
tetét.”  n Bálint Edit       

Szabó Imre nyugdíjas lelkész könyvbemutatója a parkvárosi református templomban

Veled uram – találkozás versekkel és alkotójukkal 

Szabó Imrével Somfai István beszélgetett, ennek során lassanként 
kirajzolódott a szerző életútja

A templom zsúfolásig megtelt irodalomkedvelőkkel, Szabó Imre családtagjaival, barátaival, tisztelőivel

Daróci Lajosné köszöntötte a 
résztvevőket, hangsúlyozva, 
hogy az IRKA fennállása óta 
még nem volt alkalmuk ilyen kü-
lönleges helyszínen könyvbe-
mutatót tartani

Szabó Imre unokái is felléptek a szerzői délutánon

A többi versenyzőt hallgatva 
még azt gondolta, nem nyeri 
meg a versenyt, de aztán maga 
is meglepődött, amikor a zsűri 
hátrább sorolta a legesélye-
sebbnek tűnő mesemondót, és 
a gyermek korcsoportban 
mégis ő hozta el az első díjat – 
nyilatkozta az Érdi Újságnak a 
hetedikes Domokos András, 
aki a Sebestyén Ádám székely 
mesemondó verseny országos 
döntőjén képviselte városun-
kat, és mint kiderült, nem is 
akárhogyan.

Idén Hőgyészen tartották 
meg a Sebestyén Ádám XVIII. 
székely mesemondó verseny 
országos döntőjét, amelyről 
első díjjal tért haza a hetedikes 
Domokos András, aki a 10–14 
évesek korcsoportjában bizo-
nyult a legjobbnak. Ennek a 
székely mesemondó verseny-
nek már rangja van az ország-
ban, amit hosszú évek során 
vívott ki magának, és a minta-
adás, mintakövetés szempont-
jából is kiemelkedő jelentőség-
gel bír. Fontos esemény mind a 
hagyományőrző csoportok, 
mind a székely családok életé-
ben. Minden esztendőben más-
más településen tartják meg, 
és három korcsoportban verse-
nyeznek egymással a mese-
mondók. Hőgyészen is zsúfolá-
sig megtelt a rendezvény hely-
színe, de nemcsak a verseny-
zők voltak sokan, hanem a he-
lyi közönség is szép számmal 
részt vett az eseményen. Do-
mokos András az évtizedekkel 
ezelőtt Érden otthonra találó 
bukovinai székelyek leszárma-
zottjaként őszinte szeretettel 
és rajongással őrzi és ápolja 
elődei hagyományait, amelye-
ket nemcsak nagyszüleitől, ha-
nem szüleitől is sikerült elsajá-
títania. Maga is szerepel töb-
bek között a két éve felújított 
hadikfalvi betlehemesben, de 
egy ideje a mesemondás is a 
kedvence lett, többször hall-
hattak tőle mesét az érdiek. 
Mint megtudtuk, tavaly is in-
dult ezen a versenyen, de akkor 
„csak” harmadik lett. Ebben az 
évben „A három rest legény” 
című bukovinai népmesét 
mondta el. Elárulta, abban, 
hogy ízesen, autentikusan 
hangozzék a mese, rengeteget 
segítettek az érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör idősebb 
tagjai, de otthon is sokat gya-
korolt, így a nagyszülők segít-
ségével is csiszolgathatta a 
mese hiteles hangzását. 

– Igencsak erős volt a me-
zőny, és a többi versenyzőt hall-
gatva – akik közül sokan olyan 
közegből érkeztek, ahol még 
mindennap székely tájszólás-
sal beszélgetnek egymás kö-

zött –, bizony nem sok jóra szá-
mítottam – ismerte el András, 
amikor a versenyről beszélget-
tünk. – A végén azonban ma-
gam is meglepődtem, hogy a 
legesélyesebbnek tűnő mese-
mondót igencsak erős kritiká-
val illette a zsűri, mert mint ki-
derült, értékelte ugyan a szép 
hangzást, az ízes tájszólásban 
előadott szereplést, de azt nem 
díjazta, hogy „túlszerepelte” a 
mesét. 

Ezt a zsűri elnöke, a Népmű-
vészet Mestere címmel kitün-
tetett Kóka Rozália mondta az 
eredményhirdetéskor, hozzá-
téve, hogy réges-régen, ami-
kor ezek a mesék megszület-
tek, mindig munka közben 
hangzottak el. A falusi embe-
rek tehát dolgoztak valamivel, 
járt a kezük, és a tekintetüket 
is arra szegezték, amit épp csi-
náltak. Ám a fülük nyitva volt, 
és csak a mese fonalára élez-
ték ki, így elsősorban a hang-
lejtésre, a hangzásra és nem a 
mesemondó gesztusaira fi-
gyeltek. Ez a bírálat András 
számára is tanulságos volt, a 
jövőben is, mint mondta, figyel-
ni fog arra, hogy a mese ma-
radjon a „főszereplő”. 

– Egyébként tanulságos és 
hatalmas élmény volt számom-
ra ez a mesemondó verseny, 
hiszen rengeteg, eddig nem is-
mert mesét is hallottam, és sok 
tapasztalatot is gyűjtöttem – 
nyilatkozta még lapunknak 
Domokos András, aki termé-
szetesen folytatja a mesemon-
dást, és máris egy újabb fellé-
pésre készül: júniusban a Me-
zőföldi vásár ünnepi műsorá-
ban fog mesét mondani. 

András egyébként a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Isko-
la hetedikes diákja, és talán 
mondani sem kell, kitűnő tanu-
ló, de a pályaválasztásra még 
nem gondol, és bár minden 
másban ugyanolyan, mint a 
kortársai, abban mégis külön-
bözik egy kicsit, hogy sok 
egyéb mellett érdekli a hagyo-
mányőrzés, a népmese, és szí-
vesen szerepel a bukovinai 
székelyek rendezvényein is. 

n B. E.

Első díj az országos versenyről

Domokos András büszke az 
első díjra
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Időskorú hozzátartozóink gyakran velünk egy 
háztartásban, ám sokszor tőlünk kissé elsze-
paráltan élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük 
vagy pusztán figyelmetlenségük miatt fokozott 
odafigyelést igényelnek, hiszen egyre gyak-
rabban szemelik ki őket könnyű prédaként a 
bűnelkövetők.

A kevesebb családtaggal 
bíró, magányos időskorúak 
sokszor gyanútlanul engedik 
be a hozzájuk becsöngető 
idegent, aki rosszullétre pa-
naszkodik, telefonálni sze-
retne a beteg hozzátartozójá-
nak, segítséget vagy csak 
egy pohár vizet kér. A segítő-
készségért cserébe az isme-
retlen távozáskor ékszert, 
készpénzt, pénztárcát vagy 
más, könnyen elmozdítható 
értéktárgyat is magával vi-
het.

Rendszeresen fordul elő, 
hogy a bűnözők magukat a 
gáz-, víz-, elektromos művek, 
különféle hivatalok, rendőr-
ség képviselőinek állítják be, 
esetleg az eredetihez hason-
ló formaruhát is viselnek. 
Amennyiben valamilyen in-
dokkal (víz-, gáz-, villanyóra-
leolvasás, ellenőrzés) kísé-
relnek meg bemenni az in-
gatlanba, lakóhelyiségbe, 
nyugodtan kérjük el az iga-
zolványukat és a közmű-
számlán található hivatalos 
elérhetőségen érdeklődjünk 
utána a dolgoknak: küldtek-e 
a hivatkozott szervezetek, 
milyen indokkal, mikor, mely 
személyeket? Ne hagyjuk 
magunkat siettetni! Ne ve-
gyük át az illetőtől a telefont, 
aki azzal ámít, hogy beszél-
jünk a főnökével, ha neki nem 
hiszünk, hiszen az egész egy 
jól megszervezett átverés le-
het!

Sem a közművek, sem a 
közhivatalok, sem a rendőr-
ség nem megy házhoz pénzt 
behajtani!

Bármilyen gyanús körül-
mény esetén jegyezzük fel 
nevüket, elérhetőségüket és 

egyeztessünk másik időpon-
tot, amikor valamely roko-
nunk, barátunk is ott tartóz-
kodik velünk! Az óvatosság 
nem szégyen!

Gyakran kísérelnek meg 
az ismeretlenek bejutni az 
ingatlanba, illetve pénzt 
kicsalni valamely nem ott-
hon tartózkodó hozzátarto-
zóra hivatkozva. Ezt az el-
követési módszert legin-
kább a kevés hozzátartozó-
val rendelkező, elszigetelt 
időseknél alkalmazzák. A 

„barátok” általában a ro-
kon megbízásából vagy an-
nak megsegítésére kérnek 
kölcsön egy kitalált törté-
netet előadva. Sokszor né-
hány részletet is ismernek 

a hivatkozott személy ma-
gánéletéből, így a meséjü-
ket még hihetőbb köntösbe 
tudják bujtatni. Ellenőrzés-
ként hívjuk fel saját telefon-
készülékünkön a hivatko-
zott személyt!

A fentieken kívül a téli idő-
szakban az ismeretlen faáru-
sok, a húsvéti időszakban a 
becsöngető locsolkodók 
okozhatnak komoly anyagi 
károkat. Amennyiben nem 
viszik magukkal első „láto-
gatásuk” alkalmával az érté-
keket, a látogatás egy későb-
bi, komolyabb bűncselek-
mény előkészítése is lehet! 
Ne beszéljünk idegeneknek 
nyugdíjunkról, annak átvé-
teli részleteiről, napi ruti-
nunkról, hiszen ezen infor-
mációk birtokában az ártó 
szándékú személyek ponto-
san fel tudják térképezni, mi-
kor és kikkel leszünk otthon, 
mikor és hogyan vesszük fel 
a nyugdíjunkat, mikor tud-
nak zavartalanul betörni, a 
legkisebb kockázattal kárt 
okozni nekünk!

Ha ismeretlen, gyanús au-
tót, személyeket lát a környé-
ken, jegyezze fel a gépjármű 
rendszámát vagy típusát, 
személyek ismertetőjelét, ne 

féljen felvenni a kapcsolatot 
munkatársunkkal, vagy hív-
ja azonnal ingyenesen hívha-
tó telefonszámainkat!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Az óvatosság nem szégyen!

Rendőrség:  107 vagy 112
Érdi és Diósdi Városi Polgárőrség: 
 06-23-374-459, 06-30-621-2596, 06-30-621-2579
Százhalombatta Polgárőrség :  06-23-358-723 
Tárnok Polgárőrség:  06-30-621-2897
Pusztazámor Polgárőrség:  06-70-413-7209
Sóskút Polgárőrség:  06-70-555-4955

Újra folyik a víz az ófalusi 
termálvizes kútból, a fürdő 
azonban továbbra is zárva 
tart. T. Mészáros András la-
punknak elmondta: tárgya-
lások folynak arról, hogy a 
város átveszi a kút üzemelte-
tését, a szállodáét azonban 
nem. Mint a polgármester 
fogalmazott, az önkormány-
zat feladata e tekintetben az, 
hogy a kút működését to-
vábbra is biztosítsák.

A Termál Hotel ugyan to-
vábbra is zárva tart, a kültéri 
kút azonban ismét működik, 
nagy örömére az érdieknek, 
akik évek, évtizedek óta ebben 
főzik a húsvéti sonkát, és rend-
szeresen viszik, isszák az érdi 
radonos gyógyvizet.

Mint azt már megírtuk, 
március 14-én zárta be kapuit 
a szálloda, műszaki okokra hi-
vatkozva. A medencéket ellátó 
szivattyú leállítása érintette a 
kültéri kutat is, hiszen a na-
ponta felhozott 700 köbméter 
vízből 20 a kutat látta el gyógy-
vízzel. 

Ófaluban nagy volt a felzúdu-
lás, ami nem csoda: nemcsak 
ebben a városrészben isszák, 
illetve használják főzésre a ter-
málvizet, hanem távolabbról is 
sokan ide járnak megtölteni 
üvegeiket. Az önkormányzat 
azonnal tárgyalásokat kezde-
ményezett a hotel illetékesei-
vel, hogy ismét meginduljon a 
víz a termálkútból. Ez kéthetes 
leállást követően meg is történt: 
március végén már újra üze-
melt az 1906 óta működő kút, 
ami már csak a nevében artézi, 
hiszen évtizedek óta szivattyú 
hozza fel a vizét. 

– Sikerült megállapodnunk 
az üzemeltetővel, így a hideg víz 
újra rendelkezésre áll. Szeret-
nénk átvenni a kút üzemelteté-
sét, ennek azonban vannak 
jogi, anyagi és műszaki felté-
telei. A jogi kérdéseket március 
31-én tisztázták a jogászok, az 
anyagiakra javaslatot kaptunk, 
a műszaki feltételek pedig adot-
tak, a szükséges eszközök ren-
delkezésre állnak. Remélem, 
hamarosan arról számolhatok 

be, hogy az önkormányzat az 
érintettekkel megegyezve évti-
zedekre biztosítani tudja az ar-
tézi kút működését – tájékoztat-
ta lapunkat T. Mészáros And-
rás, aki kérdésünkre nyomaté-
kosan leszögezte, hogy a szálló 
működtetését nem kívánja át-
venni az önkormányzat; mint 
fogalmazott, a fürdő hatalmas 
adóssággal küzd.

– Két uszodát már üzemelte-
tünk, nem szeretnénk újabb 
80–100 milliós kiadást. Ami a 
szállodát illeti: a jelenlegi két-
három helyett négy-öt csilla-
gos létesítmény kellene ahhoz, 
hogy megfelelő hasznot ter-
meljen. Meggyőződésem: az 
érdi termálvíz minősége ezt 
indokolná is – tette hozzá a pol-
gármester, aki azzal zárta 
szavait: az önkormányzatnak 
nem feladata csődbe ment cé-
gek megmentése; jelen hely-
zetben az a teendőjük, hogy a 
kút működését, ami 1906 óta 
látja el vízzel az érdieket, min-
den rendelkezésükre álló esz-
közzel biztosítsák.

A magas radontartalmú he-
lyi termálvíz egyébként sokfé-
le betegség kezelésére alkal-
mas: többek közt reumatikus 
és degeneratív elváltozások, 
izomgörcsök, reflux esetén 

hasznos; ivó- és fürdőkúrára 
egyaránt alkalmas, és a ta-
pasztalatok szerint főzésre is 
kiváló, hiszen gyorsabban pu-
hul meg a benne az étel, mint a 
vezetékes vízben. n Á. K.

Az önkormányzat csak a kút üzemeltetését venné át

Ismét folyik a gyógyvíz Ófaluban

Ismét folyik a víz az ófalusi termálkútból

A polgármester nem uta-
síthatja a jegyzőt arra, hogy 
mérlegelés nélkül minden 
kérelmező vállalkozónak 
adja meg a vasárnapi nyitva 
tartási engedélyt, és az ön-
kormányzat nem fektetett be 
közpénzt brókercégeknél – 
így reagált múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján T. Mészáros 
András két hozzá intézett 
ellenzéki levélre, hangsú-
lyozva: a DK képviselője tör-
vénysértésre buzdítja a do-
kumentumban, míg az 
Együtt képviselője eleve tör-
vénysértést feltételez levelé-
ben. A polgármester mind-
kettőt visszautasította.

Több aktuális témával is 
foglalkozott április elsejei 
sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András polgármes-
ter; ezek egyike az üzletek 
vasárnapi nyitva tartása 
volt. 

– A Demokratikus Koalí-
ció érdi képviselője, Havasi 
Márta március 31-ei levelé-
ben arra szólított fel, hogy 
utasítsam a jegyzőt: vizsgá-
lat nélkül adja meg az enge-
délyt minden hozzá forduló 

vállalkozónak, aki szeretne 
vasárnap nyitva tartani – tá-
jékoztatott T. Mészáros And-
rás, hangsúlyozva: ha ezt 
megtenné, törvénysértést 
követne el, hiszen a polgár-
mester nem alkothat véle-
ményt egyedi hatósági 
ügyekben.

Mint a városvezető el-
mondta, Havasi Márta leve-
lében az 53/2015. (III. 17.) 

kormányrendeletre hivatko-
zik, miszerint település jegy-
zője – a hozzá érkező kérel-
mek alapján – engedélyezhe-
ti azon üzletek vasárnapi 
nyitva tartását, amelyek 
megfelelnek a mentességi 
feltételeknek. 

– Én az önkormányzat és a 
város vezetője vagyok, meg-
határozott és jól körülírt jo-
gokkal és hatáskörökkel; 

ezekben a hatósági jogkör 
természetesen nincs benne. 
A jegyző hatáskörét nem 
szeretném felülbírálni, illet-
ve utasításokat sem kívánok 
adni neki – szögezte le a pol-
gármester.

T. Mészáros András beszá-
molt egy másik levélről is, 
amelyben az Együtt képvise-
lője, Csornainé Romhányi 
Judit azt kívánta megtudni: 
mikor történt első alkalom-
mal, hogy az önkormányzat, 
illetve annak tulajdonában 
álló gazdasági társaság bró-
kercégnél, értékpapír-keres-
kedelmi, illetve befektetési 
vállalkozásnál helyezett el 
közpénzt.

– A képviselő úgy írja a 
levelét, mintha tudatában 
volna annak, hogy ilyesmi 
történt az önkormányzat-
nál, és most ezt kérné szá-
mon. Szeretném hangsú-
lyozni: mióta én vagyok a 
polgármester, tartózkodunk 
a törvénysértő cselekede-
tektől, márpedig ha vala-
mely önkormányzat bróker-
cégnél helyez el közpénzt, 
az törvénysértés. Mi ilyet 

nem tettünk, nem teszünk, 
és nem is állt soha szándé-
kunkban – emelte ki a pol-
gármester, aki elmondta azt 
is: az önkormányzat 2007–
2008 óta a Raiffeisen bank-
nál vezeti a számláit; sem 
brókercégnél, sem befekte-
tésekkel foglalkozó magán-
cégnél nem helyeztek el köz-
pénzt.

– Visszautasítom tehát a 
DK törvénysértésre buzdító 
felszólítását, i l letve az 
Együtt törvénysértésre uta-
ló kijelentéseit – zárta az el-
lenzéki levelek témáját T. 
Mészáros András. 

A városvezető a sajtótájé-
koztatón kitért a szeptem-
berben várható diákpolgár-
mester-választásra is; mint 
mondta, a három érdi közép-
iskolában április 30-ig állít-
hatnak jelölteket a diákok. E 
jelöltek augusztusban felké-
szítő táborozáson vehetnek 
részt, ahol az önkormányza-
tisággal kapcsolatos tudni-
valókról, teendőkről kapnak 
majd képet.

A polgármester végezetül 
gratulált a város női kézilab-
dacsapatának a Magyar Ku-
pában elért bronzéremért, 
valamint az EHF-kupában 
kivívott eredményért, illetve 
a bajnokságban mutatott 
szerepléséért. 

n ÁdÁm Katalin

Csak a jegyző dönthet a vasárnapi nyitva tartás ügyében

Nincs brókercégnél érdi közpénz

Szennyezés a Fundokliában 
Március utolsó hetében illegális szennyvízelvezetést tártak fel 
az önkormányzat és a vízügy munkatársai a védett Fundoklia-
völgynél. A környezetkárosításra véletlenül derült fény: kábel-
építés során megsérült egy földben futó cső, tartalma pedig a 
Visegrádi utcában folyt. Egy lakó értesítette az illetékeseket, 
akik kiderítették: nem ivó-, hanem szennyvízről van szó, még-
hozzá illegálisan, több tíz méter hosszú csövön át a Fundokliába 
vezetett szennyvízről. A terület egyébként nem csatornázott, 
mivel a védett völgyön nem lehetett átvezetni a hálózatot. 
A szennyezés vélhetően hosszú évek óta tart, ugyanis a kör-
nyékbeliek régóta érzik a kellemetlen szagot a környéken, csak 
éppen azt hitték, a bűz egy illegális szemétlerakóból ered.
Kérdésünkre T. Mészáros András elmondta: az eljárás még folyik 
az ügyben; amint bármilyen információjuk lesz, tájékoztatást 
adnak a lakosságnak. Az elkövetőnek egyébként környezetká-
rosításért kell majd felelnie.

Húsvéti ellenőrzések
A korábbi évek gyakorlata 

szerint a rendőrség 2015. ápri-
lis 2. és 2015. április 6. közötti 
időszakban közúti ellenőrzé-
seket tartott, amelynek ideje 
alatt a hatóság munkatársai 
kiemelt figyelmet fordítottak 
az ittas állapotban közlekedő, 
agresszív, szabályszegő gép-
járművezetők forgalomból 
történő kiszűrésére és ezzel a 
balesetek megelőzésére. A 
húsvéti ünnepek alatt mind-
összesen egy halálos kimene-
telű közúti közlekedési bal-
esetben egy személy vesztet-
te életét.

A rendőrök az ORFK össze-
sítése szerint az intézkedések 
során 30 327 közlekedő ittas-
ságát ellenőrizték, akik közül 
302 személy szervezetében 
mutattak ki alkoholt. A vezetői 

engedély helyszíni elvételére 
114 esetben került sor ittas ve-
zetéssel összefüggésben.

A Pest megyei rendőrök is 
közúti ellenőrzéseket tartot-
tak, amelynek keretében ki-
emelt figyelmet fordítottak az 
ittas állapotban közlekedő, 
szabályszegő gépjárműveze-
tők forgalomból történő ki-
szűrésére és ez által a közleke-
dési balesetek megelőzésére. 

A Pest megyei rendőrök az 
intézkedések során 2195 köz-
lekedő ittasságát ellenőrizték, 
akik közül 19 személy vezetett 
járművet alkoholos befolyá-
soltság alatt. A vezetői enge-
dély helyszíni elvételére 9 
esetben került sor. 

A rendőrség köszöni a köz-
lekedőknek, hogy szabálykö-
vető magatartásukkal hozzá-
járultak a tragédiák elkerülé-
séhez.

Ismét autót  
nyerhet a legjobb

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghirdeti a „Közlekedik a 
család” közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 

A verseny fődíja egy Skoda Fabia Combi személygépkocsi. Nevez-
het minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, 
ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás 
vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevel-
nek. 

A területi versenyeket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési 
bizottságok bonyolítják le 2015. április 25. és június 13. között. A 
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az alábbi időpontban és 
helyszínen rendezi a megyei fordulót:

• Június 6. Cegléd

A pontos helyszínekről és időpontokról a verseny honlapján – 
www.kozlekedikacsalad.hu – tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a 
vetélkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között ötfordulós játékos közleke-
désbiztonsági vetélkedő kerül lebonyolításra. A feladatokat ered-
ményesen teljesítők között fordulónként kisorsolásra kerül a 
Hungaroring Sport Zrt. felajánlásaként a Formula–1 Magyar Nagy-
díjra 2 db belépő, az Autós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db 
10.000 Ft értékű üzemanyag-utalvány, valamint a Porsche Hungá-
ria Kereskedelmi Kft. felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékű Skoda 
ajándékcsomag.

 Az internetes játékra családok is jelentkezhetnek, és fordulónként 
pontokat gyűjthetnek. A legeredményesebben szereplő család ré-
szére a szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy az országos dön-
tőbe jusson és ott a területi versenyek legjobbjaival mérje össze 
tudását.
 
Az országos döntő 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaro-
ringen kerül megrendezésre. 
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi 
feladatokban, műszaki ismeretekben és elsősegélynyújtás terén 
mérik össze felkészültségüket. A Skoda Fabia Combit bármely 
család megnyerheti, mely ismeri, és megfelelően alkalmazni is 
tudja a mindennapok biztonságos közlekedéséhez szükséges 
szabályokat.
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Szepes Gyula Művelődési 
Központ  
2030 Érd, Alsó u. 9.  
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu  
Kérjük, iratkozzon fel hír-
levelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől-pén-
tekig 10–18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a 
rendezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelő-
dési Központ termei 

bérbe vehetők kulturá-
lis, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető 

célokra. Információ: 
Száraz Istvánné 

06-23-365-490/101

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

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők és 
A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói című kiállításra
Teljes árú: 800,- Ft
Kedvezményes: 400,- Ft

3276 expedíciós nap, a múze-
umalapító Balázs Dénes geo-
gráfus újraolvasva
Teljes árú: 400,- Ft
Kedvezményes: 200,- Ft

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás
Teljes árú: 400,- Ft
Kedvezményes:  200,- Ft

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
Dr. Szilágyi László vegyész-
professzor (Debreceni Egye-
tem):
ELInDuLTAM  
SZÉP hAZÁMBóL
című, négy világrészt bemu-
tató fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

TERÜLETBÉRLÉS 

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a 

kocsiszín rendezvények-
re bérbe vehető

kulturális, közművelődé-
si alaptevékenységgel 

összeegyeztethető 
célokra. 

Esküvő, gyerekprogra-
mok, politikamentes 

rendezvények
Információ: Kovács Nóra 

– (06-23) 363-036

Kulturális és tudományos
programok
2015. április 13–19.

KLuBOK PROGRAMJAI:

VITALITÁSKLuB
Április 13-án, hétfőn 17 órakor
Vitalitás egy magyar 
Nobel-díjas örökséggel

SZóKRATÉSZ KLuB
páros héten kedden 15–16 óráig
Játékos ismerkedés a ma-
gyar nyelv gazdagságával. 
Irodalmi szárnypróbálgatá-
sok ösztönzése, irányítása 
gyermekeknek.
Vezeti: Daróciné Márti néni

MERIDIAnTORnA 
InGYEnES GYAKORLó 
KLuB
hétfőnként 9 órakor
Élj 100 évet egészségesen a 
3-1-2 meridián gyakorlatok-
kal!
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

ÖKO KÖR
indul Érden a Klubövezet-
ben  Enikő u. 2/A.
Vezető: Zemlényiné Danka 
Gitta 
Elérhetőségek: 0630-868-
3558
dgittus@gmail.com
                             
TuDATOS ÉLETMóD  
KLuB indul!
Helyszín: Lakótelepi Klub-
övezet, Enikő   u. 2.
kéthetente páros héten, kedden 17 
órakor
Olyan világban élünk, hogy 
legnagyobb kincsünkké vá-
lik az egészség. 
Vajon úgy is bánunk vele?
További információ:
Hörömpő Ferenc: 0620-9557-
027
Hörömpő Ferencné: 0620-
453-6943

KIÁLLÍTÁSOK:

A kamarateremben:
2015. április 14. kedd 16 óra
FEGYó BÉLA 
FESTŐMŰVÉSZ
hÍD KÉT VÁROS KÖZÖTT 
című kiállításának megnyi-
tója
A tárlatot megnyitja: Sárkö-
zi Márta, egykori kolléga, a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Érdi Tankerü-
letének igazgatója

IRKA 
KÖLTÉSZET 
nAPJA
Az  IRODALOMKEDVELŐK 
KLUBJA
szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és barátait
2015. április 17-én 18 órára
költészet napi műsorára,
amelyre várunk vállalkozó 
kedvű kicsiket és nagyokat,
hogy versekkel (klasszikus 
vagy saját)
együtt tisztelegjünk az ün-
nep előtt.
„Van egy színház, végtelen 
és mibennünk lakik, / Világ-
talan angyalaink játszogat-
nak itt…”
(József Attila: Minden rendű 
emberi dolgokhoz)

Közreműködik az Életet az 
Éveknek Nyugdíjasklub 
énekkara
Megtekinthető 2015. május 
3-ig.

Az előtéri kiállítótérben:
TARTóS VIRÁGDÍSZEK 
ÉVSZAKOKRA-
ünnEPEKRE hAnGOLVA
PAPPNÉ POKORNY  
ORSOLYA virágkötő 
kiállítása
A kiállítás megtekinthető 
április hónapban.

ELŐZETES!

SZÍnhÁZBÉRLET  

2015. TAVASZ III/3.

Április 26-án, vasárnap 15 órakor

KÁR ITT MInDEn 

DuMÁÉRT…! 

zenés kávéház   a Gergely 

Theáter előadásában 

Szereplők: KALOCSAI ZSU-

ZSA, NÉMEDI-VARGA TÍ-

MEA, GERGELY RÓBERT, 

HELLER TAMÁS

Április 29-én, szerdán 19 órakor

A huMORKABARÉ 

VISSZATÉR 2. 

HADHÁZI LÁSZLÓ ÖNÁL-

LÓ ESTJE

Műsorvezető: Bellus István

Belépő: 2700 Ft

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök: zárva
kedd: 12–18 h
péntek:12–17 h

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

Szeretettel várjuk könyv-
tárunkban!

VERS-ELŐ
A költészet napja tiszteleté-
re, április 15-én 17 órától a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár felnőtt olvasótermében 
felolvasóestet tartunk.
A rendezvényen minden arra 
vállalkozó felolvashatja, el-
mondhatja kedvenc versét.
Időkorlát: maximum 5 perc.
Jelentkezni előzetesen sze-
mélyesen, vagy e-mailban
(csukalib@csukalib.hu), de 
a helyszínen is lehet.

A GYERMEKKÖnYVTÁR 
PROGRAMJA
Április 14. kedd, 14 órától
KREATÍV KEDD 
játékos kézműves foglalko-
zás kicsiknek és nagyoknak
Anyák napi készülődés, 
részvételi díj: 100 Ft

Április 15. szerda
Versmondó verseny
13 óra  Alsósoknak
15 óra  Felsősöknek

A ZEnEI KÖnYVTÁR 
PROGRAMJA 
június 30-ig 
Visszatekintő kiállítás – vá-
logatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból

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 tudo-
mányos feltárói
3. 3276 expedíciós nap, a mú-
zeumalapító geográfus újra-
olvasva
4. Hely- és sporttörténeti ki-
állítás

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
06 23-360-143

Pirk László Munkácsy-díjas 
festőművész
SZÍn VETüLETEK 
című kiállítása
megtekinthető 
április 15-ig

Amit	kínálunk...

Tematikus	foglalkozások	óvodás	
és	általános	iskolás	csoportoknak

Ízelítő	a	foglalkozásokból
Manó	séta	
Hová	lett	az	érdi	ősember?	
Hangoló	–	érdekes	hangszerek	a	múzeumban
A� zsia	a	legek	kontinense	–	ahol	a	legtöbb	magyar	utazó	járt
A� rvalányhaj	és	gyurgyalag
Régészet	kezdőknek
Egy	éjszaka	Sárkány	Ambrus	udvarházában Kézműves	foglalkozások

Ausztráliai	ütőfa	dıśzıt́ése	pontozással
Afrikai	maszk	készıt́ése

Indián	fejdıś z,	vagy	kar-	és	lábdıśz	készıt́ése	
Tapa	minta	festése	merıt́ett	papıŕra

Gipsznyomatok	készıt́ése	az	E� rd–Tétényi-fennsıḱ	kövületeiről	
A	múzeum	makettjének	elkészıt́ése

Gyere	te	is	múzeumba!

További	információ:	Magyar	Földrajzi	Múzeum
2030	E� rd,	Budai	út	4.	
Tel:	06	(23)	363	036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

És	még	sok	más	program	vár	a	múzeumban!
A CSuKA ZOLTÁn 
VÁROSI KÖnYVTÁR 
PROGRAMJA

Rendez vényeink ről ,  a 
könyv tár szolgáltatásairól 
és díjszabásáról bővebb in-
formációt a 365-470 telefon-
számon vag y a w w w.
csukalib.hu honlapon talál.

A könyvtár részlegeibe 
18 éves korig és 70 éves 

kor felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy 

váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagó-

gusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít.

A fenti kedvezmények a 
zenei könyvtár nem 

hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak!

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

Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület és  
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

meghívja Önt a könyvtárba 2015. április 11-én 15 órára 

Program:

Találkozó a Hazajáró csapatával
A Pieninek: a Magurán túl – a gorálok földjén  

c. film közös megtekintése

* * * * *

Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne w Érd 
i Biblioteka Miejska im. Zoltana Csuka  zapraszają do biblioteki 

w dniu 11 kwietnia 2015 r. na godz. 1500

Program:

Spotkanie ze sztabem „Hazajáró”
Wspólne obejrzenie filmu pt.:  

Pieniny: za Magurą – na ziemi górali

Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
2030 Érd, Hivatalnok u. 14. • Tel.: +36 23 365 470  

M Eg H í Vó  |  Z A Pr oSZEn i E
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TájékozTaTó  házhoz menő lomTalaníTásról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden 
lakosát, hogy városunk területén bevezettük a házhoz 
menő lomtalanítást.
Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor – 
évente egy alkalommal, díjmentesen, minden olyan érdi 
lakos jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal ren-
delkezik és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.

a házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk 
célja, hogy a szolgáltatást bővítve, más napokon is bizto-
sítani tudjuk. 
Igény esetén, hétköznapra már most is tudunk vállalni 
házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott 
számban. 
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgálta-
tásunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügy-
félszolgálatával:
–  telefon: 06-23-522-600 mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 

06/23-522-607)
–  e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu  

honlap: www.eth-erd.hu 

– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
– milyen jellegű lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az Ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az Ön címére induló kollégánk felve-
szi Önnel a kapcsolatot az előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa bera-
kodhatja a megbeszélt mennyiségű lomot a gyűjtő jár-
műbe. 
Fontos: a lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet 
összegyűjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez bár-
milyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal 
büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk Önnek is elnyeri a tetszését 
és közösen sikerül szebbé, tisztábbá tenni városunkat és 
természeti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft.  sajtószolgálata

„Közgyűlés után” címmel, 
három témában tartott rövid, 
rendkívüli sajtótájékoztatót az 
MSZP-DK-Együtt baloldali de-
mokratikus frakció a múlt hét 
elején. Szűcs Gábor frakcióve-
zető a Városi Galériát üzemel-
tető, Kemencés és Lakoma Kft. 
2014. évi gazdálkodásáról szó-
ló beszámolójával kapcsolat-
ban fogalmazta meg bírálatát. 
A beszámolót a városi plénum 
pár nappal azelőtt, március 
26-ai ülésén 10 igen és 4 ellen-
szavazat mellett fogadta el. 
Szűcs  Gábor  az  akkori  vitá-
ban és most is azt kifogásolta, 
hogy a beszámoló nem tartal-
maz alapos, tételes elszámo-
lást, csupán egy szolgáltatási 
szerződés teljesítéséről szól, 
így – szerinte – még az önkor-
mányzat sem tudja pontosan, 
mikor, milyen szolgáltatási dí-
jakat igazol a Kemencés és 
Lakoma Kft.-nek. Közölte: ala-
pos vizsgálatot kezdeményez-

nek az ügyben, hogy kiderül-
jön, pontosan mire költi a Galé-
riát üzemeltető cég a rá bízott 
tízmillió forint közpénzt. Ha-
vasi Márta (DK) a boltok va-
sárnapi bezárásával kapcso-
latban T. Mészáros András 
polgármesternek küldött leve-
lének tartalmát ismertette. Eb-
ben, mint felelős polgármes-
tertől, azt kérte: foglaljon állást 
abban a kérdésben, hogy Érd 
jegyzője a nyitva tartási kérel-
mek elbírálásakor minden he-
lyi vállalkozó számára adjon 
mentességet a kötelező vasár-
napi zárva tartás alól. Hozzá-
tette: tudomása szerint a köz-
vélemény-kutatások eredmé-
nyei alapján a megkérdezettek 
mintegy kétharmada elutasít-
ja a boltok vasárnapi zárva 
tartását. Mint mondta, „a va-
sárnapi boltbezárás tízezrek 
munkahelyét veszélyezteti, és 
elveszi a felsőoktatásban tanu-
ló fiatalok hétvégi munkalehe-
tőségét”. Mivel a vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló 

törvény rendelkezése szerint a 
helyi jegyző adhat engedélyt a 
vasárnapi zárva tartás alóli 
mentességre, ezért fordult a 
DK önkormányzati képviselője 
a polgármesterhez azzal a ja-
vaslattal, hogy a jogszabályok-

nak való megfelelés esetén to-
vábbi vizsgálatok nélkül kap-
janak mentességet a vállalko-
zók a vasárnapi zárva tartás 
alól. A sajtótájékoztató végén 
Csornainé Romhányi Judit, 
az Együtt képviselője bejelen-
tette: tájékoztató levelet kért a 
polgármestertől azzal kapcso-
latban, volt-e, van-e az érdi ön-
kormányzatnak a csődbe ment 
brókercégeknél értékpapírok-
ba fektetett pénze. Mint mond-
ta, ez azért fontos kérdés, mert 
választóik nevében is tudni 
szeretnék, felelősen gazdálko-
dott, gazdálkodik-e a polgár-
mester a rá bízott közpénzek-
kel és a város vagyonával. 

n B. e.

Idén a víz világnapja – Happy hét megünneplé-
se is bekerült az Érdligeti Általános Iskola egyéb-
ként is gazdag Ligeti Napok programsorozatába. 
Sokéves hagyománya van annak, hogy az intéz-
ményben egy egész héten keresztül – a tanulás 
mellett – a diákélethez szorosan kapcsolódó 
egyéb programokat szerveznek az alsósoknak 
és a felsősöknek egyaránt. 

Ebben az évben március 
23-tól 28-ig mindennap iz-
galmas, érdekes, olykor 
vicces, de mindenképpen 
bőséges kreativitást és ér-
deklődést is igénylő rendez-
vények várták a diákokat 
az intézmény mindkét épü-
letében. 

Városunkban ebben az 
évben az Érdligeti Általá-
nos Iskola a víz világnapja 
alkalmából csatlakozott az 
Országos Élelmezési és 
Táplálkozástudományi In-
tézet által meghirdetett 
Happy hét elnevezésű, vízfo-
gyasztást népszerűsítő 
programhoz, ami nemcsak, 
hogy beleilleszkedett az is-
kola hagyományos Ligeti 
Napok rendezvénysorozatá-
ba, hanem az újdonság ere-
jével is hatott, így tartalma-
sabbá és vonzóbbá is tette 
azt a diákok számára. 
Azokban az országokban, 
ahol vízhiány van, talán 
meg sem értenék, mi szük-
ség van a vízivás népszerű-
sítésére. Nálunk viszont a 
tiszta és egészséges víz fo-
gyasztását szükséges hang-
súlyozni, mert a gyerekek 
túl sok egészségtelen, cuk-
rozott folyadékot isznak – 
ám ugyanennyire káros az 

is, ha nem fogyasztanak 
elég vizet. Azt sem árt tuda-
tosítani a diákokban, hogy a 
csapvíz is ugyanannyira ér-
tékes, ízletes, mint palacko-
zott ásványvizek, ezért az 
alsósok számára vízkósto-
lást is szerveztek. A pedagó-
gusok többféle vízmintát 
próbáltak beszerezni, hogy 
a diákok megtapasztalják, a 

víz a legkiválóbb szomjoltó, 
ami semmi mással nem he-
lyettesíthető. Jóval egészsé-
gesebb, ha a cukrozott üdí-
tőitalok helyett inkább mi-
nél több vizet fogyasztanak. 

Az iskola diákjai izgal-
mas vizes játékokat is ki-
próbálhattak, a pedagógu-

sok pedig tematikus órákat 
tartottak nekik természetis-
meretből és biológiából. A 
kézműves foglalkozások egy 
része is a vízhez kapcsoló-
dott. Különféle anyagokból 
poháralátétet készítettek, 
vizespalackokat festettek és 
díszítettek, illetve madár-
etetőt is készítettek belőlük. 

Az OÉTI a Happy hét prog-
ramjába bekapcsolódó isko-
lák közül – a később bekül-
dött, megvalósításról szóló 
beszámoló alapján – a legsi-
keresebbeket érdekes főző-
tanfolyamra hívják meg, 
amelyen az egészséges táp-
lálkozáshoz szükséges for-
télyokat sajátíthatják el. 
Noha már hat éve zajlik, az 
Érdligeti iskola először csat-
lakozott az ivóvizet népsze-
rűsítő programhoz, és Var-
gáné Balogh Erika igazgató 
igen hasznosnak tartja a 
gyermekek egészséges fejlő-
dése szempontjából. A Ligeti 
Napok azonban ezenkívül – 
ahogy a korábbi esztendők-
ben – a pedagógusok szerve-
zésében még számos egyéb, 
változatos programot kínált 
az intézmény diákjainak. A 
7–8. évfolyam tanulói a Nyel-
vünkben élünk anyanyelvi 
és kommunikációs tankerü-
leti versenyen vettek részt, a 
nyolcadikosok pedig a XII. 
Komplex természettudomá-
nyi tankerületi csapatver-
senyben is összemérték fel-
készültségüket. Nem marad-
hattak el a népszerű sport-
versenyek sem, és nem fér 
hozzá kétség, hogy a diákok 
a Mi mit tudunk! című kultu-
rális műsort várták a legjob-
ban. A fellépők elsősorban a 
bemutatkozás miatt, a kö-
zönség pedig azért, mert 
mindig nagyszerű produkci-
ókat láthatnak. Erre a ren-
dezvényre azonban már az 
iskola falain kívül, a Szepes 

Gyula Művelődési Központ 
színháztermében került sor 
pénteken este, és a rendez-
vényen mindegyik évfolyam-
ból voltak fellépők. A tehet-
séges diákok számos műfaj-
ban mutatkoztak be egymás-
nak, szüleiknek és pedagó-
gusaiknak. A Mi mit tudunk! 
jó alkalom a bemutatkozásra 
is, mert az intézmény tanulói 
így jobban megismerik egy-
mást, és tudomást szereznek 
arról, ki milyen műfajban te-
hetséges. A legkisebbek me-
sét mondtak, mások verssel, 
dallal, zenei produkcióval 
lepték meg a közönséget, és 
– ahogy talán mindig – a 
színpompás, káprázatos ru-
hakölteményeikkel és lenyű-
göző mozgásukkal ezúttal is 
a tánckoreográfiákat bemu-
tató tanulók aratták a legna-
gyobb sikert. 

Az idei Ligeti Napok már-
cius 28-án, szombaton sport-
versennyel, zsonglőrbemuta-
tóval és koncerttel zárult a 
diósdi amerikai iskola sport-
csarnokában. 

n BálinT ediT         

Ellenzéki sajtótájékoztató három témában

Kétségek, boltbezárás, értékpapír

Szűcs Gábor frakcióvezető a Vá-
rosi Galériát üzemeltető cég tava-
lyi beszámolójának tartalmát ki-
fogásolta, és vizsgálatot is kezde-
ményez annak kiderítésére, mire 
költi a cég a rá bízott közpénzt

Havasi Márta a boltok vasárnapi 
zárva tartásával kapcsolatban 
levélben fordult kéréssel   a pol-
gármesterhez

Csornainé Romhányi Judit azt 
szerette volna megtudni, volt-e 
az érdi önkormányzatnak a 
csődbe ment brókercégeknél be-
fektetett pénze

Gazdag programokkal ünnepeltek az Érdligeti Általános Iskola diákjai

Happy hét a Ligeti-napokon

Dzsungel-tánc a felsősök előadásában

A mesemondók tréfás mesékkel 
szórakoztatták a közönséget

A tánc nemcsak együttesben, 
egyéniben is sikert aratott

Voltak, akik a fellépés előtti perceket is a próbára használták ki, 
hogy hibátlan legyen a bemutatkozásuk

Tájékoztató és tudnivalók

a 2015. évi, tavaszi zöldhulladék és 
biohulladék elszállításáról

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzat képviselő-
testülete 23/2005. (VII.01.) sz. rendelete alapján 2015-ben április 11. és május 2. 
között végzi el a tavaszi zöldhulladékgyűjtést.

A gyűjtési és a szállítási technológia megegyezik a korábban már megszokott 
gyűjtési technológiával. A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t meg nem 
haladó mennyiségben, zsákban, vagy legfeljebb 1 méteres darabokra vágva és 
kötegelve helyezheti az ingatlana elé, az ütemterven feltüntetett időpontban. Az 
ingatlanok elé zsákban kihelyezett zöldhulladék, kötegelt fanyesedék gyűjtése és 
elszállítása minden érdi ügyfelünknek díjmentes.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, 
mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen 
anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. 
A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.

FONTOS!
A gyűjtést az alább kijelölt utcákban egyszerre több helyszínen kezdjük meg, és 
több napon át folyamatosan végezzük. A programozott ütemterv miatt nem tudjuk 
megoldani a későn kirakott zsákokért a visszafordulást. Ezért az ütemtervben 
feltüntetett kezdő napon az egész kijelölt területen, reggel 7 órára kérjük kihelyezni 
a zsákokat és a kötegelt fanyesedéket az ingatlan elé.

A zöldjárat teljes ideje alatt (2015. április 11-től 2015. május 2-ig) a hulladékudvarban 
(Sas utca 2. sz.) az ÖK. rendeletnek megfelelően érdi lakossági ügyfeleinktől a 
beszállított zöldhulladékot korlátozás nélkül átvesszük. 

ZÖLDJÁRAT ÜTEMTERV 2015.

2015. április 18.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlantulajdonosai április 11-én, szombaton reggel 7 
órára szíveskedjenek az összegyűjtött zöldhulladékot, valamint a  – legfeljebb egyméteresre 
vágott – kötegelt ágakat az ingatlanuk elé kirakni. 
 
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Báthory I. u., Berzsenyi D. u., Bethlen G. u., Bibic u., Bíró u., 
Bölömbika u., Cankó u., Cinke u., Csalogány u., Csér u., Csíz u Csóka u., Damjanich J. u., Daru u., 
Deák F .u. Délibáb u., Díjnok u., Dobó I. u., Ellenőr u., Elnök u., Előadó u., Elöljáró u., Emil u., Ercsi 
út Erkel F. u., Eszperantó tér Fácán köz Fácán u., u. Fecske u., Fehérvári út Feketesas u., Ferenc 
u., Fogoly u., Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., Gárdonyi G. u., Gellért u., Gém u., Gépíró u., Gereben 
u., Gergely u., Géza u., Gólya u.

Gyakornok u., György u., Győző köz Gyula u., Haris u., Harkály u., Hattyú u., Héja u., Hírnök u., 
Hivatalnok u., Holló tér, Holló u., Huba u., Hunor u., Hunyadi J. u., Imre u., Intéző u., Írnok u., 
István u., János u., Jegyző u., Jenő u., Jókai u., József tér Kakukk u., Kálmán u., Kanári u., Kánya 
u., Károly u., Karvaly u., Kelemen u., Kende u., Képviselő u., Keselyű u., Keve u., Kócsag u., Kond 
u., Koppány u., Kossuth L. u Könyvelő u., Könyves K. u., László u., Liszt F. u., Lóránd u., Madách I. 
u., Martinovics I. u., Mátyás K. u., Mérnök u., Mikes K. u., Miklós u., Mikszáth K. u., Munkácsy M. 
u., Nagy L. u., Orvos u., Ölyv u., Pacsirta u., Pál u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u., Péter u., Petőfi 
S. u., Pintyőke u., Rákóczi F. u., Riminyáki út Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas u., Seregély u., 
Sirály u., Sólyom u., Stiglinc u., Szajkó u., Szalonka u., Szárcsa u., Szarka u., Szent István u., Szent 
László tér Taksony u., Tanár u. Tanácsos u., Technikus u., Tervező u., Thököly I. u., Tisztviselő u., 
Titkár u., Tolmács u., Tollnok u., Tompa u., Tó u., Töhötöm u., Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész 
u., Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., Varjú u., Velencei út Vércse u., Vince u., Vöcsök u., 
Vörösmarty M. u., Zámori u., Zoltán u., Zrínyi M. u., Zsolt u. 

Szamek Zsolt ügyvezető, ÉTH Nonprofit Kft.
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FELHÍVÁS
Az AVArégEtéS SzAbÁLyAinAk bEtArtÁSÁrA
érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a 

lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos 
szabályok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (Vii. 01.) 
számú önkormányzati rendelete alapján:
•	 Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított 

tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet 
ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.

•	 Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat 
más kommunális, állati eredetű, illetve ipari 
eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

•	 A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A sza-
badban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberende-
zést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet 
azonnal el kell oltani.

•	 A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

•	 A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti 
hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával 
elégethető.

•	 Az avar és kerti hulladék égetése a város egész 
területén minden év

február 15. és április 30., valamint október 15. és 
november 30. között engedélyezett.

•	 Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt 
megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha 
az illetékes miniszter fenti időszakban 
tűzgyújtási tilalmat rendel el.

•	 Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi 
rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és 
óvodák, szociális intézmények 100 m-es 
körzetében munkanapokon 18.00 óra előtt, 
valamint hitéleti középületek esetében a 
szertartások ideje alatt is.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli 
területein tilos az avar és kerti hulladék 
égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére 
csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb 
fertőzéskor kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
34/2013. (Xi. 7.) önkormányzati rendelet alapján

50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 
természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi 

személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos 
előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása 
érdekében – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Kiíró megnevezése, székhelye:  
Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zat 2030 Érd, Alsó utca 1–3. (a továb-
biakban: Kiíró)

Pályázat tárgya: Érd, 0110/103 
hrsz-ú, 23641 m2 összterületű, 
ingatlan-nyilvántartás szerint kivett 
telephely és kivett medence műve-
lési ágú ingatlan új hulladékkezelési 
technológiát alkalmazó hulladék 
feldolgozó üzem létrehozásával 
történő hasznosítása. Az ingatlan a 
Helyi Építési Szabályzat szerint  „Kh”  
övezeti besorolású.  Különleges 
terület hulladékkezelő, városüze-
meltetési terület. Az építési öveze-
ten belül városüzemeltetési és 
városi hulladékgazdálkodási célú 
építmények létesíthetők (hulladék-
udvar, komposztálótelep). A telek-
határok mentén 20 m szélességben 
beültetési kötelezettség szerinti 
zöldfelületet kell kialakítani.

A kiíró által elfogadható minimál 
bérleti díj összege: Minimális bér-
leti díj nincs, arra a pályázónak HU 
Ft-ban kell ajánlatot tenni  egy évre 
vonatkozóan.

A használat feltételei: Olyan új 
hulladékkezelési technológiai meg-
valósítását és bevezetését várjuk a 
pályázóktól, mely az érvényes jog-
szabályok alapján jelentősen csök-
kenti az ártalmatlanítási költsége-
ket. A technológiát a pályázó maga 
választhatja ki, de a kiíró a keletkező 
éves változó mennyiségű hulladék 
átadásán kívül más felelősséget 
nem vállal. Pályázó által megvalósí-
tott beruházásnak a lerakással ártal-
matlanított hulladékból kell gazda-
ságosan működnie. 

Az ajánlatok benyújtásának 
helye, módja és pontos időpontja:

A pályázatokat Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Polgármesteri Titkárságán 
(2030 Érd, Alsó u. 1-3.). zárt boríték-
ban, az azonosításra közvetlenül 
alkalmatlan módon, egy példány-
ban, személyesen, vagy meghatal-
mazott útján kell benyújtani. A borí-
tékra rá kell írni:  „Környezetvédel-
mi beruházás megvalósítása 
Érden  0110/103 hrsz”. A pályázat 
beérkezésének határideje a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtáblájára 
való kifüggesztés napjától számí-
tott 30. nap. 

A pályázattal kapcsolatos ada-
tok, információk szolgáltatásá-
nak helye: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Polgármesteri Titkárság 
(2030 Érd, Alsó u. 1-3.) Tel: 23/522-
313, Simó Károly alpolgármester
A tájékoztatás arról, hogy a kiíró 
fenntartja-e azt a jogot, hogy 
érvényes ajánlatok esetén is a 
pályázatot eredménytelenné 
nyilvánítsa, illetve visszavonja: 
Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az 
érvényes ajánlatok esetén is a pályá-
zatot eredménytelenné nyilvánítja, 
illetve visszavonja.

A pályázati biztosíték (bánat-
pénz) megjelölése, rendelkezés-
re bocsátásának határideje és 
módja, mellékkötelezettséggé 
alakítás lehetősége: A kiíró pályá-
zaton való részvételt 1.000.000,- Ft 
pályázati biztosíték nyújtásához 
köti, melyet a kiíró 12001008-
00209494-00100001 számú szám-
lájára a pályázat benyújtására bizto-
sított határidőig kell átutalással 
megfizetni. Az átutalás megjegyzé-
sében fel kell tüntetni: „pályázati 
biztosíték 0110/103 hrsz”. A pályá-
zati biztosíték a megkötött szerző-

dést biztosító mellékkötelezettség-
gé alakul át. 

Az ajánlatok felbontásának 
helye és időpontja: A határidőben 
beérkezett pályázatok felbontása a 
benyújtási határidőt követő 3 mun-
kanapon belül nyilvánosan történik 
Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala Polgár-
mesteri Titkárságán (2030 Érd, Alsó 
u. 1-3.) II. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok elbírálásának 
menete, szempontrendszere:
A pályázatra benyújtott ajánlatokat 
a kiíró által meghatalmazott szemé-
lyek (Értékelési Munkacsoport) 
véleményezik, és javaslatot tesznek 
a pályázat érvényessége, eredmé-
nyessége kérdésében, és javaslatot 
tesznek a tulajdonosi döntéshoza-
tal céljából a döntést hozó felé. A 
kiíró a benyújtási határidőt követő 
első rendes ülésén bírálja el a pályá-
zatokat.
Az ajánlatok közül az összességében 
a legkedvezőbb feltételeket kínáló 
ajánlat mellett kell dönteni. Több 
pályázó esetén előnyt élvez a maga-
sabb bérleti díjat felajánló pályázó. 
Amennyiben a felajánlott bérleti díj 
több jelentkező esetén megegyezik, 
előnyt élvez az, aki több munkaerő 
foglalkoztatásával járó hasznosítási 
pályázatot nyújtott be. 

Az eredményhirdetés módja, 
helye, ideje: A Kiíró a döntését az 
elbírálást követő 8 munkanapon 
belül írásban közli valamennyi aján-
lattevővel.

Tárgyalásos eljárásra való átté-
rés lehetősége: A pályázatok érté-
kelését követően az Értékelési Mun-
kacsoport tárgyalást kezdeményez-
het ha, 

a) többen adnak be megfelelő aján-
latot,
b) az ajánlattevő által benyújtott 
pályázat kirívóan aránytalannak 
értékelt kötelezettségvállalást tar-
talmaz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét 
(székhelyét), telefonszámát, tele-
faxszámát, e-mail címét,
b) az ajánlattevő rövid bemutatását, 
tevékenységét,
c) a megajánlott bérleti díj összegét,
d) a pályázati kiírásban foglalt felté-
telek elfogadására vonatkozó nyi-
latkozatot,
e) a tervezett hasznosítás részletes 
leírását, 
f ) a nem természetes személy 
pályázó esetén, a nyilatkozatát 
arról, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény sze-
rint átlátható szervezetnek minő-
sül, és a pályázatához csatolja a 
tulajdonosi szerkezetének bemu-
tatását,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy neki, és nem természetes sze-
mély pályázónál a tulajdonában 
álló más gazdálkodó szervezetnek 
nem áll fenn tartozása az önkor-
mányzattal vagy adóhatósággal 
szemben. Pályázathoz csatolni kell 
a nemleges adótartozásról szóló 
igazolásokat is (NAV, Önkormány-
zat), 
h) amennyiben az ajánlattevő jogi 
személy, vagy jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaság, vagy sze-
mélyes joga szerint jogképes szer-
vezet, az ajánlatnak tartalmaznia 
kell az ajánlattevő 30 napnál nem 
régebbi cégkivonatát, vagy cégbe-
jegyzés iránti kérelmének másola-
tát, illetve a nyilvántartásba vételről 
szóló okiratot, az aláírásra jogosult 
képviselőjének aláírási címpéldá-

nyát, amennyiben ilyenre kötele-
zett,
i) amennyiben az ajánlattevő 
egyéni vállalkozó, az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő 
vállalkozói engedélyének hiteles 
másolatát,
j) amennyiben az Európai Unió más 
tagállamában letelepedett ajánlat-
tevő letelepedési helye szerinti 
országban a g) és h) pontban meg-
határozott dokumentumok nem 
léteznek, az azzal egyenértékű 
dokumentumokat is el kell fogadni,
k) amennyiben az ajánlattevő ter-
mészetes személy az ajánlatnak tar-
talmaznia kell az ajánlattevő szemé-
lyi adatait,
l) a konzorciumban pályázóknak 
ajánlatukhoz csatolni kell a közöt-
tük létrejött megállapodást, és meg 
kell jelölniük a meghatalmazással 
eljáró képviselőjük nevét és a kon-
zorciumi tagokra vonatkozó f) pon-
tokban meghatározott dokumen-
tumokat.

Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő 
lejártától kezdődik. Az ajánlattevő 
az ajánlatához a pályázati kiírásban 
meghatározott időpontig, de leg-
alább a benyújtási határidő lejártá-
tól számított 60 napig kötve van, 
kivéve, ha a kiíró ezen időponton 
belül a pályázati nyertessel szerző-
dést köt, vagy az ajánlattevőkkel 
írásban közli a pályázat eredmény-
telenségét.

Jelen pályázati felhívásban nem 
szabályozott kérdések tekintetében 
Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 13/2012.(III.27.) számú 
rendelet 1. számú melléklete az 
irányadó.

FEnntArtÓi kÖzLEMény

az óvodai 
beíratásról

Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési 
Bizottsága a 2015/2016. nevelési évre az Önkormányzat 
által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási 
időpontokat határozta meg: 

2015. április 20. (hétfő) 8–15 óráig;
2015. április 21. (kedd) 8–17 óráig.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, 
dokumentumok:

•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
igazolvány,

•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  a gyermek lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa,
•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•  a gyermek TAJ-száma.

A Lukin László zeneiskola 

felvételi meghallgatásokat tart  
2015. április 20–28. között 

a 2015/2016-os tanévre 
a központi épületeikben és kihelyezett tagozatain.

A következő hangszerekre (tantárgy) várjuk a jelentkezőket: 
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 

trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, harmonika, ütő, magánének, 
valamint szolfézs zenei előképző.

részletek:
www.erdizeneiskola.hu honlapunkon, valamint az irodában  

(Érd, Felső u. 33.). Tel: 06/23-365-641

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

„Ha az ár mellett…
A minőség is számít!”

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

táblás ásványgyapot
55 cm 324 Ft/m2 10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

10 cm 56

21
86

70knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

UD 0,5 115 Ft/fm
UD 0,6 139 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 206 Ft/fm

UW75 0,5 206 Ft/fm
UW 0,6 254 Ft/fm

CW75 0,5 249 Ft/fm
CW 0,6 306 Ft/fm

gipszkarton
proFilok Ha fa, akkor

Zso-fa!
www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

2030 Érd, Ercsi út 32.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás:
H-P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác

Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
Kalodás tűzifa (vas, fa)

Fűrészpor

Fa brikett
akció 1 raklap
vásárlása esetén 60 Ft/kg

T ű Z i f a T e l e p
TavasZi akció!

Érdrekiszállított 2-3-4m3-es szórt akác, tölgy tűzifa tavalyi áron!

akÁc TÖLGY
2 m3 30 000 Ft 28 000 Ft
3 m3 43 000 Ft 40 000 Ft
4 m3 56 000 Ft 52 000 Ft

Az akció a május 23-ig leadott rendelésekre érvényes, májusi kiszállítással!

21
86
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése

21
92

12

KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu

21
84

62
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P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
Érd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) számú rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet 
az Önkormányzat közigazgatási te-
rületén működő civil szervezetek ré-
szére.

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k:

 Egészségügyi Keret:

Pályázhatnak mindazon civil szerve-
zetek és közösségek, amelyek az aláb-
biakban felsorolt feladatokat kívánják 
megoldani: 

Érd Megyei jogú Város lakossága 
egészségi állapotának megőrzését, ja-
vítását célzó programok megvalósítása;

egészséges életmódra, egészség-
megőrzésre nevelő, szenvedélybe-
tegség ellenes valamint prevenciós, 
szemléletmód-váltást elősegítő prog-
ramok rendezése, illetve azokon való 
részvétel.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 

A pályázatok benyújtási határnapja 
a kiírásnak az önkormányzat honlap-
ján történő megjelenését követő 30. 
nap. 

A rendeletben előírt kötelező mel-
lékletek hiánya, illetve a hiányosan ki-
töltött adatlap esetén a pályázat ér-

vénytelen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határide-
je: a benyújtási határidő leteltétől szá-
mított 15 nap.

Pályázatot benyújtani személyesen 
vagy postai úton lehet, a postai úton 
benyújtott pályázat esetében a be-
nyújtási határidőn a postára adás ide-
jét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően 
beérkezett/postára adott pályázato-
kat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatok benyújtásának módja: 
amennyiben személyesen nyújtja be, 
zárt borítékban, a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati irodáján hivatali 
munkaidőben (2030 Érd Alsó u. 3.) te-
heti meg egy példányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil szerve-
zetek Önkormányzati támogatása: 
Egészségügyi keret pályázat

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 2. szá-
mú mellékleteként szereplő pályázati 
adatlap benyújtásával, az abban meg-
határozott dokumentumok csatolásá-
val lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyújtá-
sa esetén a programhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó pályázati dokumen-
tumok közül a bírósági bejegyzés má-

solatát, az alapszabályt és az alapító 
okiratot tárgyévben csak a legelső pá-
lyázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támoga-
tást pályázat benyújtásával, a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programokra igé-
nyelheti, azzal, hogy amennyiben a 
pályázó által megvalósítani kívánt 
program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor 
benyújtott kérelem alapján kivételes 
esetben az illetékes bizottság az egy 
évet legfeljebb 60 nappal meghaladó 
megvalósulási határidejű pályázatot is 
támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető leg-
nagyobb támogatás összege legfel-
jebb 600.000 Ft,- lehet. 

Az önálló bankszámlával nem ren-
delkező pályázónak pályázatában kö-
telezettségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támogatási ösz-
szeg fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem rendel-
kező kedvezményezett részére bizto-
sítja.

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

A nyertes pályázókkal az Önkor-
mányzat támogatási szerződést köt. 
Az elszámolás részletes szabályait a 
támogatási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a 
támogatási szerződésben foglalt tá-
mogatási célra használható fel elszá-
molási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszá-
moló elfogadásáról a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság dönt. 

A támogatási szerződésben rögzí-
tett céltól eltérő felhasználása vala-
mint a feladat teljesítésének elmara-
dása esetén, illetőleg ha a civil szer-
vezet a támogatás igénylésekor lé-
nyeges körülményről, tényről valót-
lan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy beszámolási kötelezettségének 
nem tesz eleget, a támogatás azon-
nal megszüntethető, illetve a támo-
gatás összegét vissza kell fizetni. A 
visszafizetési kötelezettség fennáll 
akkor is, ha az illetékes bizottság a 
szakmai beszámolót nem fogadja el. 
A visszafizetési kötelezettség teljesí-
tésére részletfizetési kedvezmény 
nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az el-
számolást a Közgyűlés köteles ellen-
őrizni.

A pályázni csak formanyomtatvá-
nyon lehet, mely átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00-18:30-ig, 
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00-16:30-ig, 
Péntek: 8:00-12:00-ig, vagy letölthető 
a város honlapjáról www.erd.hu 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

(Közrendvédelmi Keret)
Pályázati felhívás

Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjú-
sági és Közrendvédelmi Bizottsága a 
civil szervezetek önkormányzati tá-
mogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) ren-
deletében foglaltak alapján pályáza-
tot hirdet az önkormányzat közigaz-
gatási területén működő civil szerve-
zetek részére.

A Közrendvédelmi Keretre pályáz-
hatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt fel-
adatokat kívánják megoldani:

Érd Megyei Jogú Város területén a 
közrend javítása, közlekedés fegyel-
me és bűnmegelőzés hatékonyabbá 
tétele érdekében szervezett rendez-
vények, akciók megvalósítása.

A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának ha-

tárideje a pályázat kiírását követő leg-
később 1 év, a pályázat szakmai és 
pénzügyi beszámolójának határideje 
legkésőbb a pályázati cél megvalósu-
lásától számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve 
legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően 
beérkezett/postára adott pályázat 
érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött 
adatlap és a kötelező mellékletek hiá-
nya esetén érvénytelen. 

Utólagos hiánypótlásra nincs lehe-
tőség.

A benyújtás módja:

A pályázatot személyesen lehet be-
nyújtani ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Irodájára 
(Érd, Alsó u. 1., fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára 
(Alsó u. 3., fsz.)

vagy postai úton a Humán Irodá-
nak címezve, mindkét esetben egy 
példányban, zárt borítékban. A borí-
tékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi 
keret pályázat”. Postai úton benyúj-
tott pályázat esetén a benyújtási ha-
táridőn a postára adás idejét kell érte-
ni.

A benyújtás határideje: az önkor-
mányzat honlapján történő megjele-
nést követő 30. nap.

Pályázni a pályázati adatlap be-
nyújtásával az abban meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával 
lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyúj-
tása esetén a programhoz közvetle-
nül nem kapcsolódó pályázati do-
kumentumok közül a bírósági be-
jegyzés másolatát, az alapszabályt 
és az alapító okiratot tárgyévben 
csak a legelső pályázatához kell csa-
tolnia.

A pályázati dokumentáció ügyfél-
fogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Humán Irodáján, ügyfélfogadá-
si időn kívül az Ügyfélszolgálati Iro-
dán vehető át, vagy letölthető a www.
erd.hu honlapról. 

A pénzügyi támogatás felhasználá-
sa és elszámolása:

A pályázatok elbírálásánál előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik a pá-
lyázati cél megvalósításához saját for-
rással is rendelkeznek.

Aki az elmúlt három évben igényelt 
támogatással nem számolt el, kizárta 
magát a pályázatból.

A nyertes pályázókkal az önkor-
mányzat támogatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás össze-
gének felhasználásáról a támogatási 
szerződésben meghatározott módon 
köteles elszámolni, illetve a megvaló-
sulásról szakmai beszámolót készíte-
ni, mely benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél megvalósu-
lásától számított 30. nap.

A támogatási szerződésben rögzí-
tett céltól eltérő felhasználása vala-
mint a feladat teljesítésének elmara-
dása esetén, illetőleg ha a civil szerve-
zet a támogatás igénylésekor lénye-
ges körülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 
a felhasználásról nem számol el, a tá-
mogatás összegét vissza kell fizetni.

A döntésről valamennyi pályázót 
írásban értesítjük.

Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Köz-

nevelési és Művelődési Bizottsá-
ga a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) rendeletében fog-
laltak alapján pályázatot hirdet 
az önkormányzat közigazgatási 
területén működő civil szerve-
zetek részére.

A Kulturális Keretre pályáz-
hatnak mindazon civil szerveze-
tek, amelyek az alábbiakban fel-
sorolt feladatokat kívánják meg-
oldani:

Érd Megyei Jogú Városban 
hagyománnyal bíró vagy ha-
gyományteremtő céllal megva-
lósuló fesztiválok, rendezvé-
nyek szervezése vagy azokhoz 
való aktív kapcsolódás,

Érd Megyei Jogú Városban 
kulturális, művészeti esemé-
nyek, kiállítások rendezése, kiad-
ványok készítése,

nemzetiségi, kisebbségi ha-
gyományőrző programok, ese-
mények rendezése,

oktatási, nevelési célú városi 
rendezvények vagy rendez-
vénysorozatok szervezése és le-
bonyolítása.

A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság előnyben részesíti a 
pályázat időszakában megvaló-
suló alkotások, rendezvények, 
programok létrehozását.

A pályáztatás rendje

A program megvalósításának 
határideje a pályázat kiírását kö-
vető legkésőbb 1 év, a pályázat 
szakmai és pénzügyi beszámo-
lójának határideje legkésőbb a 
pályázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pályáz-
ni.

Valamennyi keretre együttvé-
ve legfeljebb kettő pályázat ad-
ható be.

A benyújtási határidőt köve-
tően beérkezett/postára adott 
pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött 
adatlap és a kötelező mellékle-
tek hiánya esetén érvénytelen. 

Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A benyújtás módja

A pályázatot személyesen le-
het benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodára 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.)

vagy postai úton a Humán 
Irodának címezve (Polgármes-
teri Hivatal, Humán Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.), mindkét esetben 
egy példányban, zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: 
„Kulturális Keret pályázat”. Pos-
tai úton benyújtott pályázat ese-
tén a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni.

A benyújtás határideje: az 
önkormányzat honlapján törté-
nő megjelenést követő 30. nap.

Pályázni a pályázati adatlap be-
nyújtásával az abban meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával 
lehet azzal, hogy ugyanazon civil 

szervezetnek több pályázat be-
nyújtása esetén a programhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó pá-
lyázati dokumentumok közül a 
bírósági bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító okiratot 
tárgyévben csak a legelső pályá-
zatához kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció az 
Ügyfélszolgálati Irodán vehető 
át, vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról. 

A pénzügyi támogatás fel-
használása és elszámolása

A pályázatonként elnyerhető 
legnagyobb támogatás összege 
legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

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

Aki az elmúlt három évben 
igényelt támogatással nem szá-
molt el, kizárta magát a pályá-
zatból.

A nyertes pályázókkal az ön-
kormányzat támogatási szerző-
dést köt.

A civil szervezet a támogatás 
összegének felhasználásáról a 
támogatási szerződésben meg-
határozott módon köteles elszá-
molni, illetve a megvalósulásról 
szakmai beszámolót készíteni, 
mely benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél meg-
valósulásától számított 30. nap.

A támogatási szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhaszná-
lása valamint a feladat teljesíté-
sének elmaradása esetén, illető-
leg ha a civil szervezet a támoga-
tás igénylésekor lényeges körül-
ményről, tényről valótlan vagy 
hamis adatot szolgáltatott, vagy 
a felhasználásról nem számol el, 
a támogatás összegét vissza kell 
fizetni.

A döntésről valamennyi pá-
lyázót írásban értesítjük.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Érd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) önkormányzati rende-
letben foglaltak alapján pályázatot 
hirdet az Önkormányzat közigazgatá-
si területén működő civil szervezetek 
részére.

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k:

Szociális Keretre pályázhatnak 
mindazon civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:

 
a) a szociális ellátás alanyainak élet-
minőség-javítását, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű személyek társadalom-
ba való integrálódását célzó progra-
mok, akciók megvalósítására,

 
b) a szociális ellátás alanyai részére szer-
vezett rendezvények megtartására, 
ilyen rendezvényeken való részvételre.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 

A pályázatok benyújtási határnapja 
a kiírásnak az önkormányzat honlap-
ján történő megjelenését követő 30. 
nap. 

A rendeletben előírt kötelező mel-
lékletek hiánya, illetve a hiányosan 
kitöltött adatlap esetén a pályázat 

érvénytelen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: a benyújtási határidő leteltétől 
számított 15 nap.

Pályázatot benyújtani személye-
sen vagy postai úton lehet, a postai 
úton benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően 
beérkezett/postára adott pályázato-
kat érvénytelennek kell tekinteni.

Személyesen zárt borítékban, a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati irodáján munkaidőben (2030 Érd 
Alsó u. 3.) lehet egy példányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil szerve-
zetek Önkormányzati támogatása: 
Szociális keret pályázat

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 2. szá-
mú mellékleteként szereplő pályázati 
adatlap benyújtásával, az abban meg-
határozott dokumentumok csatolásá-
val lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyújtá-
sa esetén a programhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó pályázati dokumen-
tumok közül a bírósági bejegyzés má-

solatát, az alapszabályt és az alapító 
okiratot tárgyévben csak a legelső pá-
lyázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támo-
gatást pályázat benyújtásával, a pá-
lyázat kiírását követő legkésőbb 1 
éven belül megvalósítandó progra-
mokra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvaló-
sítani kívánt program előreláthatólag 
egy éven túl valósul meg, a támoga-
tás igénylésekor benyújtott kérelem 
alapján kivételes esetben az illetékes 
bizottság az egy évet legfeljebb 60 
nappal meghaladó megvalósulási ha-
táridejű pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető leg-
nagyobb támogatás összege legfel-
jebb 600.000,- Ft  lehet. 

Az önálló bankszámlával nem rendel-
kező pályázónak pályázatában kötele-
zettségvállaló szervezetet kell megjelöl-
nie, amely a támogatási összeg fogadá-
sára saját bankszámláját az önálló bank-
számlával nem rendelkező kedvezmé-
nyezett részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

A nyertes pályázókkal az Önkor-
mányzat támogatási szerződést 
köt. Az elszámolás részletes szabá-
lyait a támogatási szerződés tartal-
mazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a 
támogatási szerződésben foglalt tá-
mogatási célra használható fel elszá-
molási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszá-
moló elfogadásáról a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság dönt. 

A támogatási szerződésben rögzített 
céltól eltérő felhasználása valamint a fel-
adat teljesítésének elmaradása esetén, il-
letőleg ha a civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szol-
gáltatott, vagy beszámolási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,  a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve a támo-
gatás összegét vissza kell fizetni. A vissza-
fizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha 
az illetékes bizottság a szakmai beszámo-
lót nem fogadja el. A visszafizetési kötele-
zettség teljesítésére részletfizetési ked-
vezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az 
elszámolást a Közgyűlés köteles el-
lenőrizni.

A pályázni csak formanyomtatvá-
nyon lehet, mely átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00-
18:30-ig, Kedd, Szerda, Csütörtök: 
8:00-16:30-ig, Péntek: 8:00-12:00-ig, 
vagy letölthető a város honlapjáról 
www.erd.hu
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Bajnokok Ligája-kompatibilis kerettel rendelkező 
és az EHF Kupa elődöntőig minden ellenfelet 
magabiztosan legázoló ellenfél - vagyis a Rosz-
tov-Don dióhéjban. Az orosz együttes ugyan-
akkor nem csak a nemzetközi színtéren, hanem 
saját bajnokságában is menetel, az alapszakasz 
megnyerése után, a negyeddöntőben sem 
hagyott esélyt az Izsevszknek. 

A Rosztov az EHF Kupá-
ban, a legjobb négy közé veze-
tő úton már elbúcsúztatott 
egy magyar együttest, még-
pedig a Dunaújvárost kettős 
győzelemmel, a legnagyobb 
durranást még is az 
Asztrahanocska elleni páros 
siker szolgáltatta. Az orosz 
bajnokság alapszakaszának 
negyedik helyezettjét ugyan-
is felaprította a Rosztov és 
végül összetettben 29(!) góllal 
jutott tovább. Az ÉRD is jó 
hangulatban készülhetett, és 
hasonlóan makulátlan mérle-
ge volt, mint az orosz ellenfél-
nek, ugyanis a negyeddöntő-
ben, az Esbjerg ellen sem a 
magyar csapatot tartották 
esélyesebbnek, mégis kettős 
győzelmet ünnepelhetett, va-
lamint fennállása során elő-
ször szerzett érmet a Magyar 
Kupában - az MTK legyőzésé-
vel egy bronz jött össze. 

  Az érdi találkozón azon-
ban nagyon bekezdett a ven-
dégcsapat, állva hagyva az 
érdieket, akik többször lövé-
sig sem jutottak el, ha pedig ez 

mégis összejött, nem találtak 
kaput. Az ukrán válogatott 
Viktorija Borscsenko hetesei-
vel, valamint Andjela 

Bulatovics és Vladlena 
Bobrovnyikova betöréseivel 
már 5-0-ra lépett el a Rosztov. 

Feltűnő volt, hogy az oroszok 
egészen félelmetes iramban 
közlekedtek a pályán, jó pár 
percbe telt, mire az érdiek is 
felvették ugyanezt a sebessé-
get. Mariama Signate tudta 
először átlőni a szörnyként 
magasodó orosz falat, így a 7. 
percben tört meg a hazai gól-
képtelenség. Az ÉRD hiába 
állta már az oroszok dinami-
káját, hosszú perceken ke-
resztül ez csak arra volt elég, 
hogy ne nőjön a különbség. A 
szlovén játékvezetők sárga 
lappal büntették Szabó Edi-

nát, ugyanakkor a pályán az 
oroszok lépéshibáira és a kel-
leténél keményebb megmoz-

dulásaira rá sem hederítettek, 
ezzel fokozva a velük kapcso-
latos rossz emlékeket - ugyan-
is 2012 novemberében az EHF 
Kupában, az érdi kiesést hozó, 
Metz elleni visszavágón szin-
tén a Cvetko-Kavalar páros 
dirigált. A 19. percben még 
mindig csak négy lőtt gólnál 
járt a hazai csapat, ám a véde-
kezés kezdett egyre hatéko-
nyabbá válni, a falból kilépő 
érdi játékosok jó ütemű ütkö-
zésekkel bénították meg az 
ellenfelet, illetve Janurik Kin-
ga is egyre több lövést hárí-
tott. Klivinyi Kinga lövései 
pontosabbak lettek, az átlövő 
gólja után érkezett Katarina 
Krpezs és Mariama Signate, 
így újra nyílt lett a találkozó. 
Pár pillanat múlva két figyel-
metlenséget azonban ismét 
megbüntetett a Rosztov, Regi-
na Simkutye előbb passzívnál 
hintett hatalmas gólt, majd a 
lerohanást fejezte be eredmé-
nyesen. Rendkívüli volt az 
iram a pályán, egymást követ-
ték a gólok is és ebből a pár-
harcból a szünet előtt az ÉRD 
jöhetett ki valamivel elégedet-
tebben, az utolsó másodper-
cekben ugyanis Klivinyi Kin-
ga kiharcolta, Schatzl Nadine 
pedig bevágta a hetest. 

   Az ijesztően induló első 
félidővel ellentétben a máso-
dik játékrészt az ÉRD kezdte 
jobban, folytatódott tehát a fel-
zárkózás. Sőt, a 37. percben 
Klivinyi Kinga egyenlíteni is 
tudott, 0-0 után volt ismét dön-

tetlen. Az oroszok azonban 
nem engedték ki a vezetést a 
kezük közül, ismét meglógtak, 
az érdieknek pedig majdnem 
tíz percükbe került újra egali-
zálni. Közben egy meghök-
kentő ítéletnek köszönhetően 
az ÉRD is elkönyvelte első em-
b e r e l ő n y é t ,  Je l e n a 
Szlivinszkaja volt a büntetett, 
pedig már-már azt lehetett 
hinni, a szlovén játékvezetők 
felesküdtek a vendégek bűnte-
lenségére. Katarina Krpezs 
góljai után 20-20-nál megint 
az orosz csapat jutott egyről a 
kettőre és innentől kezdve 
már egyenlítést sem engedett 
az érdieknek. Kovács Anná-
nak ugyan megvoltak a lehe-
tőségei, ám ezek kihasználat-
lanul maradtak, az utolsó tíz 
percre pedig a hazaiakban 
volt már kevesebb erő. A rend-
kívül izgalmas mérkőzés haj-
rájában a Rosztov tudott haté-
konyabb lenni, valamint a 
szerencse is az oroszok olda-
lára állt. Jekatyerina Ilina 
megpattanó lövése is hálóba 
jutott, de önerőből is nagyon 
ment neki, két bombagóljával 
már öt is volt a különbség, ami-
ből Kovács Anna csak egyet 
tudott lefaragni. Az ÉRD 
együttese hiába harcolt be-
csülettel és nehezítette meg 
ellenfele dolgát, elvesztette 
veretlenségét az EHF Kupá-
ban és csakúgy, mint a Győr 
számára a Bajnokok Ligájá-
ban és a Ferencváros számá-
ra a KEK-ben, Szabó Edina 

csapatától is távol került a to-
vábbjutás. 

EHF Kupa, elődöntő, első 
mérkőzés

ÉRD - Rosztov-Don 24-28 
(13-15)

Érd Aréna, 2200 néző
Játékvezetők: Jure Cvetko, 

Brstin Kavalar (szlovének)
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 

Janurik Kinga, Oguntoye Vik-
tória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3 (1), Kovács Anna 3, 
Szara Vukcsevics, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett, 
Klivinyi Kinga 5, Pálos-
Bognár Barbara 4, Mariama 
Signate 3, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina 
Krpezs 6, Takács Kitti, Mes-
ter Nóra, Nick Viktória

Vezetőedző: Szabó Edina
Rosztov-Don: Galina 

G a b i s z o v a ,  M a r i n a 
Szkladcsikova, Szonja 
Barjaktarovics (kapusok), 

Jekatyerina Artamonova, 
Olha Perederij, Jelena 
Szlivinszkaja 2, Julija 
Manaharova 5, Maja Petrova 2, 
Okszana Szvitanko, Vladlena 
Bobrovnyikova 2, Regina 
Simkutye 3, Jekatyerina Ilina 
7 (1), Alekszandra Sztyepa-
nova, Jelena Avgyekova,  
Andjela Bulatovics 1, Viktorija 
Borscsenko 6 (4)

Vezetőedző: Jan Leslie
Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Az EHF Kupa másik elő-

döntőjén: 
Muratpasa Belediye SK (tö-

rök) - Team Tvis Holstebro 
(dán) 25-38 (14-18)

Az EHF Kupa visszavágó-
ján Rosztov-na-Donuban sze-
repel az ÉRD együttese. A 
mérkőzést április 11-én, 17 
órától rendezik a Palace of 
Sportban. 

n Szarka andráS

ÉRD - Rosztov-Don 24-28 (13-15)

A Rosztov-Don nagyot lépett a finálé felé

Katarina Krpezs ezúttal is az Esbjerg ellen látott gólerős formáját 
mutatta

A hajrá hozta meg az orosz győzelmet, Jekatyerina Ilina pedig főszereplő volt az 
utolsó tíz percben 

Nem a legjobb előjelekkel 
készült az érdi csapat az igen 
fontos idegenbeli fellépésre. 
Fél csapatra való sérült - Csi-
szár Z., Feil M., Brkic D., 
Gyurácz B., Palásthy N. - mel-
lett az egyik legrosszabb mi-
nőségű pálya várta a vendé-
geket, ahol az előző heti fias-
kót kellett feledtetni. A ven-
déglátók rendre kihasználva 
a hazai pálya előnyét, már 
eddig is sok borsot törtek az 
oda látogató csapatoknak az 
orra alá.

A mérkőzés a vendégek 
kezdeményezéseivel kezdő-
dött. A pálya rossz minősége 
ellenére akcióikat pontos 
passzokkal felépítve vezették 
az érdiek, míg a hazaiak 
gyors csatáraik révén főleg 
kontrákra alapozták támadá-
saikat. Az első nagyobb lehe-
tőség is az érdi csapat előtt 
adódott, de Papp G. közeli lö-
vését bravúrral hárította a 
hazai kapus. A félidő utolsó 
harmadára feljebb tolta véde-
kezését a szentiváni csapat, 
de ezzel csak kiegyenlítetteb-
bé tudta tenni a találkozót. 
Ennek ellenére a vendégek-
nek a félidő utolsó percében 
megvolt a lehetőségük a veze-
tés megszerzésére, de Kónya 
B. nagy helyzetben a kapu fölé 
lőtte a labdát.

Vendég szögletek vezették 
be a második félidőt, de 
Héray L. fejese kapu fölé 
szállt, míg Csizmadia Z. lö-
vését a kapu torkában men-
tették a hazai védők. Egy 
gyors ellentámadást követő-
en Kőbányai R., a hazaiak 
csatára gurított a kapu mel-
lé. Nagyiramú, változatos 
küzdelem zajlott a pályán. 
Mindkét csapat győzelemre 
játszott, így a nézők sem ma-
radtak izgalom nélkül. A ve-
zetést egy gyors kontra tá-
madást követően az 54. perc-
ben sikerült az érdi csapat-
nak megszereznie. Kovács 
B. 15 méterről leadott lövését 

a hazaiak kapusa csak kiüt-
ni tudta és a jókor érkező 
Héray L. közelről a hálóba 
lőtte a labdát. 0-1. A vendé-
gek vezető gólja megzavarta 
a hazai csapatot és ezt ki-
használva tovább növelte 
előnyét az érdi gárda. Az 59. 
percben Süveges G.-t a ven-
dégvédők szabálytalanul ál-
lították meg a 16-oson belül, 
a megítélt büntetőt Kovács B. 
értékesítette. 0-2. A kétgólos 
érdi vezetés sem törte meg a 
hazaiakat. Egy támadásu-

kat követően a legveszélye-
sebb csatáruk, Kőbányai R. 
kecsegtető helyzetben a 
kapu fölé lőtt. Támadójáté-
kuk hatékonyabbá tétele ér-
dekében két új támadót kül-
dött pályára a hazaiak edző-
je. Ezzel lényegesen feljavult 
a hazai csapat és rövidebb-
hosszabb időre kapujához 
szegezte a vendég érdieket. 
A találkozó utolsó húsz per-
cére szerepet cseréltek a 
csapatok. A vendéglátók bir-
tokolták többet a labdát, míg 
az érdi csapat kontrákra állt 
át.  A találkozó 75. percében 
az érdi csapat végleg lezár-
hatta volna a találkozót, miu-
tán Kónya B. elleni szabály-
talankodás után a játékveze-
tő újabb 11-est ítélt az érdi 
csapat javára. A büntetőt 
Kovács B. rosszul helyezve, 
gyengén lőtte kapura, így a 
hazaiak hálóőre könnyen há-
rította a lövést. A kimaradt 
lehetőség után vérszemet ka-
pott a hazai csapat és tovább 
fokozta erőfeszítését a szépí-
tő góért. Nem is eredményte-
lenül. A 80. percben Pintér N. 
a 16-os vonalánál szabályta-
lanul szerelt, a játékvezető 
azonnal a 11-es pontra muta-
tott. A megítélt büntetőt Mol-
nár I. értékesítette. 1-2. A 
szépítő gól után különösen 
izgalmassá vált a találkozó, 
hisz felcsillant a hazaiak 
előtt az egyenlítés lehetősé-
ge, de a vendégek védelme 

Kertész F-el az élen jól állt a 
lábán és így sikerült meg-
őrizni az egygólos előnyt.

Nagyszerű mérkőzést ho-
zott a két csapat találkozója. 
A mérkőzés nagy részében az 
érdi csapat akarata érvénye-
sült, de a vendéglátók az utol-
só percig küzdöttek, hogy 
pontot szerezzenek a bajnok-
ság éllovasától. Az érdi csapat 
győzelmével és az egyik leg-
nagyobb rivális, a Vecsés ve-
reségével kilenc pontra nőtt 
az előny a bajnoki táblázaton.

Pilisszentiváni SE – Érdi 
VSE 1-2 (0-0)

Pilisszentiván, 200 néző
Vezette: Páli Á. 
Érdi VSE: Kertész F. - Or-

szág P., Süveges G., Ebedli Z., 
Cservenka G. - Kovács B. (Ta-
kács), Papp G. (Pintér N.), 
Kupi Z., Kónya B., Csizmadia 
Z. - Héray L.

Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Molnár I. 80’ ill. 

Héray L. 54’, Kovács B. 59’
sárga lap: Kónya B., Süve-

ges G.
A találkozó után, az ered-

ménytől függetlenül, mindkét 
edző dicsérte csapatát.

Limperger Zs. (Érd): 
- Úgy gondolom, megindul-

tunk egy szemléletváltozá-
son. Ahhoz, hogy eredménye-
sek tudjunk lenni, ilyen kon-
centrációra és hozzáállásra 
van szükség. Gratulálok az 
egész csapatnak.

Peller Gábor (Pilisszent-
iván):

- Összességében akadtak 
lehetőségeink a gólszerzésre 
az éllovas ellen, amit nem tud-
tunk értékesíteni. Egy na-
gyon jó mérkőzést játszot-
tunk, sajnálom, hogy elma-
radt a meglepetés és nem si-
került pontot rabolnunk.

A következő, 22. fordulóban 
április 11-én szombaton négy 
órakor a Viadukt-SE Biator-
bágy csapatát fogadja az Érd 
az Ercsi úti sportpályán, majd 
április 19-én vasárnap fél öt-
kor Hévízgyörkön lép pályára 
az érdi gárda.

Utánpótlás csapatok ered-
ményei:

Érdi VSE II.- Tahitótfalu    
4-0

U21 Érdi VSE – Törökbálint 
0-2

Érdi VSE – Újlengyel DSE  
5-1

U18 Érdi VSE- Dunafüred  
0-1

Ócsa – Érdi VSE 1-8
U15  Pereg - Érdi VSE 10- 2

n Harmat Jenő

Pilisszentiván SE – Érdi VSE 1-2 (0-0)

A vendégek akarata érvényesült

Kónya B. (zöld mezben ) indítja az érdiek támadását

tisztelt érdi lakosok!
A Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálata 

csoportos tréninget indít stressz és megküzdés témájában!

Célja, hogy a résztvevők fejlődést érjenek el  
a következő területeken:

Problémafelismerés és problémakezelés
Stressztünetek felismerése és kezelése

Önismeret
Önkontroll

alkalmazkodási készség

a tréning időtartama: nyolc héten keresztül heti 2 óra.

Helyszín: A Családsegítő Szolgálat parkvárosi kirendeltsége. 
Érd, Bajcsy-zsilinszky utca 206

Érdeklődni, jelentkezni a fenti helyszínen,  
a Családsegítő Szolgálat épületében (2030 Érd, emma 

utca 8.) illetve a 06 23/366-105 telefonszámon lehet.

TiszTElT 
ÉRDiEK!

Ha valaki  
illegális  

szemétlerakást 
észlel a városban,  

az alábbi  
telefonszámokon,  

illetve e-mail címen  
tehet bejelentést 

0–24-ig:
06-30-2000-890 
06-30-621-2596

lumabt@t-online.hu

Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

ConstrumaakCió!

szállításróléskedvezményekrőlérdeklődjönirodánkban.

VásároljonweBáruházunkBan!
www.colmetalshop.hu
1211 Budapest, mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

www.colmetal.hu

tetőCseréP akCió:
• Merito 1/1 Basic ���������������������������������������165 Ft/db
• Natura Plus 1/1 Basic ����������������������������183 Ft/db
• Duna Lumino 1/1 Basic ������������������������183 Ft/db
• Reviva Lumino 1/1 Basic ����������������������183 Ft/db
• Adria 1/1 Prémium ���������������������������������284 Ft/db
• Tectura Protector 1/1 Prémium ���������284 Ft/db
• MAX 1/1 Individual ��������������������������������409 Ft/db
fémereszcsatorna extrakedVezménnyel!
KIvITeLezésT Is váLLALuNK!
Áraink az áfát tartalmazzák. Az akció 2015. május 23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Co

21
92

58

www.schollbuda.hu
cím: 2030 Érd, budai út 26.
1113 budapest, Villányi út 74.

most minden vásárlás után 2000 Ft-os
kuponnal ajándékozzuk meg április 30-ig!

Itt a tavasz!!!
Szeretnnnt e unokájával futkározni a játssst zótérennn?
Esetleg a csssc aláddal egyyyg nagyyyg otkirándulni?
Vagyyyg végigtombolni egyyyg fessse ztiiit vált?

Mindezt láb-, boka-
vagy sarokfájdalom nélkül?

Vegyen cipőt,
mert a kényelem önnek is jár!

21
92

88
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Felhívás bírósági  
ülnökök jelölésére

Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök 
megválasztását 2015. március 7. és április 30. közötti idő-
szakra tűzte ki. 

A választások alkalmával a Budapest Környéki Törvény-
székre 60 ülnök, valamint 25 pedagógus ülnök, a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 50 ülnök 
megválasztására kerül sor.

A bírósági ülnökök személyére lakossági ajánlásokat 
várunk. A Budapest Környéki Törvényszékre 20 ülnök 
és 10 pedagógus ülnök, a Budapest Környéki Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróságra 20 ülnök megválasztá-
sáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, a további 
ülnököket Pest Megye Közgyűlése választja meg.  

Bírósági ülnök jelöltet állíthatnak a bíróság illetékességi 
területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagyko-
rú magyar állampolgárok, illetve az illetékességi terüle-
ten működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szer-
vezetek (a pártok kivételével).

Bírósági ülnök jelölt lehet az a büntetlen előéletű, 30. 
évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állam-
polgár, akinek választójoga van, a jelölést nyilatkozatban 
elfogadja, nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság 
vagy támogatott döntéshozatal, illetve közügyektől eltiltás 
hatálya alatt, és büntetlen előéletét hatósági bizonyítvány-
nyal igazolja. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz vá-
lasztható meg ülnökként.

Az ülnökök választására, jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó tájékoztató megismerhető a Polgármesteri Hiva-
tal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján 
(Alsó u. 1., I. emelet 111.), illetve a www.erd.hu honlapon, a 
Felhívások, tájékoztatók menüpontban. A szükséges nyilat-
kozatok a Hivatalban átvehetők, illetve a honlapról letölthe-
tők.

Kérjük, hogy a bírósági ülnökök személyére vonatkozó 
javaslataikat (a javasolt személy elérhetőségének feltünte-
tésével, esetleg a már kitöltött nyilatkozatokkal és a szük-
séges mellékletekkel együtt) 

2015. április 17-éig

szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Ön-
kormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájára. 

TELJES KÖRŰ
SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT!
Vizsgálatot végzi: Dr. Kovács Éva

szemész főorvos,
szerda 15–17 óráig

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A. (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375, 30/709-16-24

Az akció április 1–30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.
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ÁLLÁST KÍNÁL

A Martonvásári Járási Hivatal felvételt hirdet

gyámügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Jelentkezési határidő: 2015. április 15.

Érdeklődni lehet a 22/569-280-as telefonszámon
dr. Koltai Gábor hivatalvezetőnél.
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Otthon végezhető kozmetikai és
egyéb termékek csomagolása,
stb: 06 – 90- 60 – 39 – 05

(http://audiopress-hungary.web-
node.hu 635Ft/
p,,06204963980)

Érdi cég azonnali kezdéssel hi-
degburkolót felvesz, saját autó
előnyt jelent. T:06-30-2566-053

KIADÓ INGATLAN

Kisméretű bútorozott faház 1-2
fő részére olcsón kiadó. T:06-
30-324-4981

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 21
98

74

VEGYES

Erdei, mezei gombagyűjtéshez,
ismeretbővítéshez társakat ke-
resek. T: 06-30-5494-230

ÁLLAT - NÖVÉNY

Letojt tyúk rendelhető 800,- Ft/
db ui. előnevelt csirke 500,- Ft/
db. T:06-23-374-080

VÁLLALKOZÁS

AKCIÓS OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.

Hétvégén is!
T: 06-20-946-5152
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

21
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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

21
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Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20. 21
98
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Ács- és kőművesmunkát, tetőkészítést,
tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést vállalok

kimagasló minőségben.
T: 06-30-563-5544 21

98
69

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20 %-os

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 21
72

60

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T: 06-20-5858-838

21
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405

21
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 21
98

71

KERT szabolcsi mg. nyugdíjas Ér-
den vállal fakivágást veszélyest
is, bozótirtást, sövényvágást,
elszáll., rotálást fűnyírást, ásást,
füvesítést, szellőztetést, keríté-
sépítést és festést. T:06-20-312-
7676

Tetőkészítéshez ácsokat, betaní-
tott ácsokat felveszek. T:06-30-
563-5544

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
GARANCIÁVAL T: 06-30-2001-426;

Mizsei István 21
97
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 21

9
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A helyszínen szórt poliuretán habok új szintre
emelik a hőszigetelések és vízszigetelések ha-
tékonyságát. A szórt hab megszakítás nélküli
vezetésével egész épületrészek komplett hőszi-
getelése is elkészíthető, amellyel a szó szerinti
hőhídmentesség könnyedén megvalósul. A szórt
habok annyira hatékonyak, hogy néhány év alatt
megtérül a beruházási költségük, ezért befekte-
tésnek sem utolsó lehetőség.

A helyszínen szórt purhab megoldást kínál az
építészek, kivitelezők és építtetők szinte minden
szigetelési problémájára. Megelőzi a harmatponti
problémákat, ezáltal a páralecsapódást és pené-
szedést, töredékére csökkenti a fűtési költségeket
és a légkondicionáló berendezések használatát.

Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon
nem csupán a hideg, hanem a felmelegedés
ellen is védelmet nyújt, így összességében
akár 40–50% energiamegtakarítás érhető
el a tetőtér felújítása után.

A kemény, lépésálló anyag a pillanatragasztó
erejével és gyorsaságával ragad meg csak-
nem minden felületen. Az épületek-
ben történő felhasználás mellett
alkalmazható járműszekrények,
fülkék, kabinok szigetelésére is.
Jellemzője, hogy a helyszíni elő-
állítás során nyeri el végleges

formáját, a duzzadás során tökéletesen felve-
szi a határoló szerkezetek alakját, kitölt minden
apró rést, repedést, üreget. Ezáltal jön létre a
tökéletesen légzáró burok, amely csak a szórt
habokat jellemzi.

Ez a megoldás szinte 100 százalékban kiküszöböli
a mozgó levegő által okozott hőveszteséget, kivá-
ló hangszigetelő tulajdonságot biztosít, és a lég-
zárásnak köszönhetően a szálló port és pollent
is távol tartja.

A nyitott cellás habok beltéri használatra al-
kalmasak, tetőterek, szerelt válaszfalak, könnyű-
szerkezetes házak falainak és födémeinek hő- és
hangszigetelésére.

A zárt cellás habok beltéri és kültéri haszná-
latra egyaránt alkalmasak. Lépésállósága miatt
elsőrendűen alkalmas födémszigetelésre, vízhat-
lansága miatt tetőterek utólagos, kívülről történő
újraszigetelésére. Hőtechnikai tulajdonsága mi-
att a hőszigetelés vastagsága felére-harmadára
csökkenthető a hagyományos szigetelőanyagok-
hoz képest.

Vízszigetelő képessége alkalmassá te-
szi arra, hogy belülről a cserepeket,
palákat megfújva megakadályozza
a porhó, illetve csapó eső padlás-
térbe való bejutását.

Hő- és vízszigetelés hatékonyan

Új technológia a hő- és vízszigetelésben:
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése, kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.
Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

térbe való bejutását.állítás során nyeri el végleges
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A pályázati anyagokat (magyar önéletrajz, bizonyítványmásolatok)
e-mailben várjuk, valamint további információt kérhetnek az alábbi címen:

oneletrajz@obo.hu

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb vál-
lalkozások közé tartozunk. Nyolc országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven országban
értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek gyártása és
forgalmazása az építőipar számára.

Csapatunk bővítésére keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Feladata:
• kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szer-
számok karbantartása,

• kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szer-
számok javítása,

• új szerszámok és szerszámalkatrészek
készítése.

Elvárásaink:
• szakmunkás végzettség, magasabb iskolai
végzettség előny,

• 1-2 éves szerszámkészítési tapasztalat,
• németnyelv-tudás előny.

Munkaidő: 8 óra, 1 ill. 2 műszakos munkarend.

CNC MARÓS
Feladata:
• szerszámalkatrészek legyártása műszaki
rajz és dokumentáció alapján,

• CNC maró- és esztergagépek kezelése,
• CNC maró- és esztergagépek és megmunkáló
központok programozása, beállítása,
szerelése, felszerszámozása

• köszörülés, marás, esztergálás.
Elvárásaink:
• szakmunkás végzettség, magasabb iskolai
végzettség előny,

• CNC/NC programozói ismeretek - Siemens,
Haidenhein, Fanuc,

• 1-2 éves CNC gépkezelési tapasztalat,
• németnyelv-tudás előny.

Munkaidő: 8 óra, 2 műszakos munkarend.
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Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.490 Ft/m2
Az akció csak a hirdetés

felmutatása esetén érvényyes!

TeTő-Zsindely ÉPíTőAnyAg sZAküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e.
Tel.: 06-23/364-561, 06-20/440-6373

Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig

Az árak a 27% áfát tartalmazzák! Az akció a készlett erejéig tart!

OsB Akció
2.590 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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facebook.com/erdiujsag
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba már  
a facebookon is!
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Nagyszabású kiokusinkaj verseny házigazdá-
ja lesz április 18-án az Érd Aréna. A rendező 
egyesület, az Érdi Kiokusinkaj SE versenyzői 
már gőzerővel készülnek a viadalra. 

Az érdi egyesület vezető-
edzőjét, Kurucz Mihályt ez 
előkészületekről kérdeztük.

- Viszonylagos csönd vette 
körül az elmúlt hónapokban 
az érdi kiósokat, ez azonban 
egészen biztosan nem azt je-
lentette, hogy az érdi sport-
emberek láblóbálással töl-
tötték ezt az időszakot.

- Ilyen elő sem fordulhat 
nálunk, mert mindig min-
denkinek megvan a maga 
dolga, arról nem beszélve, 
hogy már az idén is volt egy 
jelentős versenyünk, s te-
szem hozzá, kitűnő eredmé-
nyekkel.

- Ha ilyen kitűnőek, avassa 
be az olvasóinkat is…

- Nem győztük hazahozni 
az érmeket a Gyálon megren-
dezett kata, vagyis forma-
gyakorlatokból álló országos 
bajnokságról, ami legalább 
olyan nehéz és komoly felké-

szültséget igénylő, mint a 
kumite, vagyis a küzdelem. 
Vitay Luca és Herendi Péter 
aranyérmet nyert, s ha van 
elég helye, akkor felsorolom 
az ezüstérmeseinket is.

- Hallgatom…
- Tízen állhattak a dobogó 

második fokára. Ercsényi 
Dorka, Kiss Bernadett, 
Zsámboki Lászlóné, Tátrai 
Katalin, Tóth Tamás, Parádi 
Péter, Vitay Zalán, Mihály 
Roland, Kui Gábor szerzett 
ezüstöt, s rajtuk kívül a Ku-
rucz Boglárka, Vitay Luca, 
Parádi Péter összeállítású 
csapat is a dobogó második 
fokára állhatott. A felsorol-
takon túl Sütő János és Ku-
rucz Boglárka zárta harma-
dikként az ob-t, s talán mon-
danom sem kell, hogy meny-
nyire büszkék voltunk, ami-
kor az eredményhirdetéshez 
szólították az érdi dobogóso-

kat. S hogy el ne felejtsem… 
Volt nemzetközi sikerünk is, 
mert Vitay Luca a Messiná-
ban megrendezett olasz 
nemzetközi bajnokságon 
sem adta alább. Itt is arany-
érmes lett. Ezek után nem is 
mondhatok mást, minthogy 
kitűnően kezdtük az évet, s 
szó sem volt láblóbálásról…

- No, akkor melegítsük be 
még jobban azokat a lába-
kat, s nézzük, mi várhat az 
érdi kiósokra az április 18-ai 
nemzetközi viadalon?

- Nehéz ellenfelek, kemény 
küzdelmek – egészen bizto-
san. Már csak azért is, mert 
az előzetes nevezések alap-
ján öt ország legjobbjait lát-
juk vendégül. Eljönnek az 
Éred Arénába a legjobb 
szerb, szlovák,osztrák, len-
gyel és német kiósok, ami 
már önmagában színvona-
las versenyt ígér.

- Öt ország versenyzőihez 
csatlakoznak a magyarok, 
ami azt jelenti, hogy sokan 
lesznek a küzdőtereken.

- Pontos létszámot ma még 
nem tudok mondani, az 

azonban biztosnak tűnik, 
hogy több mint 250-en mu-
tatják majd be a tudásukat.

- Mennyi lesz ebből a ma-
gyar, pontosabban az érdi 
kiós?

- A mi klubunkból körülbe-
lül harminc fiú és lány, férfi 
és nő próbál szerencsét. 
Azért említek fiúkat és férfi-
akat is, mert minden korosz-
tály küzdőtérre lép. Gyerme-
kek, serdülők, ifjúságiak, 

juniorok és felnőttek nyü-
zsögnek majd a küzdőtere-
ken.

- Ennyi sportoló „leverse-
nyeztetése” nem lesz egysze-
rű feladat.

- Tudjuk jól, így reggeltől 
estig tartó küzdelmekre szá-
mítunk, s azt hiszem, nem 
tévedünk…

- De a végén valamennyi 
súlycsoportban lesznek bol-
dog dobogósok.

- Ez egészen biztos, de azt 
hiszem, másnap, április 19-
én már az előttük álló újabb 
feladatra készülnek.

- Ez mi lesz?
- Májusban Berlinben ren-

dezik meg az Európa-baj-
nokságot. Gondolhatja, hogy 
ez lesz az első félév legran-
gosabb versenye, így aztán a 
felkészülés is ehhez méltó 
lesz. Kőbányán edzőtáboro-
zik majd a csapat, hogy utá-
na úgy utazhassunk Német-
országba, hogy ott folytas-
suk, ahol Érden abbahagy-
tuk.

- Ha így lesz, akkor nem 
panaszkodhatnak majd a 
tavaszi versenyidényre.

- Már csak azért sem, mert 
nem szeretünk panaszkod-
ni…

n Róth FeRenc

Öt ország versenyzőit várják a nemzetközi kiokusinkaj versenyre

A sportág ünnepe lesz az Érd Arénában

Vitay Luca a Messinában meg-
rendezett olasz nemzetközi baj-
nokságon is aranyérmes lett

Újabb csillag a JOLA egén!

NYITÁSI AKCIÓ 3 NAPIG!

KedvezméNYKuPON
A kupont feltétlenül hozza magával,
mert az akciós árak csak a kupon
felmutatásával érvényesek!

2015. április 9-től április 11-ig óriási kedvezményekkel
várunk mindenkit az újonnan megnyíló, érdi üzletünkben.

2030 érd, Iparos út 36. Telefonszám: 20/427-6010 www.jola.hu erd@jola.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9–17, szombaton 9–12

7 mm-es laminált
padló 1490 Ft-tól

Szalagparketta
4990 Ft-tól CPL beltéri ajtó

39.990 Ft-tól
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60 x 60-as műanyag ablak
(bukó-nyíló) 9990 Ft

Szekcionált garázskapu motorral,
2 db távirányítóval BEÉPÍTVE 149.990 Ft

10 cm-es hőszigetelő
alaprendszer 1777 Ft/m2

(A rendszer tartalma: 1 m2 10 cm-es EPS80;
1,1 m2 üvegszövet háló; 5 kg polisztirol ragasztó)))

Nyílászárók kül- és beltérbe, padlók, parketták,
garázskapuk, hőszigetelő rendszerek nagy választékban! Felmérés, szállítás, beépítés.


	01
	02_03
	04_05
	06_07
	08_09
	10_11
	12_13
	14_15
	16_17
	18_19
	20_21
	22_23
	24

