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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
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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.

Érd is csatlakozott az otthoni kertgazdálkodást 
népszerűsítő, Karcagról indított országos prog-
ramhoz, amelynek keretében Magyarország 
legszebb konyhakertjeit díjazzák majd. A rész-
letekről Németh Antal, a Kertbarát Kör vezetője 
számolt be a múlt szerdai sajtótájékoztatón, 
hangsúlyozva: a helyi zsűri által legszebbnek 
ítélt konyhakertek indulnak az országos meg-
mérettetésen, de Érden díjazzák a legfiatalabb 
és legidősebb kertművelőt is.

A legszebb konyhakert 
program 2012-ben indult Kar-
cagon, és hamarosan orszá-
gos kezdeményezéssé nőtte ki 
magát: az idei versenyhez mos-
tanáig 170 település csatlako-
zott, köztük Érd városa is. A 
helyi Kertbarát Kör vezetője, 
Németh Antal a múlt szerdai 
alpolgármesteri sajtótájékoz-
tató vendégeként beszámolt a 
program részleteiről.

– A versenyre április 24-ig 
nevezhetnek magánszemé-

lyek, illetve közösségek, azaz 
iskolák, óvodák, egyéb cso-
portok, balkon, mini (50 
négyzetméterig), normál (50 
négyzetméter felett), illetve 
zárkert 1. (zöldséges), zárt-
kert 2. (gyümölcsös) és zárt-
kert 3. (vegyes), valamint kö-
zösségi kategóriákban. A 
konyhakerteket két alkalom-
mal tekinti meg a helyi zsűri: 
május, illetve július-augusz-
tus hónapokban. A kategóri-
ákban első három helyezést 

elért gazdákat (illetve kony-
hakertjeiket) a zsűri jelöli az 
országos versenyre, de helyi 
szinten is díjazzuk a legszebb 
konyhakerteket, valamint a 
legfiatalabb és legidősebb 
kertművelőt – hangsúlyozta 
Németh Antal, aki elmondta 
azt is, milyen feltételekkel ve-
hetnek részt az érdiek a 
programban.

– A jelentkezőknek először 
is rendelkezniük kell saját tu-
lajdonú vagy számukra műve-
lésre átengedett balkonnal, te-
lekkel, földterülettel, ahol leg-
alább ötféle növényt (balkonon 
háromfélét) termesztenek. 
Amennyiben a gazda vegy-
szerrel védekezik a kártevők, 
betegségek ellen, permetezési 
naplót kell vezetnie. E kötelező 
kitételek mellett az elbírálás-
kor figyelembe vesszük, meny-
nyire rendezett a környezet, 
gyommentes-e a terület. 
Előnyt jelent, ha az öntözés 
csapadékvízzel történik, ha 
biomódszereket alkalmaznak, 

vagy éppen madárbarát az 
adott kert, illetve komposztál, 
esetleg másod-, harmadvetést 
alkalmaz a gazda – sorolta Né-
meth Antal, hozzátéve: fentie-
ket természetesen nem szab-
hatják feltételül, de ezeket a 
megoldásokat pluszponttal ju-
talmazzák. A látottakat a 
Kertbarát Kör szokásos szep-
temberi termékbemutatóján 
értékelik majd. 

– Mi, kertbarátok, úgy 
gondoljuk, hogy Érd adottsá-
gainak köszönhetően na-
gyon sok olyan terület van, 
amit konyhakertként hasz-
nosítani lehet. Hosszú éve-
ken keresztül Érdre is az 
volt jellemző, hogy füvet és 
tujákat telepítettünk, és a 
kinti munka zömmel fűnyí-
rásból állt, ám ma már egyre 
több kertben jelenik meg a 
veteményes is. Ez azért ör-
vendetes, mert a kertműve-
lés nemcsak olyan egészsé-
ges és hasznos elfoglaltsá-
got jelent, amivel a környeze-

tünket is óvjuk, hanem még 
friss, ismert eredetű gyü-
mölccsel, zöldséggel is ellát-
hatjuk családunkat – hang-
súlyozta Németh Antal, aki 
reméli, minél több kertműve-

lő veszi a bátorságot és je-
lentkezik a Magyarország 
legszebb konyhakertje prog-
ramba. Ehhez nem kell mást 
tenniük, mint kitölteni és áp-
rilis 24-ig visszaküldeni a 

Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatánál, illetve a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban megtalálható 
jelentkezési lapot.

n ÁDÁM KATALIN 

Érd is csatlakozott a Magyarország legszebb konyhakertje programhoz

Konyhakertek kerestetnek

Az érdiek az őszi terménybemutatókon már bizonyították, hogy konyhakertjeik kiállják a próbát  Fotó: A szerző 

Takarítsuk ki a várost! 
Várjuk az önkénteseket, akik  munkájukkal

csatlakoznának a tisztább környezetért, az élhetőbb
városunkért! A korábbi években elindított

„Takarítsuk ki a várost” ezévi akciója a
Visegrádi utca - Zólyomi  utca sarok (Kiserdő)

területén kerül megrendezésre. 

Időpont:
2015. április 11. szombat, 9-12 óráig

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet :
Bada Zoltán - Fidesz Zöld Tagozat:  +36-30/624-96-04 
Macsotay Tibor - Érdi Polgárőrség:  +36-30/200-08-90

Szervezők:

Kilenc súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek 
ellátását végzi – otthoni fejlesztés keretében – az 
érdi Móra iskola. Múlt szerdai szakmai napjukon 
azt mutatták be szakembereknek, pedagógusok-
nak, hogyan valósítja meg intézményük e gyere-
kek fejlesztését. Dombainé Bokor Mária igazgató 
arról is beszélt lapunknak, hogy szeretnék, ha az 
iskolában rendszeres napközbeni ellátást nyújt-
hatnának a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
diákoknak.

Szakmai napot tartottak 
múlt szerdán az Érdi Móra Fe-
renc Általános Iskolában, té-
mája a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos gyerekek ellátása 
volt. Ezek azok a fiatalok, 
akiknek életét súlyos értelmi 
akadályozottságuk mellett ér-
zékszervi vagy mozgásszervi 
fogyatékosság is nehezíti. Je-
len jogszabályok szerint e gye-
rekek is tankötelesek; képzé-
sük (fejlesztésük) kötelező. 

A Móra iskola 2014 szeptem-
bere óta kilenc súlyosan-hal-
mozottan fogyatékos gyermek 
nevelését látja el. A szakmai 
napon arról kaphattak képet a 

meghívott szakemberek, pe-
dagógusok, hogyan zajlik ez a 
munka. Az előadók  – az iskola 
munkatársai, illetve külsős 
szakemberek – ismertették a 
hatályos jogszabályokat, a tör-
ténelmi hátteret, bemutattak 
konkrét eseteket, és a munká-
juk során használt segédesz-
közöket is. A szakmai nap vé-
gén bemutatkozott a Bliss Ala-
pítvány, amely a súlyosan sé-
rült, beszélni nem képes gyer-
mekek kommunikációjának 
fejlesztését segíti. 

A rendezvény részben „ér-
zékenyítő tréning” is volt, hogy 
a más intézményekből érkező 

pedagógusok kapcsolatba ke-
rülhessenek a súlyosan-hal-
mozottan fogyatékos gyere-
kekkel.

– Ha a pedagógusok megis-
merik ezeket a fiatalokat, el 
tudják fogadtatni a társada-
lommal is, hogy ezektől a 
gyerekektől, felnőttektől nem 
félni kell, hanem segíteni raj-
tuk. Sajnos, míg külföldön 
rendszeresen látni súlyosan-
halmozottan fogyatékos gye-
rekeket, felnőtteket az utcán, 

különféle intézményekben, 
addig Magyarországon „el-
dugják” őket – jegyezte meg a 
Móra iskola igazgatója, Dom-
bainé Bokor Mária, hozzáté-
ve: jó, hogy vannak már olyan 
családok is, akik a beteg 
gyermekkel próbálnak teljes 
életet élni.  

Az iskola azt szorgalmazza 
egyébként, hogy ezek a gyere-
kek lehetőség szerint kivegyék 
a részüket a közös élmények-
ből.

– Kilenc súlyosan-halmozot-
tan fogyatékos gyermekkel 
foglalkozunk, külsős kollégák 
bevonásával. A gyerekeket 
zömmel otthon fejlesztjük, de 
igyekszünk bevonni őket az 
iskola életébe is; amennyiben 
megoldható, részt vesznek 
egy-egy órán, foglalkozáson, 
és meghívjuk őket karácsonyi, 
Mikulás-napi rendezvénye-
inkre. Ez nagyon sokat jelent 
ezeknek a gyerekeknek, hi-
szen ezen alkalmakkor közös-
ségben lehetnek. Többek közt 
ezért szeretnénk, ha a rend-
szeres napközbeni, csoportos 
foglalkozás megoldható lenne 
itt, az iskolában. Amennyiben 
sikerülne erre a célra helyisé-
get biztosítani, olyan csoportot 
indíthatnánk, ahol a fejlesztés-
hez szükséges eszközök ren-
delkezésre állnak, és nem kell 
a kollégáknak házhoz járniuk 
– hangsúlyozta az igazgató, 
hozzátéve: a napközbeni ellá-
tás biztosításával könnyítené-
nek a család (főleg a súlyosan-
halmozottan fogyatékos gyer-
mekkel otthon lévő édesanya) 
terhein is.

n ÁDÁM KATALIN

Szakmai nap a Móra iskolában

Fókuszban a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek

Szakmai napot tartottak a Móra iskolában a súlyos-halmozottan 
fogyatékos gyermekek ellátásáról
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A szerkesztő jegyzete

Sándor barátom hajót épít. 
Nem az özönvíz megsejtése 
serkenti erre a feladatra, 
csak szeret horgászni. Tehát 
nem az összes élőlényt kí-
vánja megmenteni az emberi 
jövendő számára Isten jobbí-
tó haragjától, csak a hala-
kat. Utóbbiakat szerintem 
meg is eszi. Az sem izgatja, 
hogy ennyire kontinentális 
országban válik hajótulajdo-
nossá. Az első öt-hat nyugdí-
jas esztendő különben is 
arra való, hogy az ember 
megtalálja elfoglaltságát. 
Mivel a magyar televízió hír-
műsorainak vezető operatő-
reként éppen eleget lótott-fu-
tott, utazott, töltött napokat 
idegen repülőtereken, már 
akkor szeretett otthon az 
asztalosműhelyében önma-
gának és baráti körének bú-
tort készíteni. Ebbe persze 
éppúgy belefértek az állan-
dóan bővülő könyvespolcok, 
ahogyan a masszív falép-
csők, burkolatok, speciális 
grafikai szekrény, ami szét-
esés nélkül elbírja a papírok 
súlyát is. Sándor úgy ezer-
mester, hogy nemcsak a tu-

dását, a szerszámait, de a 
derűjét, önzetlen segítőkész-
ségét is hozza, ha hívod. 

És akkor most itt ez a hajó. 
Ne vitatkozzunk most azon, 
hogy egy hagyományos ha-
lászcsónak, magyarán ladik 
hajó-e egyáltalán, mert ha a 
kajak az és a kenu nemkülön-
ben, akkor ez is belefér. A 
hajó méreteit csak a műhely 
határozta meg és Sándor ala-
posan fölmérte, hogy a ga-
rázsajtón, a kerten és a szűk 
kis érdi utcán ki is férjen ez a 
remekbe szabott vízi jármű. 
Mert mondanom sem kell, a 
hajó a hagyományos csapott 
orrú-farú magyar halászcsó-
nakok formáját követi, de a 
gondosság, amivel készült, 
inkább egy stílbútor finomsá-
gát idézi. Mindegy, horgászni 
így is lehet belőle. Legfeljebb 
azon töpreng el az ember, 
hogy Érd egyáltalán a szó 
klasszikus értelmében Duna-
parti településnek tekinthe-

tő-e. Nem, nem mentek el itt-
honról, a térképre pillantva 
tudom, hogy igen, de a part-
közeli beruházásokat tekint-
ve vannak kétségeim. Eszter-
gom, Visegrád, Szentedre, a 
Római part, mintha jobban 
„nekidőlne a nagy víznek”, 
jobban élne a nagy eséllyel, 
hogy a látványon túl, ahogy 
Európa egyik legnagyobb fo-
lyója hömpölyög, ez a folyam 
a szabadidő, a szórakozás, az 
utazás, a kalandok tere is le-
het. Különösen azóta, hogy 
már a főváros alatti vízminő-
séget sem határozhatja meg 
az onnan lecsorgó szennyvíz, 
az itteni Duna ma már olyan, 
mint a város feletti. Ugyan 
strandot nem építene az em-
ber a partra, van Érdnek ter-
málfürdője, gyógyvize is, de 
a vízi sportok végtelen kíná-
lata, a hozzá tartozó kerék-
párutakkal nagy tartalék. A 
helyi, az országos, de még a 
nemzetközi turizmus számá-

ra is világszám lenne. Példá-
ul az egyre szaporodó vizes 
vándortáborok helyszíne-
ként, a nagy hajók igénye-
sebb közönségének a kerthe-
lyiségek hangulatát kínálva. 

Na, jó, csak elszaladt a 
fantáziám. Egy-két tanul-
mánytervet azért megnéz-
nék magam is. Nem is kér-
deztem még Sándort, hogy 
az első, valóban ragyogó 
napsütéses hétvégén a Duna 
melyik zugába viszi le hajó-
ját, hogy szépséges feleségé-
vel, Kingával vagy Judit lá-
nyával, esetleg két unokája 
közül a nagyobbikkal, Józsi-
kával áztassa a damilt. Az 
ártéri erdők varázsát persze 
ismerem, és így tavasszal, 
amikor megőrülnek a ma-
dárnépek és násza van 
mindennek, ami szaporodik, 
egy koncertterem is süket-
szoba az erdőhöz képest. 
Hátha még a (most elmaradt) 
húsvéti áradás öblítővize is 
megjelenik a fák között. Ka-
jakoztunk mi már úgy verő-
fényes tavaszi időben, hogy 
az erdei utat elárasztó vízen 
szálltunk hajóba, és az ösvé-

nyeken kezdtünk kievezni a 
nagy vízre. Feledhetetlen él-
mény, hogy az irtás végében 
megjelenik a Duna, amelyik 
(ilyenkor úgy tűnik) vágtá-
zik, mint a gyorsvonat. Az-
tán ha a hátán ülünk, azért 
meg kell tapasztalnunk, 
hogy bizony lapátolni is kell 
ahhoz, hogy az ember halad-
jon. 

Sándor hajója már olyan 
kényelmes, tágas jószág, 
hogy az emberben föltámad 
a kalandor. Ezzel akár napo-
kig lehet künn a vízen az em-
ber, sőt, akár le is csuroghat, 
akár Bajáig is. De Sándor 
barátom józan ember, őt és 
gyermekeit, unokáit jobban 
izgatja a hal. Előrelátását 
azonban nem győzöm tisz-
telni: véletlenül sem vásárolt 
készen kapható kenuevező-
ket a hajójához, inkább neki-
állt, alaposan tanulmányoz-
ta az evezőkészítés trükkje-
it, összeválogatott egy tucat-
nyi faanyagot és abból szüle-
tett meg a két műremek. 

Csónakmotor nélkül is 
tudja az irányt.                                  

n AntAll István

Noé itt lakik
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Érdi  Újság

Mostanában a csőd, mint kifejezés egyike lett 
leggyakrabban emlegetett szavainknak – en-
nek ellenére sokan nem ismerik pontosan, mint 
is takar a fogalom. Természetesen egy közéleti 
hetilapnak nem lehet dolga a fogalom közgaz-
dasági értelmezése, szakszerű és részletes kifej-
tése, az azonban igen, hogy letisztítson félreér-
téseket, esetleg félremagyarázásokat az egyre 
népszerűbb szóról, vagy ami még fontosabb, 
szót ejtsen a kiváltó okokról. Azzal a magyará-
zattal meg végképp kár lenne beérni, miszerint a 
csőd nem más, mint sikertelen vállalkozás nyo-
mán létrejött fizetésképtelenség, hiszen így be-
zárnánk a fogalmat a gazdasági szakkifejezé-
sek ketrecébe, holott nem odavaló. Vagy leg-
alábbis nem csak oda. De ennyi elméletieskedés 
után nézzünk inkább néhány személetes példát, 
néhány csődjelentést. Kezdve a tetejéről: gyak-
ran hallunk országokról, államokról, amelyek 
ha nem is csődbe, de csődközeli állapotba kerül-
tek. Eladósodtak, nem tudnak hitelezőiknek fi-
zetni, ráadásul a napi kiadásaikat sem képesek 
fedezni, újabb kölcsönök felvételére kényszerül-
nek. Az ilyen helyzetek kialakulásában sok té-
nyező játszhat közre, de kiváltó ok csak nagyon 
ritkán a balszerencse. Persze, előfordulhat ter-
mészeti csapás, földrengés, árvíz, sokkal gyako-
ribb azonban két másik tényező fellépése. Az 
egyik a vezetői, döntéshozói hozzá nem értés. 
Amikor valaki vagy valakik buta döntéseket 
hoznak, rosszul értékelik a helyzetüket, nincse-
nek tisztában gazdasági és társadalmi folyama-
tokkal. Ez nagy baj, de ennél is nagyobb, amikor 
a csődöt tudatosan idézik elő. Amikor szándéko-
san hoznak olyan intézkedéseket, amelyek csak 
számukra hasznosak, és amelyek árát mások fi-

zetik meg. Lehet ez a haszon politikai – például 
hatalmas népszerűségnövelő állami kölcsönök 
felvétele, bízva abban, hogy valamelyik nemzet-
közi szervezet vagy a következő választási cik-
lusban a másik politikai oldal fogja megfizetni.
Néhány lépcsővel lejjebb pénzintézeti vagy kü-
lönféle vállalati csődöket szemlélve hasonló 
okokat találhatunk. Pénzek fondorlatos módon 
történő eltulajdonítása, könyvelési trükkök, bíz-
va a „majd csak lesz valahogy” magyarázatban. 
Ritkán itt is előfordul ügyetlen gazdálkodás, a 
legrosszabb azonban, amikor mindez együtt je-
lenik meg. Amikor az adott cég vezetése ostoba 
döntéseket hoz, rossz vállalkozásokba kezd, vé-
gül pedig – mikor már kimentett a vállalatból 
annyi pénzt, amennyit csak lehetett – nemcsak 
az adósainak, hanem a saját munkavállalóinak 
sem fizet. Egyszerűsítve: amikor a hozzá nem 
értő, tehetségtelen gazdálkodáshoz rossz szán-
dék is társul. Perelni persze lehet, de természete-
sen az esetleges cégvagyonból elsősorban a 
köztartozásokat kell kiegyenlíteni, a hónapok 
óta fizetés nélkül dolgozó munkavállalók pedig 
jó esetben a sor végén következnek.
Pedig itt van a folyamat legfontosabb eleme: az 
egyes ember. Tudjuk, az se öröm, ha egy ország, 
egy cég, egy vállalkozás csődbe vagy csődközeli 
helyzetbe jut, az egyes emberre azonban job-
ban kellene vigyázni. Hogy az állampolgár bíz-
hasson a törvényben, a paragrafusok elrettentő 
erejében; hogy ne legyen kifizetődő a szélhá-
mosság, mások pénzének fondorlatos eltulajdo-
nítása.
Hogy az ember, az ne mehessen soha csődbe.

Bognár Nándor

Csődjelentések

Egy roppant attraktív – 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 egyetért, és támogatja azokat. 
Természetesen a megvalósításukig még rengeteg tárgyalásra, hosszú időre 
és jelentős mértékű anyagi forrásra lesz szükség. 

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése márciusi értekezletén 
egyhangú elvi döntést hozott 
arról, hogy az Érd Aréna mel-
letti, óriási területet magában 
foglaló ingatlan fejlesztési 
koncepcióját elsősorban szál-
loda, sport-rehabilitációs léte-
sítmények megépítésével, va-
lamint strand és edzőcsarno-
kok kialakításával, konferen-

ciaközpont és egyéb kereske-
delmi egységek létrehozását is 
szem előtt tartva valósítja meg, 
és felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy ezzel kapcsola-
tosan tárgyalásokat kezdjen, 
majd azok menetéről, eredmé-
nyéről beszámoljon a közgyű-
lésnek. A képviselők nemcsak 
az előterjesztésből, hanem a 
projekt gazdája, Vancsik Jó-

zsef fejlesztési tanácsadó dia-
vetítéses prezentációjából is-
merhették meg a terveket. A 
bemutató előtt Tekauer Nor-
bert kért szót, aki ismertette 
az előzményeket. A Sport Kft. 
2011 óta rengeteget dolgozott 
azért, hogy az Érd Arénát a 
város teljes egészében hasz-
nálatba és birtokba vehesse. 
Ez sikerült, és a nyitása is lát-
ványos volt, hiszen mindjárt az 
U19-es kézilabda-világbajnok-
ság megrendezésével kezdőd-
hetett a létesítmény kihaszná-
lása. A szervezés nagyszerűen 
sikerült, de ekkor kerültek fel-
színre azok a hiányosságok, 
amelyek kiküszöbölése még 
több lehetőséget nyújt a létesít-
mény gazdaságos működteté-
sére. Többen jelezték, hogy 
megfelelő szálláshelyek mel-
lett itt tartanának edzőtábort, 
versenyre való felkészülésre is 
kibérelnék az arénát. Külföldi 
és belföldi sportszövetségek, 

olimpiai bizottságok, sportklu-
bok érdeklődnek az érdi lehe-
tőségek iránt, de szálláslehe-
tőségek egyelőre csak a léte-
sítményeinktől messzebb van-
nak, ami hátrányt jelent a 
csarnok kihasználtságára – 
magyarázta a képviselő, majd 
hozzáfűzte: ezen problémák 
megoldására keressük a meg-
felelő irányvonalat egy olyan 
kibővített beruházási elképze-
léssel, amely egyszerre több, 
Érden eddig hiányként jelent-
kező fejlesztéssel is összeköti 
az Érd Aréna melletti terület 
fejlesztését. Vancsik József az-
zal kezdte a prezentációt, hogy 
a térségi rehabilitációs köz-
pontnak is fontos fundamentu-
ma a sportközpont, ugyanak-
kor húzó vonzerőt is képez 
majd a befektetők számára. 
Ezen a hathektáros területen 
elsőként szálloda (200 apart-
manos, 3–4 csillagos minőség-
ben) kapna helyet, majd konfe-
renciaközpont és kereskedel-
mi egységek is épülnének. Ké-
sőbb egy inkubátorház is léte-
sül, és a lakosság számára 
igen attraktív lenne egy renge-
teg embert ide vonzó élmény-
strand kialakítása is. Ugyan-
akkor a sportközpont funkció-
it bővítendő, fedett és kültéri 

edzőpályákat is magában fog-
laló sportlétesítmény is kiala-
kításra kerül. A kereskedelmi 
és a szolgáltatói kört illetően 
elsősorban a kis- és középvál-
lalatoknak kínál fejlődési lehe-
tőséget itt helyben – mondta a 
fejlesztési tanácsadó, aki a 
beruházást illetően ugyan 
nem kívánt nagy „számokat 
pufogtatni”, de annyit elárult, 
hogy a több ütemben is megva-
lósítható projekt 10–15 milliár-
dos beruházást jelent. A köz-

gyűlés a prezentációt követő-
en megtárgyalta a javaslatot, 
amelynek során elsőként Pu-
lai Edina (Jobbik) üdvözölte 
az elképzelést, de mint mond-
ta, csak abban az esetben tá-
mogatja, ha nem külföldi, mul-
tinacionális céget bíznak meg 
a kivitelezésével, és amennyi-
ben a profit itt marad helyben, 
és nem külföldre vándorol. 
Csőzik László (20–30 Egyesü-
let) a befektetés megtérülését 
firtatta, szerette volna meg-
tudni, hány év múlva hoz majd 
hasznot annak, aki megfinan-
szírozza a projektet, valamint 
az is érdekelte, hogy teljes egé-
szében magántőke-bevonás-
sal tervezik-e a beépítést, vagy 
az önkormányzat is hozzá kí-

ván majd járulni, illetve szá-
míthatnának-e erre a célra 
akár pályázati támogatásra 
is? Vancsik József válaszában 
kifejtette: természetesen az az 
elsődleges cél, hogy a beruhá-
zásba és a működtetésbe is el-
sősorban a helyi vállalkozáso-
kat vonják be, bár ez nem zárja 
ki, hogy a külföldi tőke is sze-
repet kapjon, de csak jóval ki-
sebb arányban. A megtérülési 
idő alapvetően 15 év. Bács Ist-
ván alpolgármester hozzászó-
lásában emlékeztette a képvi-
selőket, hogy most csak elvi 
döntést kell hozniuk, az egyes 
lépésekről – amennyiben fejle-
mények lesznek – rendszere-
sen tájékoztatják majd a köz-
gyűlést. Vancsik József is meg-
erősítette: a képviselők mosta-
ni döntése csupán elvi egyetér-
tést jelent, és felhatalmazást 
ad arra, hogy elinduljanak a 
tárgyalások a projektre vonat-
kozóan. A közgyűlés végül 15 
igennel, egyhangúlag támo-
gatta azt a határozati javasla-
tot, ami szerint elvi döntés szü-
letett az Érd Aréna melletti, 
hathektáros önkormányzati 
terület hasznosításáról. Annál 
is inkább, mert a fejlesztési te-
rület szervesen illeszkedik a 
már meglévő létesítmények-
hez, erősítve ezzel azoknak az 
értékesíthetőségét és egyúttal 
az értékét is. A fejlesztési el-
képzelések pedig lehetőséget 
adnak a terület lépcsőzetes 
fejlesztésére is. 

n BálInt EdIt

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is épülhet az Érd Aréna melletti területen

Fejlesztési koncepciókról döntött a közgyűlés

Az ülés előtti percek, utolsó simítások, és kezdődhet a tanácskozás

Az előterjesztés a monitoron akár kinagyítva is olvasható – szavaznak a képviselők

Cégünk, a Veolia cégcsoport tagja kiemelkedő szakmai tudással és múlttal ren-
delkezik a hazai energiaszolgáltatás területén. Most leányvállalatunkhoz, az
Érdhő Kft. alkalmazásába keresünk

KAZÁNFŰTŐ
munkatársat.

Leendő munkatársunk az alábbi kazánházi üzemeltetési 
és általános karbantartási feladatokért  lesz felelős:

•  a kazánházak fő- és segédberendezéseinek legjobb hatásfokkal történő
üzemeltetése;

•  a fogyasztók felé a szerződött hőszolgáltatási paraméterek betartása;
•  biztonságos üzemvitel fenntartása, a terület felelős ellenőrzése, 

a munkaterület rendjének biztosítása;
•  napi és heti ellenőrzések, naplók pontos vezetése;
•  részvétel az ütemezett, tervezett karbantartások végzésében 

és a közvetlen hibaelhárításban a karbantartó személyzettel közösen;
•  részvétel a Kft. saját kivitelezésű beruházásaiban;
•  távfelügyeleti rendszerek kezelése.

Szakmai követelmények, elvárt kompetenciák:
•  alapfokú számítógépes felhasználói ismeretek; érvényes erkölcsi 

bizonyítvány;
•  problémamegoldó, konfliktuskezelő, proaktív, ügyfélbarát személyiség.

Előnyt jelent:
•  „B” kategóriás jogosítvány;
•  gépészeti végzettség, és/vagy villamos ipari végzettség (villanyszerelő,

műszerész); és/vagy kazánkezelő végzettség  
(OKJ 12t/h).

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
küldje el fényképes önéletrajzát bruttó fizetési igény megjelölésével az 

Erd_futo@veolia.com e-mail címre legkésőbb 2015. április 9-ig!
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“A jó szakma felér egy diplomával!” mottó jegyé-
ben a Magyar Kereskedelmi Iparkamara 2015-ben, 
39 szakmában már nyolcadik alkalommal rendezi 
meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és 
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). 
E rangos esemény írásbeli elődöntőjét Pest me-
gyében a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) rendezte meg, 
ahol 27 szakmában közel 160 versenyző mérhette 
össze tudását. A versenyek döntőjére 2015. április 
27-28. Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és 
F pavilonjában kerül sor.

A verseny fő célkitűzése a magyar szakképzés 
színvonalának emelése és a szakképzés eredmé-
nyeinek széles körű bemutatása.

A szakma tanulását és a szakképzés támogatá-
sát kiemelten fontosnak tartja a Kamara, hiszen a 
munkaerő piacon hatalmas hátránnyal indul az, 
aki nem rendelkezik szakképzetséggel. Ennek szel-
lemében ajánljuk minden olyan fiatalnak a rendez-
vény látogatását, akik pályaválasztás előtt állnak. A 
rendezvényre történő belépés mindenki számára 
ingyenes. 
Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi 
és Iparkamara
NFA-KA-NGM -1/2014/TK/13számú 
pályázat támogatásával készült

Gyere ki a fesztiválra! Ismerkedj a szakmákkal!

A jó szakma felér egy diplomával!

21
70

16



6 7ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. április 1. |    aktuális aktuális    | 2015. április 1. |

Három háziorvosi rendelő költözhet majd új helyre, ha egy magánbe-
fektető a Felső utca 43. szám alatti ingatlanon megépíti az egészségház 
funkciót ellátó épületet. Idén is tízmillió forint támogatásra pályázhatnak 
az érdi civil szerveztek, és az egyes kereteken belüli összeg sem változik. 
Pályázatot nyújtottak be új óvoda építésére a Darukezelő utcában. Mind-
erről és még számos egyéb, a lakosságot pozitívan érintő ügyben hozott 
döntést Érd közgyűlése a március 26-án megtartott ülésén.

A márciusi tanácskozáson 
tizenöt képviselővel volt ha
tározatképes közgyűlés. A 
polgármester egyéb elfog
laltsága okán az ülést Bács 
István alpolgármester vezet
te. A napirend elfogadását 
követően az Érd Aréna mel
letti terület fejlesztési tervé
ről tárgyaltak a képviselők 
(erről külön beszámolót ol
vashatnak lapunkban), majd 
elfogadták a személyes gon
doskodást nyújtó ellátások
ról szóló rendelet módosítá
sát, amelyben néhány tech
nikai változtatás mellett 
egyes térítési díjak csökken
téséről is döntött a plénum. 
Ezt követően a képviselők 
támogatták azt a javaslatot, 
hogy a város pályázati felhí
vást tegyen közzé egy kor
szerű hulladékkezelési tech
nológiával működő hulladék

feldolgozó üzem létrehozá
sára. Simó Károly alpolgár
mester kifejtette: erre a sze
métszállítási díj mérséklése 
érdekében van szüksége a 
városnak. Jelenleg az ÉTH a 
pusztazámori lerakóba szál
lítja a háztartási hulladékot, 
amiért tonnánként egyelőre 
13 ezer forint díjat fizet, de ez 
az összeg várhatóan emel
kedni fog, ezért is lenne cél
szerű a Százhalombatta és 
Érd közötti területen egy 
korszerű hulladékfeldolgozó 
üzem létesítése, ami kivált
hatná a magas deponálási 
díjat, és ezáltal a szemétszál
lítás költségei is csökkenhet
nek. Ugyanakkor itt új mun
kahelyek is létesülnének. A 
közgyűlés egyhangú dönté
se által hivatalosan is nevet 
kapott a Debrői utcából nyíló 
köz, amely ezentúl Debrői 

köz elnevezéssel kerül fel 
Érd térképére. Mivel az 
ófalusiak kérésére a telepü
lésrész háziorvosi rendelője 
már biztosan nem kerül át
helyezésre, már csak három, 
a 2, 3. és 4. számú körzet 
egészségügyi alapellátása 
költözik majd át a Szakorvo
si Rendelőintézetből abba az 
új létesítménybe, amit a Fel
ső utca 43. szám alatti ingat
lanon épít fel a Delfintel Kft. 
Bács István alpolgármester 
kiemelte: a város a legmegfe
lelőbb módját találta meg az 
egészségügyi intézmények  
fejlesztésének, és a kötelező 
alapellátás színvonalának 
emelésére, ugyanis a beru
házó nemcsak gyógyszertá
rat szándékozik itt üzemel
tetni, hanem háziorvosi ren
delőket is kialakít, amelyek 
használatát térítésmente

sen, 25 éven át biztosítaná az 
önkormányzattal feladatel
látási szerződésben álló házi
orvosok és más egészségügyi 
dolgozók számára. Az ülésen 
a Delfintel ügyvezető igazga
tója mellett jelen voltak a kör
zeti rendelők érintett házior
vosai is, akiknek a közgyűlés 
hozzászólási lehetőséget 
adott. Losonczy doktor közöl
te: bár váratlanul érte őket a 
hír, örülnek a lehetőségnek, 
hogy korszerű körülmények 
között dolgozhatnak majd, de 
azt is felvetette, hogy a bútor
zatról az önkormányzatnak 
kell majd gondoskodni, mert 
a jelenlegi berendezések nin
csenek a háziorvosok tulajdo
nában. Dr. Schütz István fel
szólalásában az önkormány
zat eljárását bírálta: szerinte 
az érintett orvosokat nem tá
jékoztatták megfelelően a 
körzeti rendelők áthelyezésé
ről, az ülésre szóló meghívó
ban sem utaltak arra, miről 
tárgyalnak, és későn is kéz
besítették számukra. Pulai 
Edina (Jobbik) felszólalásá
ban kifejtette: mivel a város 
mintegy nyolcezer lakosát 
érinti majd ez a változás, fon
tos, hogy megfelelően tágas 
várók és jól felszerelt rende

lők álljanak a páciensek ren
delkezésére. Végül a közgyű
lés 14 igen és 1 tartózkodás 
mellett támogatta az új rende
lők létesítésére vonatkozó ha
tározati javaslatot, majd elfo
gadta, hogy a lefolytatott köz
beszerzési eljárás eredménye 
alapján a polgármester a 
Maraton Lapcsoport – 
Multivízió Kiadói Kft.vel egy 
évre szóló szerződést kössön 
az Érdi Újság kiadására. Eh
hez kapcsolódóan, valamivel 
később azt a sürgős előter
jesztést is támogatta a köz
gyűlés, amely azt javasolta az 
új kiadónak, hogy az újság 
felelős szerkesztője Bognár 
Nándor legyen. A továbbiak
ban a képviselők döntöttek az 
idei közfoglalkoztatási prog
ram megvalósításához szük
séges önrész biztosításáról, 
ami lehetővé teszi, hogy álla
mi támogatással, az érdi in
tézményekben áprilistól au
gusztus 31ig további 80 főt 
foglalkoztassanak napi 8 órá
ban, úgy, hogy ezzel a közös
ség számára is értéket te
remthetnek. A városi plénum 
elfogadta a civil szervezetek 
támogatására elkülönített fő
összeg egyes keretek közötti 
felosztására tett javaslatot, 
így a kulturális keret 4 millió 
forint, a sport és ifjúsági 3 
millió, a szociális és egész
ségügyi keret egyenként 750 
ezer forint, a természet és 
környezetvédelmi egymillió 

forint, valamint a közrendvé
delmi keret 500 ezer forint le
het ebben az esztendőben is. 
A plénum elfogadta, hogy pá
lyázatot írjanak ki a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
megüresedett intézményve
zetői álláshelyének betöltésé
re, a korábbi igazgató, 
Szedlacsek Emília ugyanis 
március közepétől az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá
ban főosztályvezetőhelyet
tesként dolgozik. A képvise
lők egyhangúlag jóváhagy
ták a Darukezelő utcában lé
tesítendő óvoda építésére be
nyújtott pályázatot is. Ha si
kerül elnyerni a támogatást, 
az önkormányzatnak egy 366 
milliós összköltségű beruhá
záshoz 36 millió forint ön
részt kell biztosítania, így az 
új intézménnyel jelentősen 
bővül a városrész óvodai ka
pacitása. 

A tanácskozás folytatásá
ban beszámolókat fogadott el 
közgyűlés, köztük a Dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézmény tavalyi tevékeny
ségéről szólót, amit dr. Kő-
szegi Gábor főigazgató főor
vos azzal egészített ki, hogy 
2015ben összesen 382 ezer 
orvosbeteg találkozás tör
tént az intézményben, ami 
kevéssel elmaradt az előző 
évinél, mert leállította a kör
zeten kívüli betegek fogadá
sát. Kiemelte: 2600 mammo
gráfiás szűrést végeztek el, 

amelynek eredményeként 
húsz rosszindulatú dagana
tot észleltek még idejekorán, 
ami jelentősen növelte az 
érintettek gyógyulási esé
lyét. Az egyebek napirendi 
pontban a képviselők több
nyire a saját körzetükre vo
natkozó lakossági panaszo
kat tolmácsolták. Szóba ke

rült a Tétényi úti, folyamato
san „megújuló” szeméthegy, 
amit szinte lehetetlen meg
szüntetni, pedig kamerákat 
is felszereltek. Antunovits 
Antal a Termál Hotel bezárá
sával összefüggő, az ófalusi 
artézi kút elapadásával kap
csolatosan kért szót. Elmond
ta: mindennap kilátogat oda, 
és próbálja felvenni a kapcso
latot a fürdő vezetőivel, de 
eddig még nem járt sikerrel. 
Közben környezetszennye
zés gyanúja is felmerült, ami
vel kapcsolatban feljelentést 
tettek a rendőrségen. Havasi 
Márta felszólalásában azt 
kérte, hogy a jegyző legyen 
méltányos minden olyan bolt
tulajdonossal, aki vasárnapi 
zárva tartás alól kér mentes
séget a várostól. Pulai Edina 
a zebrákat hiányolta az Edit 
utcából. Szerinte a forgalom
lassítók nem biztonságosak a 
gyalogosok szempontjából, 
mert a nagyobb járműveknek 
nem jelentenek problémát a 
gyors haladásban. Bács Ist
ván alpolgármester kifejtet
te: a szóban forgó zebrákat 
csaknem húsz évvel ezelőtt, 
engedély nélkül festették az 
útra, amiért a városnak bír
ságot kellett fizetni, majd 
meg is szüntette azokat a 
közútkezelő. 

n Bálint Edit

Huszonegy napirendi pont a városi közgyűlés márciusi ülésén

Új háziorvosi rendelők, civil támogatás, óvodaépítés

Losonczy doktor örült a megújuló körzeti orvosi rendelőknek, de el-
ismerte, meglepte őket ez a hirtelen döntés

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ecsedi István, a beruházó cég ügyvezetője megerősítette: nemcsak gyógyszertárat, hanem orvosi ren-
delőket is kialakítanak a Felső utca 43. szám alatti ingatlanban

 

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. 

Április 8-án felejthetetlen estét ígér 
Érden a népszerű Nyitott Akadémia 
sorozat: sokak kedvencével, dr. Veker-
dy Tamással találkozhatunk a Szepes 
Gyula Művelődési Központban. 

A neves pszichológus Jól szeretni 
című előadása igazi kincsesbányát 
jelent a szülők, pedagógusok, lélektan iránt érdeklődők 
számára, hiszen a nevelés számos területét érinti, a Tanár 
Úrtól megszokott bölcsességgel, széles körű tájékozottság-
gal, lebilincselő stílussal és fergeteges humorral. 
Kevés olyan szülő van, aki a szíve mélyén ne szeretné a gye-
rekét, és ne a legjobbat kívánná neki. Sokan mégis keserűen 
emlékeznek vissza a felcseperedés éveire, mert úgy érzik: 
szüleik számos dolgot elrontottak, nem értették meg őket, 
hibás döntéseket hoztak – jót akartak, de rosszul szerettek. 
Bár elképzelhetetlen, hogy szülőként ne kövessünk el hi-
bákat, az reális célkitűzés lehet, hogy szeretetünk minden 
tévedésünkön, gyöngeségünkön átragyogjon, a nehézségek 
idején is eltéphetetlen köteléket jelentsen közöttünk, és 
biztonságos menedéket gyerekeink számára. 
Az előadás interaktív, tehát lehetőség lesz véleményt, ta-
nácsot is kérni Vekerdy Tamástól. Érdemes élni az alka-
lommal!
A Nyitott Akadémia helyszíni standján – számos egyéb, 
pszichológiai témájú mű mellett – kedvezményes áron le-
het megvásárolni dr. Vekerdy Tamás műveit, amelyeket a 
szerző kérésre szívesen dedikál is. 
Jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu olda-
lon és személyesen, a Szepes Gyula Művelődési Központ-
ban.  (X)

Dr. Vekerdy Tamás Érden! 

Jól szeretni
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április 6. hétfő  
8:00  Érdi Panoráma, heti események össze-

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

társadalom
9:00  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
9:15  Mozgás sportmagazin
9:45  Itthon - otthon  12/7. rész 

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

foglalója
10:45  Ízőrzők 36.
11:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
11:30  Fény-Kép kulturális magazin
16:00  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója
16:30  Éltető mozgásban 2. rész portréfilm   

2006   rendező Tóth Péter Pál 
17:20  Mozgás sportmagazin
17:50  Fény-Kép kulturális magazin
18:20  Egyházi Ünnepek Húsvét 1. rész
19:00  Egyházi Ünnepek húsvét 2. rész
19:35  Kézilabda-mérkőzés érd–rostov 

Don (Ehf mérkőzés)
21:05  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója
21:35  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
22:05  Zöld kommandó  5/5. rész környezet-

védelmi filmsorozat
  
április 7. KEDD  
8:00  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója
8:30  Itthon - otthon  12/7. rész 

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

társadalom
9:30  Az utolsó szó jogán 3/3. rész portréfilm 

Rendező: Kósa Ferenc portréfilm Béres 
Józsefről, a Béres csepp feltalálójáról

10:05  Zöld kommandó  5/5. rész környezet-
védelmi filmsorozat

10:35  Egyházi Ünnepek Húsvét 2. rész
11:10  Éltető mozgásban 2. rész portréfilm   

2006   rendező Tóth Péter Pál 
16:00  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója
16:30  Fény-Kép kulturális magazin
17:00  Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Rostov 

Don (EHF mérkőzés)
18:30  Ízőrzők 37.
19:00  híradó
19:15  párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  fény-Kép kulturális magazin
20:00  három nővér  1. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

21:30  Híradó ism.
21:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:00  Egy házasság első napja  színes, magyar 

dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

23:00  Híradó ism.
  
április 8. szErDa  
8:00  Híradó
8:15  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45  Az utolsó szó jogán 3/3. rész portréfilm 

Rendező: Kósa Ferenc portréfilm Béres 
Józsefről, a Béres csepp feltalálójáról

10:20  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
10:35  Fény-Kép kulturális magazin
11:05  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
15:55  Híradó

16:10  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
16:25  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
16:55  Az utolsó szó jogán 3/3. rész portréfilm 

Rendező: Kósa Ferenc portréfilm Béres 
Józsefről, a Béres csepp feltalálójáról

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  három nővér  2. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

21:50  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:05  Egy házasság első napja  színes, magyar 

dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

23:05  Híradó ism.
  
április 9. csÜtörtöK  
8:00  Híradó 
8:15  Mozgás sportmagazin
8:45  Fény-Kép Kulturális magazin
9:15  Zöld kommandó  5/5. rész környezet-

védelmi filmsorozat
9:45  Itthon - otthon  12/7. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
10:30  Az utolsó szó jogán 3/3. rész portréfilm 

Rendező: Kósa Ferenc portréfilm Béres 
Józsefről, a Béres csepp feltalálójáról

11:05  Egy házasság első napja  színes, magyar 
dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

16:00  Híradó
16:15  Mozgás sportmagazin
16:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
17:00  Fény-Kép kulturális magazin
17:30  Mozgás  sportmagazin
18:00  Egy házasság első napja  színes, magyar 

dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

19:00  híradó 
19:15  párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  Három nővér  1. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

21:00  tea két személyre 1. rész
21:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
21:45  Itthon - otthon  12/7. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
22:15  Mozgás sportmagazin
22:45  Híradó ism.
  
április 10. péntEK  
8:00  Híradó
8:15  Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Rostov 

Don (EHF mérkőzés)
9:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
10:00  Tea két személyre 1. rész
10:30  Itthon - otthon  12/7. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
11:00  Mozgás sportmagazin
11:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
16:30  Híradó 
16:45  Ízőrzők 37.
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  Három nővér  2. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

21:20  Híradó ism.
21:35  Tea két személyre 1. rész
22:05  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:20  Mozgás sportmagazin
22:50  Híradó ism.

április 11.  szoMbat  
9:00  Híradó
9:15  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
10:00  Tea két személyre 1. rész
10:30  Egy házasság első napja  színes, magyar 

dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

11:30  Ízőrzők 37.
15:30  Híradó
15:45  Mozgás sportmagazin
16:15  Zöld kommandó  5/5. rész környezet-

védelmi filmsorozat
16:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
17:00  Egy házasság első napja  színes, magyar 

dokumentumfilm, 2005   56'  rendező: 
Zsigmond Dezső operatőr: Bucsek Tibor 

18:00  Fény-kép kulturális magazin
18:30  itthon - otthon  12/8. 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 1. rész
20:30  Itthon - otthon  12/8. rész 

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

foglalója ism.
21:30  Három nővér  1. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

  
április 12. vasárnap  
9:00  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója 
9:30  Mozgás sportmagazin
10:00  csak tükörben - vallási műsor 10'
10:10  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
10:40  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
10:55  Fény-Kép kulturális magazin
11:25  Ízőrzők 37.
15:15  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója 
15:45  Monda és valóság határán 1. rész
16:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
16:30  Három nővér  2. rész Szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulata 
előadása

18:20  Csak tükörben - vallási műsor 10'
18:30  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
19:00  Tea két személyre 1. rész
19:30  Egyházi Ünnepek 3. rész
20:10  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
20:40  Monda és valóság határán 1. rész
21:10  Az utolsó szó jogán 3/3. rész portréfilm 

Rendező: Kósa Ferenc portréfilm Béres 
Józsefről, a Béres csepp feltalálójáról

21:45  Egyházi Ünnepek 3. rész
22:25  Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója 

Pirk László szimbolikus 
és figurális kompozíciói 
leggyakrabban egy 
konkrét táj- és való-
ságélmény sűrített és 
művészileg absztra-
hált feldolgozásai. Az 
utazások során meg-
látogatott épített és 
természetes környezet 
látványát nemcsak az 
idő és a történelem, 
hanem az emlékezet is 
fokozatosan átalakítja. 

Ebből következik, hogy ké-
pei mégsem az adott korhoz 
és helyhez kötődnek, hanem 
sokkal inkább a teljesség 
képzelt világát nyújtják – 
mutatott rá Bodonyi Emő-
ke, aki a Városi Galériában 
nyitotta meg a Munkácsy-dí-
jas festőművész önálló kiál-
lítását.

Szín vetületek címmel látha-
tók Pirk László festményei az 
érdi Városi Galériában, noha 
az alkotásait elemző művé-
szettörténész szerint a „teljes-
ség vetületek” kifejezés is jól 
jellemzi a Munkácsy-díjas mű-
vész munkásságát, hiszen a 
vetület, mint ábrázoló geomet-
riai fogalom, képes a tapaszta-
lati világban nem megfoghatót 
absztrakt módon megragadni, 
és épp erre törekszik a festő is 
a maga különleges hangulatú 
alkotásaiban. A szentendrei 
művész március 27-ei, érdi ki-
állításának megnyitóján első-
ként Kéri Mihály, a Városi 
Galéria művészeti vezetője kö-
szöntötte a jelentős számú ér-
deklődőt, majd Holló Judit he-
gedűművész lélekemelő játéka 
segített abban, hogy a jelenlé-
vők ráhangolódjanak a festmé-
nyek által közvetített vizuális 
élmény befogadására. Bodonyi 
Emőke művészettörténész pe-
dig némi kapaszkodót is kínált 
a szemlélőknek, hogy felfedez-
zék az alkotásokban a művész 
által felszínre hozott létező, de 
nem látható dolgokat is. Pirk 
László művészetében a labirin-
tus, az őselemek, a fa, a kráter-
színház, konkrét földrajzi hely-
hez köthető valóságelemek áb-
rázolása mellett, a görög kultú-
ra és a mediterrán világ atmo-
szférájának hatása, valamint 
az intenzív expresszív szín-
használat figyelhető meg. 

Ugyanakkor a transzcenden-
tális, teljességre törekvő, szak-
rális, galaktikus, kozmikus 
jelzők egyaránt jól illenek alko-
tásaira. Bár elsődleges forrása 
a valóságos világ, és bár képei-
ben benne rejlik a természeti 
látvány közvetlen hatása és él-
ménye, ennél mégis erőtelje-
sebben érvényesül a szimboli-
kus értelmezésű szerkesztett 
rend, amelyekbe beleilleszti a 
különböző tárgyi elemeket és 
azoknak egymáshoz való vi-
szonyát is meghatározza – 
hangsúlyozta Bodonyi Emőke, 
majd arról beszélt, hogy már 
Pirk László legelső képei is egy 
sajátos festői világ kibontako-
zását sejttették, amikor a me-
diterrán világ enciklopédiája 
kitárult előtte, s igazi tanító-
mesterének az utazásai során 
nyert impulzusokat tartotta. A 
görög kultúra pedig természe-
tes közegként hatott rá, ami 
lelkiállapotot és szellemiséget 
is jelöl. A mai napig működő 
Stromboli vulkán élménye 
azonban a legelementárisabb 
hatást gyakorolta a festőre, és 
több képének ihletőjévé is vált. 
A világgal való megbékélés ál-
lapota törékeny, és Stromboli 
vulkánja alatt is tovább dübö-
rög a föld, krátereiből időnként 
tűz, az izzó parázs és kénes 
szagú füstfelhő száll fel. Pirk 
László színvilága a lüktető tűz-
piros és a narancsos sárga, az 
égkék és a barna, amelyek 
gyakran élettelenséggel töltik 
meg a képeit, de legtöbb fest-

ményén hajthatatlanul vissza-
visszatérnek, mert szimboli-
kus értelmezésükkel a teljes-
ség érzetét keltik. Elsősorban 
a négy őselemhez kötődnek: a 
piros és a narancsos árnyala-
tú a tüzet, a kék az eget és a 
vizet, a barna a földet jelképe-
zi. Nemcsak a színekkel, ha-
nem az egymással párban 
lévő motívumokkal – a Nappal 
és a Holddal, a lent és a fent 
érzékeltetésével, az eget a 
földdel összekötő elemekkel, 
mint a létra, a lépcső, fa, hegy 
– a művész a világ rendjét 
igyekszik festőileg megragad-
ni. Ezért fontosak az ősele-
mekre utaló színek és az ős-

elemek önálló képi motívum-
má emelése, mert a víz, a föld, 
a levegő és a tűz a kozmosz, az 
ősszellem egészére utalnak – 
világított rá a művészettörté-
nész, megemlítve azt is, hogy 

Pirk Lászlónak a természet a 
tanítómestere. A természet 
szeretete mindig egyfajta sza-
badságvágy, így nem véletlen 
a művész vonzódása a vízhez, 
a Dunához. Természetfelfogá-
sában együtt lélegzik az ele-
mekkel, beszélget velük, és 
így alakítja a saját élményei-
vel együtt a szimbólumok tar-
talmát. Ilyen a fa kérgében ki-
rajzolódó, a keresztény vallás 
szenvedéstörténetének Pieta 
együttese. Pirk Lászlót az 
erdő is megihlette. Alkotásai-
ban azonban nemcsak a lát-
ványt kell keresni, hanem úgy 
kell néznünk rájuk, hogy saját 
élményeink, tapasztalataink 

is befolyásolják, a nézőnek a 
saját érzéseit, gondolatait is 
be kell vonni a képek olvasa-
taiba. A művész szimbolikus 
és figurális kompozíciói leg-
gyakrabban egy konkrét táj- 

és valóságélmény sűrített és 
művészileg absztrahált feldol-
gozásai. Az utazások során 
meglátogatott épített és ter-
mészetes környezet látványát 
nemcsak az idő és a történe-
lem, hanem az emlékezet is 
fokozatosan átalakítja. Ebből 
következik, hogy képei még-
sem az adott korhoz és hely-
hez kötődnek, hanem sokkal 
inkább a teljesség képzelt vi-
lágát nyújtják – mondta a tár-
latot megnyitva Bodonyi Emő-
ke művészettörténész. Pirk 
László 1953-ban született 
Szentendrén. Édesapja Pirk 
János Munkácsy-díjas festő-
művész, édesanyja Remsey 

Ágnes író, iparművész. Nem-
csak tanulmányai, hanem 
külföldi utazásai is nagy 
szerepet játszottak Pirk 
László művészetének kiala-
kításában. Elsősorban a mű-
vészettörténeti emlékek és a 
természet jelenségei hatot-
tak rá. Különösen az Itáliá-
ban és az Amerikai Egyesült 
Államokban megélt tapasz-
talatok alakították művésze-
tét. Több iskolában tanított 
rajzot, művészettörténetet, 
alakrajzot, grafikát, festést. 
Számos csoportos és egyéni 
kiállításon vett részt. 2011-
ben Munkácsy Mihály-díjat 

kapott. 
A Szín vetületek című, önál-

ló érdi kiállítása április 25-ig 
tekinthető meg a Városi Galé-
riában. 

n Bálint Edit

Szakrális, galaktikus és kozmikus festmények a galériában  

A Munkácsy-díjas Pirk László színvetületei 

Bodonyi Emőke művészettörténész megnyitón elhangzott gondolatai 
útmutatást adtak a festmények elmélyült szemléléséhez Fotó: a szerző

A rendőrség az idén is fokozott húsvéti közlekedési ellenőr-
zést tart április 2-tól április 6-ig, amelynek célja elsősorban 
az ittas járművezetők kiszűrése. Ha olyan járművezetőt állí-
tanak meg, aki nem szegte meg a közlekedési szabályokat, 
a rendőröktől egy alkoholmentes sört kap ajándékba.

A visszatérő, őselemekre utaló színek – barna, narancsos piros, kék – jellemzik a festő alkotásait

Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
telefonszámunk: 06-23-520-117

kedves  
Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége új helyen,  
megújult környezetben várja partnereit.

Érdi  Újság

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!

Érdre kiszállított 2-3-4 m3-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!
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Megkezdődött a szeptemberben záródó 
uniós csatornázási projekt befejező része – 
jelentette be Simó Károly alpolgármester múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján. A csatornatársulat 
elnökhelyettese beszámolt a kiegészítő prog-
ram keretében megvalósuló fejlesztésekről és 
elmondta azt is: egy-két héten belül megkez-
dődik a házi átemelők telepítése.

Március 16-án elindult az 
uniós csatornázási projekt 
befejező része, az úgyneve-
zett kiegészítő program. A 
részletekről Simó Károly 
számolt be múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján. Az alpol-
gármester (egyben a csator-
natársulat elnökhelyettese) 
elmondta: a kiegészítő prog-
ram keretében azon ingatla-
nok, területek előtt is kiépül 
a csatorna, amelyek műsza-
ki vagy adatszolgáltatási 
okok miatt kimaradtak a 
2005–2006-os tervezésből. 

– Elkészült Mérnök utca, 
illetve a Képviselő utca. Kö-
vetkező lépésként a Jázmin 
utca, Kálmán utca, Damja-
nich utca, Dobó köz munká-
latai, valamint az Ajnácskő, 
Dinka, Furmint, Köszméte, 
Kökény utca és a Fehérvári 
úti bekötések kerülnek sor-
ra. A munkálatok előkészíté-
se megtörtént, a bontási en-
gedélyek megérkezésére 
várnak a kivitelezéssel. Az 
első ütem munkálatai várha-
tóan május végéig elkészül-
nek. A második ütemben a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai be-
kötéseket, a Sárd utca, And-
rás utca munkálatait és a 
Tolmács–Erzsébet utcai át-
emelők közötti nyomócső ki-
építését tervezik – számolt 
be Simó Károly, hozzátéve: a 
Sárd utcában mindenképp 
szeretnének lakossági fóru-
mot tartani, hiszen ott a 
régi, körülbelül másfél évti-
zedes csatornabekötéseket 
át kell kötni. 

– Mint látható, a kiegészítő 
program forgalmas útvona-
lakat is érint, mint a Bajcsy-
Zsilinszky és a Fehérvári. 
Előbbi esetben igyekeznek 
elkerülni, hogy burkolatbon-
tásra kerüljön sor, de előfor-
dul, hogy nem lehet elkerülni 
a sávos útbontást. Amennyi-

ben ez bekövetkezne, időben 
tájékoztatjuk a lakosságot – 
hangsúlyozta Simó Károly, 
aki kiemelte: egyes területe-
ken – a Fügefa és Folyondár 

utcák környékén – amúgy is 
nagyon nehéz közlekedni, és 
ugyanitt csak hat-hét ingat-
lant kell rákötni a csatorná-
ra, mégis nehézségekre szá-
míthatnak majd a környéken 
élők.  

– A kiegészítő program ke-
retében fontos munkálatok 
folynak a szennyvíztisztító 

telepen is. Megépítették az új 
dunai kivezetés csövét; a 
Duna sodorvonalába a már 
megtisztított szennyvizet 
vezeti a rendszer. A tisztító-
hoz tartozó iszapfeldolgozó 
telep közbeszerzése is befe-
jezéshez közeledik, várható-
an áprilisban ott is megkez-
dődhetnek a munkák. Jelen-
leg a feltárási és a területre 
előírt rekultiváció előkészítő 
munkálatai zajlanak – tette 
hozzá az alpolgármester, aki 
bízik abban, hogy ezek a be-
ruházások őszre, az uniós 
csatornázási program lezá-

rásának idejére megvalósul-
nak.

Míg a kiegészítő program 
feladatait a csatornaprojekt 
költségvetéséből fedezik, 
vannak olyan munkálatok 
is, amelyek nem uniós for-
rásból valósulnak meg – 
ezek az úgynevezett B prog-
ram részei, amelynek elsőd-

leges célja, hogy a csatorna 
megfelelő működésének biz-
tosítása mellett a csapadék-
víz kezelésére is megoldást 
nyújtson. Azokban az utcák-
ban, ahol a csapadékvíz el-
vezetésének kiépítése mel-
lett indokolt az utca aszfalto-
zása is, ott egy munkafolya-
mat részeként megtörténik 
az útépítés is.

– A rendelkezésre álló for-
rások messze nem fedik le 
az igényeket, hiszen a leg-
szükségesebb csapadékel-
vezetési problémák megol-
dása 5-6 milliárd forintba 

kerülne, ugyanakkor pár 
száz millió forint áll majd 
rendelkezésre. Jelenleg az 
előkészítés zajlik, és várha-
tóan még a nyár előtt el tud-
nak indulni a B program 
munkálatai. Ennek része 
egyébként a házi átemelők 
telepítése is; ezek kivitele-
zése egy-két héten belül 

megkezdődik, és várhatóan 
szeptember-októberig tart 
majd – tette hozzá Simó Ká-
roly, aki végezetül arra fi-
gyelmeztette az érdieket, 
hogy aki 2014. december vé-
géig nem kötött rá a műsza-
kilag rendelkezésre álló 
közcsatornára, annak a fel-
használt vezetékes víz köb-
métere után 3600 forint ta-
lajterhelési díjat kell fizet-
nie. (Természetesen nem 
tartoznak ide azok, akik 
házi átemelőre várnak). A 
talajterhelési díjjal kapcso-
latos bevallás benyújtásá-

nak határideje március 31. 
Az alpolgármester kitért 
arra is: aki szociális helyze-
te miatt nem tudja elkészít-
tetni a belső bekötést, ennek 
megvalósításához igényel-
het vissza nem térítendő tá-
mogatást az önkormányzat-
tól.  

n ÁdÁm Katalin

Indul a kiegészítő projekt, előkészítés alatt a B-program

Kezdődik a házi átemelők telepítése, 
munkálatok a szennyvíztisztító telepen

Indul a házi átemelők telepítése Fotó: a szerző

Húsvéti nagybevásárlás, kapkodás, figyelmet-
lenség, frusztráció. Az ünnepek előtti napok-
ban megtelnek az üzletek, piacok, bevásárló-
központok vásárlókkal, nézelődő emberekkel. 

Ilyenkor nagyon fontos, 
hogy még fokozottabban fi-
gyeljenek értékeikre! A na-
gyobb üzletekben a vásárlók 
többsége bevásárlókocsit 
használ. Nézelődés, vásár-
lás közben kézitáskájukat, 
kabátjukat, egyéb értékei-
ket a bevásárlókocsiban he-
lyezik el, amelyek felügyelet 

nélkül maradnak rövidebb-
hosszabb időre. A tömegben 
ott vannak a bűnelkövetők 
is, akik nem bevásárlási cél-
lal mennek ezekre a helyek-
re, hanem azért, hogy a sér-
tettek figyelmetlenségét ki-
használva, észrevétlenül tu-
lajdonítsák el a felügyelet 
nélkül maradt értékeket, 
amelyet a sértettek csak a 
pénztárnál vagy otthon 
vesznek észre. 

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság kéri a lakosságot, hogy 
a vásárlások alkalmával 
értékeiket ne hagyják őri-
zetlenül egy pillanatra 
sem, mert nagyon könnyen 
áldozattá válhatnak! 

A bankkártyás fizetés-
nél vigyázzanak, ne lássa 
senki a beütött PIN-kódot! 
Sajnos még mindig előfor-
dul, hogy a kódot a bank-
kártya mellett tárolják. 
Ezzel a sértett segít a kár-
tyáját megszerző bűnöző-

nek abban, hogy a pénzt 
minden nehézség nélkül le 
tudja venni a bankszámlá-
ról.

Próbálják megjegyezni a 
kódot vagy olyan helyre ír-
ják fel, ahol idegen személy 
nem férhet hozzá!

Bevásárlást követően a 
parkolóban is legyenek elő-

vigyázatosak, a gépkocsi-
juk utasterét ne hagyják 
nyitva, oda ne tegyék be az 
értékeiket, táskájukat, mi-
közben a csomagtartóba 
pakolnak!

Ne hagyjanak értéket a 
parkoló autóban, s a gépko-
csit mindig zárják le!

A kéregetőkkel, ado-
mánygyűjtőkkel is vigyáz-
zanak, sajnos gyakran ki-
használják, megkárosítják 
a jó szándékú embereket!

Áldozattá válás elkerülé-
sére néhány jó tanács:

– pénztárcáját, mobilte-
lefonját, bankkártyáját te-
gye biztonságos helyre

– ne tartson magánál sok 
készpénzt! Ha mégis szük-
séges, akkor több helyen, 
egymástól elkülönítve

– válltáskáját maga előtt 
fogva közlekedjen

– hátitáska külső zsebei-
ben ne tartson okmányo-
kat, egyéb értékeket

– vásárláskor táskáját ne 
tévessze szem elől, azt min-
dig tartsa magánál

– tömegközlekedési esz-
közön fel- és leszállásnál 
táskáját szorosan fogja 
magához

Mit tegyünk, ha már be-
következett a baj?

A lehető legrövidebb időn 
belül értesítsük a rendőrsé-
get a 107 vagy a 112 hívó-
számon, illetve, ha van, 
akkor értesítsük az üzlet 
biztonsági szolgálatát! A 
kiérkező rendőröket várja 
meg, majd nevezze meg az 
eltulajdonított tárgyakat, 
értékeket! Amennyiben 
tudja, közölje az elkövető 
személyleírását, hiszen az 
nagymértékben segíti a 
rendőrség munkáját!

Ha ismeretlen, gyanús 
autót, személyeket lát 
többször elhaladni a kör-
nyéken, jegyezze fel a 
rendszámát vagy típusát, 
ismertetőjelét, ne féljen 
felvenni a kapcsolatot 
munkatársainkkal, vagy 
hívja azonnal ingyenesen 
hívható telefonszámain-
kat!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Amikor húsvét ünnepe közeleg…

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

Az Érdi Rendőrkapitányság vezetője a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tör-
vény 30. §-a alapján fokozott ellenőrzést 
rendelt el 2015. március 23-án 8 órától 
2015. április 30-án 24 óráig az Érdi Rend-
őrkapitányság illetékességi területén.

A fokozott ellenőrzés célja a települé-
sek közrendjének és közbiztonságának 
fenntartása, a lakosság személy- és va-
gyonbiztonságának megteremtése, a 
bűncselekmények és szabálysértések 
számának visszaszorítása, valamint a 

jogellenes cselekmények megakadályo-
zása. 

Az ellenőrzés keretében a rendőrök sze-
mélyeket igazoltathatnak, ruházatukat, 
járművüket átvizsgálhatják, a közbizton-
ságra veszélyt jelentő eszközöket, anya-
gokat lefoglalhatják.

A rendőrség mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a fokozott ellenőrzés az ál-
lampolgárokat ne zavarja, célja kizárólag 
a jogsértő cselekmények megelőzése, il-
letve megakadályozása.

Fokozott rendőri ellenőrzés

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. 

Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
megváltozott telefonszámunk:  

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendőpartnereit.

Érdi  Újság
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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

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

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!

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

Kulturális és tudományos
programok
2015. április 6–12.

KluboK proGraMjai:

KertbarátKör
Április 10-én, pénteken
medvehagyma-túra
kirándulás Pusztamarótra

előzetes jelentkezés szüksé-
ges a 06-30/549-4230 telefon-
számon németh Antalnál.

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

MeriDian torna 
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: 06-30-868-
3558
dgittus@gmail.com

KiállÍtáSoK:

Az előtéri kiállítótérben:
pappné poKorny 
orSolya:
„Tartós virágkötészeti ter-
mékek, évszakokra, ünne-
pekre hangolva”
című kiállítása látható 
április 10-ig. 

Az előtéri fotógalériában
boDor izabella és 
SzántHÓ tibor
közös fotókiállítása
A kiállítás megtekinthető az 
előtéri fotógalériában 
március 12. és április 10. közt.

elŐzeteS:

irkA költészet napja
Az  irodAlomkedvelők 
klUBJA
szeretettel meghívja önt, 
kedves családját és barátait
2015. április 17-én 18 órára

proGraMoK:

Április 8-án, szerdán 18 órakor

dr. vekerdy TAmás gyer-
mek-szakpszichológus
jÓl Szeretni tudod-e, 
hogy milyen a gyereked? 
előadása
Belépőjegy: 2300 Ft.
Jegyek elővételben kapha-
tók a művelődési központ 
pénztárában.

Április 11-én, szombaton 9–12 óráig

baba-MaMa börze
Használt gyermekruhák 
cseréje, vására
minden vásárlót szeretettel 
várunk!

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, / Világtalan
angyalaink játszogatnak itt…”
(József Attila: minden rendű 
emberi dolgokhoz)

SzÍnHázbérlet  
2015. tavaSz

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
Jártak önök kávéházban? 
Tartsanak velünk ebbe a 
meseszép világba, ahol fi-
nom süteményeket, italokat 
és kávét szolgálnak fel az 
udvarias felszolgálók. A ven-
dégek között gyönyörű höl-
gyeket, elegáns urakat talá-
lunk. A kávéházban mindig 
történik valami, urak talál-
koznak hölgyekkel, szerel-
mek szövődnek, és botrá-
nyoktól sem mentes az élet.
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.

Április 29-én, szerdán 19 órakor
HaDHázi láSzlÓ 
önállÓ eStje
A HUmorkABArÉ visZ-
sZATÉr 2.
műsorvezető: Bellus istván
Belépő: 2700 Ft

Felhívás

A majális programján 2015. 
május 1-jén egész napos ki-
rakodóvásárt rendez a sze-
pes Gyula művelődési köz-
pont, amelyre kézművesek, 
iparművészeti és kézműves 
termékeket árusító kereske-
dők, vendéglátással foglal-
kozó üzletek jelentkezését 
várjuk.
Jelentkezni lehet személye-
sen a művelődési központ-
ban (Érd, Alsó u. 9.) és telefo-
non az alábbi elérhetőségen:
Benyó Anna, kéri Tibor 
23/365-490

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

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!

MÚzeuMbarát Kör 
elŐaDáS
Április 7., kedd 17.00 óra
dr. sárkány mihály néprajz-
kutató, kulturális antropoló-
gus: 
néprajzi terepmunkán 
kikujuföldön, kelet-Afriká-
ban – kutatási élmények ke-
nyában című előadása
Belépődíj felnőtt: 300,- Ft
diák (14 éves korig): 200,- Ft

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

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 FelnŐttKönyvtár 
proGraMja 
április 8., szerda 10 óra
olvasó flasmob: a könyvtá-
rosok világnapja alkalmából 
30 perces, közös, csendes ol-
vasásra várjuk az érdeklő-
dőket a Főtéren. könyvet 
mindenki hozzon magával!

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 felolvashat-
ja, elmondhatja kedvenc ver-
sét.
időkorlát: maximum 5 perc.
Jelentkezni előzetesen sze-
mélyesen, vagy emailban
(csukalib@csukalib.hu), de 
a helyszínen is lehet.

a GyerMeKKönyvtár 
proGraMja

április 10., péntek 15 óra
költészet napi rajzpályázat 
eredményhirdetés

A zenei könyvtár programja 

június 30-ig 
visszatekintő kiállítás – vá-
logatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból

„Iskolakós-
tolgató” 

az Érdligeti Általános 
Iskolában 

Meghívó
Sok szeretettel várunk 

minden iskolába készülő 
nagycsoportos óvodás 
kisgyermeket és szüleit 

iskola-előkészítő 
foglalkozásunkra

2015. április 10-én 
16.30-17.30-ig

az Érdligeti Általános 
Iskolában

2030 Érd, Diósdi u. 95-99.

Téma:  
sport, testnevelés

Váltócipő és váltóruha 
szükséges!

Vargáné Balogh Erika
 igazgató

Felhívás az elhurcoltakkal  
kapcsolatos emlékek gyűjtésére
Hetven éve annak, hogy a hazánk földjére lépő szovjet fegyveres erők 
mintegy 300 ezer polgári lakost hurcoltak el – többnyire „málenkij ro-
bot”, vagyis kicsi munka ürügyén – a korabeli, 14,7 milliós Magyarország-
ról több éves szovjetunióbeli kényszermunkára. Több mint egyharma-
duk nem élte túl a megpróbáltatásokat.
Magyarország kormánya 2015. január 20-i 1009/2015. számú határozatá-
ban az idei évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékévévé nyilvánította. Az emlékév alkalmából a Magyar 
Földrajzi Múzeum 2015 októberében időszaki kiállítással készül a 
„málenkij robotra” elhurcoltak méltó megemlékezésére. 
Érd lakossága is megszenvedte a „háromnapos” kényszermunkát, ami 
legalább 1000 férfi elhurcolását jelentette. A tábor poklát túlélő embe-
rekre évekig tartó kényszermunka várt a Szovjetunió belső területein. 
Sokan soha nem tértek haza a szenvedések földjéről. Az otthon maradt 
családtagok helyzete sem volt irigylésre méltó. A gazdálkodás a nőkre, 
öregekre és a gyerekekre maradt. Később elkezdődött a szovjetizálás: a 
beszolgáltatások, a kuláklista, a kolhozba kényszerítés.
Hetven év múltán sem felejthetjük el az akkor történteket, a ma-
gyarságuk miatt kínhalált szenvedetteket, a meggyötört érdieket. 
A Magyar Földrajzi Múzeum felhívással fordul a mai érdiekhez, 
hogy a sztálini lágerekbe elhurcolt apáik, nagyapáik emlékét és 
emlékeit soha ne felejtsék el! 
Fontosnak tartjuk, hogy a jövő nemzedékek is tudjanak a „málenkij ro-
bot” szörnyűségeiről, embertelenségéről, valamint okairól, előzményei-
ről, körülményeiről  és következményeiről. Az elhurcoltak hozzátartozóit 
arra kérjük, hogy a családi emlékezet kincsestárából hívják elő elődeik 
szenvedéstörténetét, az elhurcoltaknak arcot adó fényképeket, a tábor-
ban töltött évek tárgyait, hogy mindezeken keresztül a fiatal nemzedé-
kek is megismerjék és megértsék e történelmi tragédia emberi oldalát! 
Kérünk mindenkit, segítsék gyűjtőmunkánkat, hogy elkészülhes-
sen a sztálini terror érdi áldozatainak emlékkiállítása!
A felajánlásokat (visszaemlékezések, fotók, tárgyi emlékek) folyamato-
san várjuk a Magyar Földrajzi Múzeumban. Bővebb információt a múze-
um 23-363-036-os központi számán vagy a 06-30-581-7676 telefonszá-
mon Lehoczki Zsuzsannától, illetve a 06-70-410-8930-as telefonszámon 
Lendvai Timár Edittől kaphatnak. Segítségüket előre is köszönjük!

Lehoczki Zsuzsanna, történész –  Lendvai Timár Edit,  a kiállítás kurátora
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Három iskola energetikai korszerűsítése kezdőd-
het meg a napokban a KEOP 5.6.0 program 
keretében, mintegy 500 milliós forrásból. Mint a 
KLIK múlt csütörtöki projektindító rendezvényén 
elhangzott, a Bolyai, az Érdligeti (Túr utca) és a 
Teleki iskolák hőszigetelést és új nyílászárókat 
kapnak, korszerűsítik a világítást és napelemeket 
is felszerelnek az épületekre. 

A KEOP 5.6.0 program ke-
retében energiahatékonysá-
gi fejlesztéseket indít – ösz-
szesen 2,7 milliárd forint ér-
tékben – a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ. A 
projektek Pest megyében, il-
letve az ország leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségei-
ben 18 település 21 intézmé-
nyét érintik – hangzott el az 
Érdi Bolyai János Általános 
Iskolában tartott március 
26-ai projektindító rendez-
vényen, amit Hanesz József, 
a KLIK elnöke nyitott meg. 
Mint hangsúlyozta: az ener-
getikai fejlesztések a KEOP-
5.6.0/12-2013-0033, -0034, il-
letve -0035 projektek kereté-
ben valósulnak meg, ugyan-

akkor az intézményfenntar-
tó saját költségvetéséből a 
tavalyi év második, illetve az 
idei év első felében 1 milli árd 
forintot tudott elkülöníteni 
beruházásokra, felújítások-
ra. 

A rendezvényen Kajdi 
Ákos, a KLIK fejlesztési és 
projektigazgatója bemutatta 
a KEOP-programot, majd 
Lukács Sándor, a KLIK 
KEOP projektvezetője is-
mertetett konkrét kivitelezé-
seket, köztük három érdi is-
koláét is. Mint megtudtuk, 
az Érdi Bolyai János Általá-
nos Iskolát és tornatermét 
165 millió forintból korszerű-
sítik, az Érdligeti Általános 
Iskola Túr utcai épülete 151 

millióból, míg az Érdi Teleki 
Sámuel Általános Iskola 186 
millióból újul meg. Fenti ösz-
szegekből hőszigetelik a kül-
ső oldalakat, kicserélik a 
nyílászárókat, napelemeket 
és -kollektorokat helyeznek 
fel, átalakítják a világítási 
és korszerűsítik a fűtési, hű-
tési, meleg vizes rendszert. 

Az intézményeknek jelen-
tős megtakarítást hozó, a 
tanároknak és diákoknak 
pedig jóval kellemesebb kö-
rülményeket biztosító átala-
kításokért T. Mészáros And-
rás mondott köszönetet a 
KLIK-nek. A  polgármester 
beszédében utalt arra is, 
hogy Érd évente 430 millió 
forinttal járul hozzá az isko-
lák működtetéséhez. Kérdé-
sünkre, hogy a város tud-e 
segítséget, forrást nyújtani 
ahhoz, hogy a három érdi 
épület belülről is megújuljon, 
T. Mészáros András elmond-
ta: az Integrált Településfej-

lesztési Stratégiában két 
érdi iskola megújítása szere-
pel: a Telekié, illetve a Bat-
thyány iskoláé (ez utóbbi az 
energetikai programban 
nem vesz részt). A tervezést 
elkezdik, ám a kivitelezés-
hez még keresik a forráso-
kat.

– A Teleki iskola átalakí-
tását a most kezdődő fejlesz-
tés figyelembevételével kell 
megtervezni, hogy értéknö-
velő legyen az energetikai 
korszerűsítés, és ne kárba 
vesszen – hangsúlyozta a 
polgármester. 

Elképzelhető, hogy a meg-
újulás pályázati forrásból 
valósul meg; mint Sárközi 
Márta, a tankerület vezetője 
lapunknak elmondta: szeret-
nének részt venni további 
pályázatokon is, ha indulnak 
ilyenek. 

– E három iskola most kí-
vülről megújul, ám belső 
korszerűsítésre is szükség 

lenne – jegyezte meg a tan-
kerületi vezető. 

A projektindító rendezvé-
nyen jelen voltak az energe-
tikai korszerűsítésben érin-
tett iskolák igazgatói is, akik 
átvették az úgynevezett C 
típusú táblákat (ezeken a 
projekt főbb adatai szerepel-
nek). Mindhárom érdi igaz-
gató úgy nyilatkozott la-
punknak, nagy örömmel 
várják, hogy megkezdődjön 
a munka – még akkor is, ha 
ez bizonyára okoz némi 
fennakadást az intézmé-
nyük életében.

– A Teleki iskolában na-
gyon rosszak a nyílászárók. 
Ezek cseréje, illetve az, hogy 
újravakolják az épületet, 
már nagyon sokat jelent. 
Nemcsak mi, tanárok, ha-
nem a szülők is nagyon vár-
ják a korszerűsítést – mond-
ta Patkóné Séra Ilona. Az 
igazgató emlékeztetett arra, 
hogy a tavalyi tanévben – 

Felújítások kezdődnek a Bolyaiban, az Érdligetiben és a Telekiben

Ötszázmillió forintból korszerűsítenek három érdi iskolát

A Teleki, Bolyai és Érdligeti iskolák igazgatói, kezükben a C típusú táblákkal. Mellettük Sárközi Márta, a tankerület vezetője és T. Mészáros András polgármester

szintén a KLIK jóvoltából – 
felújították az iskola torna-
termét, most pedig az abla-
kokat is kicserélik.

– Az Érdligeti iskola Diósdi 
úti épülete 2010-ben már át-
esett energetikai korszerűsí-
tésen, ám az 1983-ban épült 
Túr utcai iskolára ráfér a 
megújítás: nagyon rossz álla-
potban vannak a nyílászáró-
ink, huzatban, szélben sok-
szor betörik az üveg – ismer-
tette iskolája állapotát Vargá-
né Balogh Erika igazgató, 
aki elmondta: intézményében 
április elején-közepén indul a 
munka. Az iskola dolgozói 
felkészültek a nehézségekre 
– például arra, hogy eseten-
ként egy-egy osztályban nem 
folyhat tanítás, mert ott épp 
dolgoznak. 

A Bolyai iskolának az Er-
zsébet utcai épületét érinti 
az átalakítás. A panelekből 
épült – a lakóteleppel egy-
idős – intézmény tetejét is 

szigetelni fogják – tudtuk 
meg Baranyi Teréz igazga-
tótól, aki elmondta azt is: a 
homlokzat világosabb színt 
kap majd, mint amilyen 
most, de az iskola megőrzi 
mostani jellegét.

– Bár ez viszonylag fiatal 
épület, hiszen 1987-ben adták 
át, a fűtése nagyon gazda-
ságtalan és drága: havi 2,5–3 
millió forintot fizettünk a téli 
időszakban. Reméljük, az 
energetikai beruházással ol-
csóbb lesz a fűtés, és megol-
dódik az a probléma is, hogy 
míg az egyik teremben mele-
gük van a diákoknak, az épü-
let másik részében fáznak – 
zárta szavait az igazgató.

Mindhárom intézményben 
hamarosan megkezdődik a 
munka. Az energetikai kor-
szerűsítés júliusban le is zá-
rul, így a jövő tanévet már 
megújult intézményekben 
kezdik a tanulók.

n ÁdÁm Katalin

A projektindító rendezvényen az érintett iskolák igazgatói átvehet-
ték a C típusú táblákat

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 
szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést 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

Ármin 6 éves érdi kisfiú. leukémiás.
Jelenleg 2. transzplantációjára vár.
a Szivárvány Óvodába jár, ahol anyukája 
óvodapedagógus.
az Ő gyógyulásáért szervezzük programunkat

JÓtÉKOnYSÁGi SPORtnaP ÁRminÉRt
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola szervezésében

Helyszín: az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) és 
a Napközis tábor területe (2030 Érd, Favágó u.)
Időpont: 2015. április 25. 9:00-17:00

PROGRam: 
8:30-9:00 gyülekező az iskolában 9:00 köszöntés, program ismertetése
a Futó Club vezetésével futás a napközis táborba
illetve Nordic Walking - gyalogolás föl a táborba
séta a napközis táborba
külön busszal a napközis táborba
VÉRADÁS – az Országos Vérellátó engedélyével az Érdi Vöröskereszt 
szervezésében                                             
Az Érd és Környéke Horgászegyesület halászlét főz, az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola szülői közössége paprikás krumplit.

11:00-13:00 alternatív programok:
Találkozó az ÉRD női kézilabda csapat játékosaival
Horvát nemzetiségi tánccsoport bemutatója
Érdi Torna Club bemutatója
Focishow  / FTC és az Érdi VSE öregfiúinak közös játéka, kötetlen 
beszélgetés a focistákkal)
Volt tanulóink élménybeszámolója 
Szóka Júlia operettprimadonna és tanítványainak bemutatója
Nordic Walking bemutató
Elsősegély bemutató az Érdi Vöröskereszt szervezésében
További programok: arcfestés, lovaglás, tűzoltók, rendőrök, mentők 
munkája, bemutató, beszélgetés, zsákbamacska, lángos sütés, vattacukor 
készítés, kézműves foglalkozások,sportjátékok
13:00- 15.00 Ebéd – becsületkassza Árminért
15.00 – 16.00     Árverés: - Dragi sárkány által fölajánlott, az Érdi kézilabdás 
lányok aláírásával ellátott mez - Fogócska Sportegyesület és Kovács 
Gábor fölajánlásaként több plüss játék - Hóvári Zoltán művész 
fölajánlásaként egy kép

TOVÁBBI FELAJÁNLÁSOKAT a  teleki.erd@gmail.com email címre várunk, 
részletes felvilágosítást  Berényi Andrásné ad  (berenyizsoka@gmail.com; 
06-70/38-921-08)                  
A kupakok gyűjtése folyamatos, az iskolában leadhatók.
Pénzfelajánlásaikat a helyszínen, ill. az Erste Bank 11600006-00000000-
03983124 számlaszámon, Budavári Noémi nevére tehetik meg.
A programban szereplő klubok, egyesületeken, magánszemélyeken kívül 
a Jótékonysági sportnapot támogatja: 
KLIK Érdi Tankerületének igazgatója: Sárközi Márta
Érd Megyei Jogú Város polgármestere: T. Mészáros András
ÉRD Kézilabda Szakosztály elnöke: Tekauer Norbert
A program változtatásának a jogát fenntartjuk, mivel a felajánlások 
folyamatosan érkeznek.

Patkóné Séra Ilona igazgató

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 folya-
mán bármikor - évente egy alkalommal, 
díjmentesen, minden olyan érdi lakos 
jogosult, aki Érden bármilyen lakóingat-
lannal rendelkezik és bejelentkezett nyil-
vántartási rendszerünkbe.

a házhoz menő lomtalanítás rendje a 
következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igé-
nyelhető. Cégünk célja, hogy a szolgálta-
tást bővítve, más napokon is biztosítani 
tudjuk. 
Igény esetén, hétköznapra már most is 
tudunk vállalni házhoz menő lomtalaní-
tást, de egyelőre még korlátozott szám-
ban. 
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni 
ezt a szolgáltatásunkat, előzetesen vegye 
fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgálatá-
val:
- 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 igé-
nyelni a szállítást
- rögzítik az Ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az Ön címére induló 
kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot az 
előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan 
tulajdonosa berakodhatja a megbeszélt 
mennyiségű lomot a gyűjtő járműbe. 
Fontos: a lomhulladékot csak ingatla-
non belül lehet összegyűjteni, amíg a 
szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladék-
szigetekhez bármilyen lomot kirakni szi-
gorúan tilos és pénzbírsággal büntethe-
tő!
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
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Új egészségklinika nyílt Érd, Ádám utca 4. 
sz. alatt, ahol minőségi egészségügyi szol-
gáltatást nyújtunk minden hozzánk forduló 
páciensünk számára.
A kiemelkedő gyógyító munkát orvosaink 
garantálják, akik szakterületük elismert spe-
cialistái. 
A célkitűzéseink között szerepel a korai és 
elkerülhető halálozást befolyásoló életmód 
javítása. Orvosaink szaktudásukkal azon 
lesznek, hogy elősegítsék betegeink egész-
séges életviteléhez szükséges tudás és kész-
ségek elsajátítását. Az ilyen irányú munkát 
egészségfejlesztő belgyógyász, ultrahang-
diagnoszta szakorvos, diabetológus és 
gyógytornász segíti.

Az Ádám utcai egészségklinika  
alapszolgáltatásai:

Ultrahang diagnosztika szakorvos
A világ jelenleg legkorszerűbb diagnosztikai 
eszközével várja a tisztelt betegeket. A vizs-
gálatok az alábbi területekre terjednek ki: 
hasi ultrahang, ízületi vizsgálatok, érvizsgá-
lat, doppler vizsgálat, áramlási sebesség mé-
rése, a nyaki erek vizsgálata.
A szolgáltatás díja 7.000 Ft.

Gyógytornász
A gyógytornász a kezelőorvos utasításának 
megfelelően a mozgásszervi megbetegedé-
sek kezelését és a műtét utáni rehabilitációt 
végzi. 
30 perces kezelés díja 3.500 Ft.

A szakorvosi munkát segítik: 
Reumatológus, fizioterápiás szakorvos 
Belgyógyász szakorvos 
Foglalkozás-egészségügyi szakorvos
Gasztroenterológus szakorvos
Neurológus szakorvos

A szűrőprogramjainkkal szeretnénk hozzájá-
rulni az egészséges életmód javításához. Al-
kalmanként a lakosság részére ingyenes ult-
rahang-vizsgálatot hirdetünk meg, valamint 
iskoláskorú gyermekek részére a helyes test-
tartásról gyógytornász ingyenes felvilágosí-
tó programot szervez. 

A szolgáltatás igénybe vehető a 06-20-264-
5293 számú telefonos bejelentkezés után 
Érd, Ádám utca 4. szám alatt.

Horváth Andrea ügyvezető
(X)

Érd Ádám utca 4. szám alatti 
Egészségklinika bemutatása

Noha a bűnüldözés elsősorban a rendőrség 
feladata, a napjainkban előforduló bűncse-
lekmények számát szinte lehetetlen kizárólag 
rendőrségi eszközökkel visszaszorítani. A haté-
kony bűnmegelőzésben a lakosságnak is nagy 
szerepe van, ezért fontos, hogy ők is megtegye-
nek mindent értékeik megőrzéséért. Városunk-
ban ebben nyújt segítséget az Érdi Rendőrkapi-
tányság vagyonvédelmi fóruma, amit elsőként 
Ófaluban tartottak meg március 19-én. 

Érd Ófalu volt az első hely-
színe annak a vagyonvédelmi 
fórumnak, amit a bűnmegelő-
zés, a lopások és betörések 
visszaszorítása érdekében a 
polgárőrség, valamint bizton-
ságtechnikai szakemberek 
közreműködésével szervez 
városunkban az Érdi Rend-
őrkapitányság. Mindenek-
előtt azt kívánják tudatosíta-
ni a lakosságban, hogy a va-
gyon elleni bűncselekmények 
nagy része megfelelő óvatos-
sággal, körültekintő védeke-
zéssel megelőzhető, és mind-
ehhez hasznos gyakorlati ta-
nácsokkal is szolgálnak. 

– Ha Németországban egy 
betöréshez kivonul a rendőr-
ség, legelőször azt fogják 
megkérdezni, hogy vajon a 
ház, illetve a lakás tulajdono-
sa megtett-e minden óvintéz-
kedést annak érdekében, 
hogy elkerülje ezt az esetet, 
és csak utána kezdik meg a 
nyomozást – mondta Pintér 
Lajos rendőr alezredes, az 
Érdi Rendőrkapitányság ve-
zetője, miután üdvözölte az 
Ófaluban, az egykori általá-
nos iskola épületében meg-
tartott vagyonvédelmi fórum 
résztvevőit. – Természetesen 
nálunk ez még nem gyakorlat 
– nyugtatta meg gyorsan a 
lakosokat –, de tény, hogy a 
bűnmegelőzésben mindenki-
nek, tehát a lakosoknak is 
részt kell vállalni. 

Az érdi rendőrkapitány 
emlékeztetett: korábban 
rengeteg kritika érte a rend-
őrséget az Ófaluban meg-
szaporodott, főként vagyon 
elleni bűncselekmények 
okán, de a megerősített 
rendőri jelenlétnek, a pol-
gárőrökkel közösen történő, 
rendszeres járőrözésnek 
köszönhetően kiváló ered-
ményeket értek el a bűnözés 
visszaszorításában, amit 
természetesen a jövőben is 

folytatni kívánnak – hang-
súlyozta a kapitány. Majd 
Pintér Imre rendőr alezre-
des, bűnmegelőzési tanács-
adó azzal folytatta, hogy a 
napjainkban előforduló bűn-
cselekményeket szinte lehe-
tetlen kizárólag rendőrségi 
eszközökkel megfékezni. A 
hatékony bűnmegelőzésben 
a lakosságnak is döntő sze-
repe van, ezért fontos, hogy 
ők is megtegyenek mindent 
értékeik megőrzéséért. Rö-
viden ismertette a bűnügyi 
helyzetet, amiből kiderült, 
hogy bár tavaly összességé-
ben jelentősen csökkent az 
elkövetett bűncselekmé-
nyek száma, ezen belül 
azonban nőtt a lopások, a 
betörések és a gépkocsifel-

törések aránya. Igaz, keve-
sebb autót loptak el, viszont 
többet törtek fel amiatt, 
mert a tulajdonos a jármű-
ben hagyta az értékeit. Nem 
egyszer azonban nagyobb a 
kár a rongálással, mint az 
eltulajdonított tárgyak érté-
ke, ezért sem árt odafigyel-
ni arra, hogy semmi olyan (a 

GPS vagy annak tartója, ka-
bát, táska, laptop, mobiltele-
fon és egyebek) ne maradjon 
szem előtt a járműben, ami 
felkelti a tolvajok figyelmét! 
Pintér Imre arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a lakásbetö-
résekből is több volt tavaly, 
mint 2013-ban, a bűncselek-
mények során keletkezett 
károk összege viszont a felé-
re csökkent, mert a betörők 
zöme elsősorban a „könnyű 

prédára” vadászik, azaz el-
sősorban készpénzt és ék-
szert keres, ezért kerüli az 
olyan helyszíneket, ahol öt 
percnél tovább kell bajlódnia 
a bejutással. Fontos tehát, 
hogy a lakosok maguk is gon-
doskodjanak a külső és belső 
védelemről, amelyek segítsé-
gével hatékonyan felvehetik a 

harcot a betörések ellen. A 
rendőr alezredes azonban 
rossz példaként említette 
azt, ha valaki több ponton zá-
ródó, acélborítású, betörés-
biztos bejárati ajtó felszerelé-
séről gondoskodik, ám a te-
raszajtót semmilyen bizton-
sági eszközzel (például re-
dőny, törésvédő fólia, rács) 
nem látja el. Hasonló a hely-
zet a hasznosnak bizonyuló, 
mozgásérzékelő reflektorok-

kal és a biztonsági kamerák-
kal is, amelyeket érdemes 
felszerelni, de ha a kelleténél 
több van belőlük, ezt olyan 
jelként fogják fel a tolvajok, 
hogy a tulajdonos nagy érté-
keket próbál megvédeni. A 
magas vagy sűrű bokrokkal 
benőtt kerítés nemcsak a kül-
világot zárja ki, hanem az 

idegen behatolót is „védi”, 
azaz elrejti például a szom-
szédok elől, így sokszor töb-
bet ártanak vele, mint ameny-
nyit használna. 

A bűnmegelőzési tanácsadó 
szerint egy átlagos családi ház 
külső és belső védelmét 200 
ezer forintból meg lehet oldani, 
miközben vannak olyan egy-
szerű óvintézkedések is, ame-
lyek nem kerülnek semmibe, 
de annál inkább hasznosnak 
bizonyulnak a vagyonvéde-
lemben. Ilyen például, hogy – 
ha már van – feltétlenül kap-
csolják be a biztonsági beren-
dezést vagy zárják be a bejára-
ti ajtót, ha a kertben tartózkod-
nak, és ne tegyék a kulcsot a 
jól „bevált” helyekre: a lábtörlő 
és virágcserép alá, vagy ne 
hagyják az ajtó melletti szegre 
akasztva! Pintér Imre egy-két, 
könnyen és olcsón beszerezhe-
tő személyi védelmi eszközt is 
bemutatott, majd Mezőfi Lász-
ló, az Érdi Polgárőr Egyesület 
diósdi szervezetének vezetője 
a SZEM-ről – Szomszédok 
Egymásért Mozgalomról – tá-
jékoztatta a fórum résztvevőit. 
Ennek lényege, hogy az egy 
utcában élő lakosok ne csak a 
saját, hanem szomszédaik biz-
tonságára is figyeljenek. Fon-
tos tehát, hogy megismerjék 
egymást, és jó kapcsolatot 
ápoljanak, így könnyen észre-
veszik, ha az utcában gyanús 
idegenek járnak. A SZEM első-
sorban a sokat otthon tartóz-
kodókra számít – nyugdíjasok, 
kismamák – akik, ha nem 
megszokott körülményeket 
észlelnek, azonnal jelentik a 

polgárőröknek, vagy a rendőr-
ségre. Gyanús lehet például 
egy céltalanul őgyelgő ember, 
vagy egy udvarokba beleső, 
gyerekektől kérdezősködő fér-
fi, esetleg egy lassan közleke-
dő, többször felbukkanó gép-
kocsi. 

A vagyonvédelmi fórum 
folytatásában Eőry Csaba, a 
Preguard Vagyonvédelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója a bizton-
ságtechnikai eszközökről, biz-
tonsági berendezésekről tájé-
koztatta a résztvevőket. Hat 
pontban foglalta össze, mit kell 
figyelembe venni ahhoz, hogy 
a beépített riasztó az elvárt, 
megfelelő hatékonysággal mű-
ködjön. Fel kell térképezni a 
lakás sebezhető pontjait, majd 
a megrendelőnek – és nem a 
szerelőnek – kell eldöntenie, 
mit szeretne elsődlegesen és 
leginkább megvédeni, és en-
nek megfelelően kell kialakíta-
ni a védelmi stratégiát. Érde-
mes végiggondolni a legsürgő-
sebb és legfontosabb teendő-
ket, ha netán bekövetkezne a 

betörés, és persze, a karban-
tartásra is gondolni kell, hi-
szen időközönként azt is ellen-
őrizni kell, tényleg működik-e 
a berendezés, nem merült-e le 
az akkumulátora! Ma már a 
korszerű riasztók nemcsak az 
esetleges betörést jelzik, ha-
nem rosszullét és támadás jel-
zésre alkalmasak, amit „nem 
lehet lemondani”, azaz a jár-
őrök mindenképpen személye-
sen ellenőrzik a helyszínt ak-
kor is, ha a tulajdonos netán 
telefonon jelentené, hogy „nem 
történt semmi”, hiszen akár 
kényszerítés hatására is tör-
ténhet a riasztás lemondása – 
mondta többek között a bizton-
ságtechnikai cég igazgatója. 

A rendőrség tájékoztatása 
szerint a jövőben a város többi 
kerületében is tartanak ha-
sonló vagyonvédelmi fórumot, 
mert a betörések és az alkalmi 
lopások visszaszorításában 
csak a lakossággal együttmű-
ködve lehet jó eredményt elér-
ni.

n BÁlint Edit

A rendőrség vagyonvédelmi fórumot tartott Ófaluban

Vigyázzunk értékeinkre és figyeljünk egymásra is!

Pintér Lajos rendőrkapitány köszöntötte a vagyonvédelmi fórum résztvevőit, - hangsúlyozta, hogy a 
lakosságnak is fontos szerepe van a bűnmegelőzésben

Eőry Csaba, a Preguard Vagyonvédelmi Kft. igazgatója a házakban, 
lakásokban felszerelhető védelmi eszközöket ismertette

Mezőfi László, a Polgárőr Egyesület diósdi szervezetének vezetője a 
SZEM mozgalomról adott tájékoztatást

Pintér Imre rendőr alezredes, bűnmegelőzési tanácsadó apró, de fontos óvintézkedésekről tett említést - ezekkel le-
het távol tartani az alkalmi tolvajokat

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.
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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 Ön-

kormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a 
civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.26.) számú 
rendeletben foglaltak alap-
ján pályázatot hirdet az Ön-
kormányzat közigazgatási 
területén működő civil szer-
vezetek részére.

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

 Egészségügyi Keret:

Pályázhatnak mindazon ci-
vil szervezetek és közösségek, 
amelyek az alábbiakban felso-
rolt feladatokat kívánják meg-
oldani: 

Érd Megyei jogú Város la-
kossága egészségi állapotá-
nak megőrzését, javítását cél-
zó programok megvalósítása;

egészséges életmódra, 
egészségmegőrzésre nevelő, 
szenvedélybetegség ellenes 
valamint prevenciós, szemlé-
letmód-váltást elősegítő 
programok rendezése, illetve 
azokon való részvétel.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 

A pályázatok benyújtási ha-
tárnapja a kiírásnak az önkor-
mányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap. 

A rendeletben előírt kötele-
ző mellékletek hiánya, illetve a 
hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, 
utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: a benyújtási határ-
idő leteltétől számított 15 nap.

Pályázatot benyújtani sze-
mélyesen vagy postai úton le-
het, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtá-
si határidőn a postára adás 
idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvényte-
lennek kell tekinteni.

A pályázatok benyújtásának 
módja: amennyiben szemé-
lyesen nyújtja be, zárt boríték-
ban, a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati irodáján hiva-
tali munkaidőben (2030 Érd 
Alsó u. 3.) teheti meg egy pél-
dányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil 
szervezetek Önkormányzati 
támogatása: Egészségügyi 
keret pályázat

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.26.) önkor-
mányzati rendelet 2. számú 
mellékleteként szereplő pá-
lyázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott do-
kumentumok csatolásával le-
het azzal, hogy ugyanazon ci-
vil szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a program-
hoz közvetlenül nem kapcso-
lódó pályázati dokumentu-
mok közül a bírósági bejegy-
zés másolatát, az alapszabályt 
és az alapító okiratot tárgyév-
ben csak a legelső pályázatá-
hoz kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi 
támogatást pályázat benyúj-
tásával, a pályázat kiírását kö-
vető legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programokra 
igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által 
megvalósítani kívánt program 
előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás 
igénylésekor benyújtott kére-
lem alapján kivételes esetben 
az illetékes bizottság az egy 
évet legfeljebb 60 nappal 
meghaladó megvalósulási ha-

táridejű pályázatot is támo-
gathat. 

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

Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályázónak 
pályázatában kötelezettség-
vállaló szervezetet kell megje-
lölnie, amely a támogatási ösz-
szeg fogadására saját bank-
számláját az önálló bankszám-
lával nem rendelkező kedvez-
ményezett részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.

A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támogatási 
szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támoga-
tási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizá-
rólag a támogatási szerződés-
ben foglalt támogatási célra 
használható fel elszámolási 
kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai 
beszámoló elfogadásáról a 
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság dönt. 

A támogatási szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhasz-
nálása valamint a feladat telje-
sítésének elmaradása esetén, 
illetőleg ha a civil szervezet a 
támogatás igénylésekor lé-
nyeges körülményről, tényről 
valótlan vagy hamis adatot 
szolgáltatott, vagy beszámo-
lási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a támogatás azon-
nal megszüntethető, illetve a 
támogatás összegét vissza kell 
fizetni. A visszafizetési kötele-
zettség fennáll akkor is, ha az 
illetékes bizottság a szakmai 
beszámolót nem fogadja el. A 
visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére részletfizetési 
kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását 
és az elszámolást a Közgyűlés 
köteles ellenőrizni.

A pályázni csak forma-
nyomtatványon lehet, mely 
átvehető a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00-
18:30-ig, Kedd, Szerda, Csütör-
tök: 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, Ifjúsági és Közrendvé-
delmi Bizottsága a civil szer-
vezetek önkormányzati tá-
mogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) rendeletében foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 
önkormányzat közigazgatási 
területén működő civil szer-
vezetek részére.

A Közrendvédelmi Keretre 
pályázhatnak mindazon civil 
szervezetek, amelyek az aláb-
biakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:

Érd Megyei Jogú Város te-
rületén a közrend javítása, 
közlekedés fegyelme és bűn-
megelőzés hatékonyabbá té-
tele érdekében szervezett 
rendezvények, akciók meg-
valósítása.

A pályáztatás rendje:

A program megvalósításá-
nak határideje a pályázat ki-
írását követő legkésőbb 1 év, 
a pályázat szakmai és pénz-
ügyi beszámolójának határ-
ideje legkésőbb a pályázati 
cél megvalósulásától számí-
tott 30. nap.

Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.

Valamennyi keretre együtt-
véve legfeljebb kettő pályá-
zat adható be.

A benyújtási határidőt kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöl-
tött adatlap és a kötelező 
mellékletek hiánya esetén ér-
vénytelen. 

Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A benyújtás módja:

A pályázatot személyesen 
lehet benyújtani ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri 

Hivatal Humán Irodájára (Érd, 
Alsó u. 1., fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodára (Alsó u. 3., fsz.)

vagy postai úton a Humán 
Irodának címezve, mindkét 
esetben egy példányban, 
zárt borítékban. A borítékra 
kérjük ráírni: „Közrendvé-
delmi keret pályázat”. Pos-
tai úton benyújtott pályázat 
esetén a benyújtási határidőn 
a postára adás idejét kell érte-
ni.

A benyújtás határideje: 
az önkormányzat honlapján 
történő megjelenést követő 
30. nap.

Pályázni a pályázati adat-
lap benyújtásával az abban 
meghatározott dokumentu-
mok csatolásával lehet azzal, 
hogy ugyanazon civil szerve-
zetnek több pályázat benyúj-
tása esetén a programhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó 
pályázati dokumentumok kö-
zül a bírósági bejegyzés má-
solatát, az alapszabályt és az 

alapító okiratot tárgyévben 
csak a legelső pályázatához 
kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció 
ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri Hivatal Humán 
Irodáján, ügyfélfogadási időn 
kívül az Ügyfélszolgálati Iro-
dán vehető át, vagy letölthe-
tő a www.erd.hu honlapról. 

A pénzügyi támogatás fel-
használása és elszámolása:

A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pályá-
zók, akik a pályázati cél meg-
valósításához saját forrással is 
rendelkeznek.

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

A nyertes pályázókkal az 
önkormányzat támogatási 
szerződést köt.

A civil szervezet a támoga-
tás összegének felhasználá-
sáról a támogatási szerződés-
ben meghatározott módon 
köteles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai be-
számolót készíteni, mely be-
nyújtásának határideje legké-
sőbb a pályázati cél megvaló-
sulásától számított 30. nap.

A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő fel-
használása valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása 
esetén, illetőleg ha a civil 
szervezet a támogatás igény-
lésekor lényeges körülmény-
ről, tényről valótlan vagy ha-
mis adatot szolgáltatott, vagy 
a felhasználásról nem számol 
el, a támogatás összegét visz-
sza kell fizetni.

A döntésről valamennyi 
pályázót írásban értesítjük.

Sport, Ifjúsági és Közrendvé-
delmi 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 Ön-

kormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a 
civil szervezetek önkormány-
zati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alap-
ján pályázatot hirdet az Ön-
kormányzat közigazgatási te-
rületén működő civil szerve-
zetek részére.

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

Szociális Keretre pályázhat-
nak mindazon civil szerveze-
tek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják 
megoldani:

 
a) a szociális ellátás alanyai-
nak életminőség-javítását, 
szociálisan hátrányos helyze-
tű személyek társadalomba 
való integrálódását célzó 
programok, akciók megvaló-
sítására,

 
b) a szociális ellátás alanyai ré-
szére szervezett rendezvények 
megtartására, ilyen rendezvé-
nyeken való részvételre.

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 

A pályázatok benyújtási 
határnapja a kiírásnak az ön-
kormányzat honlapján törté-
nő megjelenését követő 30. 
nap. 

A rendeletben előírt köte-
lező mellékletek hiánya, illet-
ve a hiányosan kitöltött adat-
lap esetén a pályázat érvény-
telen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: a benyújtási ha-
táridő leteltétől számított 15 
nap.

Pályázatot benyújtani sze-
mélyesen vagy postai úton 
lehet, a postai úton benyúj-
tott pályázat esetében a be-
nyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvényte-
lennek kell tekinteni.

Személyesen zárt boríték-
ban, a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati irodáján 
munkaidőben (2030 Érd Alsó 
u. 3.) lehet egy példányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil 
szervezetek Önkormányzati 

támogatása: Szociális keret 
pályázat

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásá-
ról szóló 4/2007. (II.26.) önkor-
mányzati rendelet 2. számú 
mellékleteként szereplő pá-
lyázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott do-
kumentumok csatolásával le-
het azzal, hogy ugyanazon 
civil szervezetnek több pályá-
zat benyújtása esetén a prog-
ramhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati doku-
mentumok közül a bírósági 
bejegyzés másolatát, az alap-
szabályt és az alapító okiratot 
tárgyévben csak a legelső 
pályázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi 
támogatást pályázat benyúj-
tásával, a pályázat kiírását kö-
vető legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programok-
ra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által 
megvalósítani kívánt prog-
ram előreláthatólag egy éven 
túl valósul meg, a támogatás 
igénylésekor benyújtott ké-
relem alapján kivételes eset-
ben az illetékes bizottság az 
egy évet legfeljebb 60 nappal 

meghaladó megvalósulási 
határidejű pályázatot is tá-
mogathat. 

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

Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályázónak 
pályázatában kötelezettségvál-
laló szervezetet kell megjelöl-
nie, amely a támogatási összeg 
fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem 
rendelkező kedvezményezett 
részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.

A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támogatási 
szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támo-
gatási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi támogatás ki-
zárólag a támogatási szerző-
désben foglalt támogatási 
célra használható fel elszá-
molási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai 
beszámoló elfogadásáról a 

Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság dönt. 

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 
beszámolási kötelezettségének 
nem tesz eleget,  a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve 
a támogatás összegét vissza kell 
fizetni. A visszafizetési kötele-
zettség fennáll akkor is, ha az ille-
tékes bizottság a szakmai beszá-
molót nem fogadja el. A visszafi-
zetési kötelezettség teljesítésére 
részletfizetési kedvezmény nem 
nyújtható.

A támogatás felhasználá-
sát és az elszámolást a Köz-
gyűlés köteles ellenőrizni.

A pályázni csak forma-
nyomtatványon lehet, mely 
átvehető a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő:8:00-
18:30-ig, Kedd, Szerda, 
Csütörtök:8:00-16:30-ig, Pén-
tek: 8:00-12:00-ig, vagy letölt-
hető a város honlapjáról 
www.erd.hu
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A bajnokságban immár zsinórban negyedszer sikerült, a Magyar Kupában 
viszont most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhe-
tett az ÉRD. Szabó Edina csapatának fennállása során páratlan balszerencséje 
volt a sorsolásokkal, hiszen mindig a korábbi szakaszokban következtek a 
Győr, illetve FTC elleni meccsek. Természetesen a Rába-partiakkal szembeni 
összecsapás most sem maradhatott el, de mennyivel másabb egy elődön-
tőben játszani egy olyan hétvégén, amire mindenki figyel... 

A legendás Török Bódogról 
elnevezett esemény négyes 
döntőjében három külföldi po-
rondon jeleskedő együttes is 
megmérettette magát, a Győr 
a Bajnokok Ligájában negyed-
döntőre, a Fradi a KEK-ben, 
míg az ÉRD az EHF Kupában 
elődöntőre készül. Persze a 
szezon végéhez közeledve egy-
re több pályán kívüli történés 
is színesíti az életet, főleg az 
átigazolási piacon. Az eddigi 
hivatalos megerősítések alap-
ján a Győrre várhat majd ko-
molyabb vérátömlesztés, hi-
szen heten távoznak, míg öten 
– köztük Tomori Zsuzsanna, 
valamint két másik válogatott 
játékos, Kiss Éva és Tóth Gab-
riella – érkeznek. Az ÉRD ré-
széről egyelőre szerződéshosz-
szabbításokról és biztos távo-
zókról érkeztek megerősíté-
sek, ezek szerint Szara 
Vukcsevics, Kovács Anna és 
Oguntoye Viktória a követke-
ző szezonban már nem a na-
rancssárgákat erősíti, míg 
Klivinyi Kinga, Katarina 
Krpezs és Kisfaludy Anett 
biztosan marad a 2015/16-os 
idényben. 

Győr–ÉRD mérkőzéseket az 
elkövetkező hetek is biztosan 
hoznak majd, hiszen a bajnok-
ság felsőházában is egymás 

ellen lépnek pályára az elődön-
tőben, de „bemelegítésként” 
először jöhetett a kupacsata. 
Négy büntetővel kezdődött a 
találkozó igazságos leosztás-
ban, ám Kovacsics Anikó he-
tesét Szvetlana Gridnyeva 
védte lábbal, így a vendégek 
ragadták magukhoz a veze-
tést. Az első akciógól mindösz-
sze a hetedik percben esett 
Boczkó-Hornyák Ágnes jóvol-
tából. A Győrnek mintegy ne-
gyedóra kellett, hogy javítson 
valamennyit játéka színvona-
lán, addig az ÉRD még ember-
hátrányban is tartotta magát. 
Heidi Löke góljai azonban 
egyre nagyobb különbséget 
jelentettek, a vendégek pedig 
leragadtak hat lőtt gólnál, 
amely majdnem tíz percen ke-
resztül nem változott, a 7-6-ból 
így aztán 13-6 lett. Az ETO je-
lentős előnye birtokában meg-
nyugodhatott és ezt a különb-
séget már nem is növelte to-
vább a félidőig.

Három héttel korábban, a 
bajnokság alapszakaszának 
utolsó előtti fordulójában 
tisztes vereséget szenvedett 
az Audi Arénában az ÉRD, 
habár ott a mérkőzés hajrájá-
ban sikerült kozmetikázni az 
eredményen. Most viszont a 
második félidő elejét ismét 

megnyomta az ETO, termé-
szetesen ismét Heidi Löke el-
len nem volt ellenszer, az ér-
diek pedig több esetben is 
bosszantó hibák miatt nem 
tudtak gólt szerezni. A Győr-
ből biztosan távozó hálóőr, 
Herr Orsolya is feliratkozott 

a gólszerzők közé, az ÉRD 
ugyanis Kisfaludy Anett kiál-
lítása miatt próbálkozott 
plusz egy mezőnyjátékossal, 
így üresen hagyta a kaput. A 
Győr a nemzetközi feladatai 
előtt biztató védőmunkával 

rukkolt ki, amire a Vardar 
Szkopje ellen mindenképpen 
szüksége is lesz a zöld-fehé-
reknek, az ÉRD pedig rend-
kívül küzdelmesen jutott 
csak egyről a kettőre, ami a 
gólokat illeti. Az utolsó tíz 
perc kezdetén Kovacsics Ani-
kó büntetőjével alakította 25-
15-re az állást, ám a bajnoki-
hoz hasonlóan itt és most 
nem következhettek az ÉRD 
pillanatai. A továbbjutás el-
dőlt ugyan, a Győr mégis to-
vább növelte a különbséget, 
sőt, a Macarena Aguilar el-
leni szabálytalanságáért 
Szara Vukcsevicset azonnal 
piros lappal büntették. A spa-

nyol ezt a találkozó utolsó 
góljával torolta meg az érdie-
ken, így a Győr magabiztos 
különbséggel jutott fináléba, 
az ÉRD pedig készülhetett a 
reálisan kitűzött bronzpár-
bajra, az MTK ellen.

Elődöntő:
Győri Audi ETO KC–ÉRD 29-

18 (16-10)
Győr, Audi Aréna, 2000 néző
Játékvezetők: Heim Attila, 

Kiss Olivér
Győr: Herr Orsolya 1, Csapó 

Kyra Vivien, Kari Aalvik 
Grimsbö (kapusok), Jana 
Knedlikova, Heidi Löke 6, 
Tamires De Araujo, Anna 
Szeny 5, Susann Müller 2, Kor-
sós Dorina, Kovacsics Anikó 5 
(4), Macarena Aguilar Diaz 3, 
Planéta Szimonetta 2, Szepesi 
Ivett 1, Vesna Milanovic-Litre 
1, Boczkó-Hornyák Ágnes 1, 
Bognár-Bódi Bernadett 2

Vezetőedző: Ambros Martin
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 

Janurik Kinga, Oguntoye Vik-
tória (kapusok), Schatzl 
Nadine 2 (1), Kovács Anna 1, 
Szara Vukcsevics 1, Szekeres 
Klára 1, Kisfaludy Anett 1, 
Klivinyi Kinga 2, Pálos-
Bognár Barbara 1, Mariama 
Signate 1, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina Krpezs 
6 (2), Takács Kitti 2 (1), Mester 
Nóra, Nick Viktória

Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/4, ill. 6/4
Kiállítások: 8, ill. 10 perc (pi-

ros lap: Szara Vukcsevics 58. 
perc)

A másik elődöntőben: 
FTC Rail Cargo Hungaria–

MTK Budapest 42-24 (24-11)
A kisdöntő mindkét együt-

tes számára valóban mini-
finálénak számított, hiszen 
az előzetes várakozások sze-
rint az érdieknek és a fővá-
rosiaknak is erre a meccsre 
kellett elsősorban koncent-
rálniuk. Az ÉRD az alapsza-
kaszban megszenvedett a 

több ismerős arcot is felvo-
nultató MTK-val, ám végül 
mindkétszer háromgólos si-
kert aratott. 

  Ezúttal nem akart hasonló 
izgalmakat az ÉRD, így a spa-
nyolok ellen egy hete a váloga-
tottban is teljes joggal számí-
tásba vett Schatzl Nadine 
gondoskodott a villámrajtról. 
Az MTK-nak kellett öt 
perc, míg felvette a rit-
must, több könnyű gólt 
már nem engedett az ér-
dieknek. A fővárosiak 
nagyon küzdöttek és si-
kerrel tüntették el a fel-
sőházi, illetve alsóházi 
csapat között a különb-
séget, sőt, a félidő dere-
kán Varga Nikolett gól-
jával a vezetést is meg-
szerezték. Átmenetileg 
lépéselőnybe került az 
MTK, de nem tudta meg-
tartani, az ÉRD szélsői-
nek, Schatzl Nadine-nak 
és Katarina Krpezsnek 
köszönhetően ismét ma-
gához ragadta a kezde-
ményezést. Nagy megle-
petésre azonban elsza-
kadni másodszor sem 
sikerült a fővárosiaktól, 
akik ismét fordítani tudtak, 
Fekete Bozsana indításból, 
Barna Éva betörésből, Varga 
Nikolett pedig szélről volt 
eredményes, így 13-10-ből pár 
perc alatt 13-14 lett az ÉRD 
szempontjából. 

A folytatásban az MTK 
egyre inkább hitt a bronz-
éremben, az érdiek pedig 
képtelenek voltak visszaven-
ni a vezetést. Barna Éva per-
cei következtek, aki góllal, 
kiharcolt hetessel is felhívta 
magára a figyelmet, így az 
MTK már hárommal is veze-
tett. Csuka Alexandra talá-
lata után 19-16-nál azonban 
elkapta a ritmust az ÉRD, a 
leindítás és a ziccerek után 

pedig ismét egyenlőt muta-
tott az eredményjelző és 
kezdődhetett az utolsó 15 
perc. Az MTK idegőrlő táma-
dás végén passzív jelzésnél 
szerzett újra gólt, de egyre 
nehezebben ment már a fő-
városiaknak a támadások 
eredményes befejezése. Hi-
bák itt is, ott is akadtak, ám 

az ÉRD ezek mellett gólokat 
is tudott szerezni, az ismét 
rendkívül gólerősen játszó 
Schatzl Nadine hetedik al-
kalommal volt eredményes. 
Újra megvolt az érdi előny, 
ezt pedig biztosította Katari-
na Krpezs, Kisfaludy Anett 
és Klivinyi Kinga találata 
is. Több elhibázott támadás 
után aztán a végére az erejé-
vel elkészülő MTK ellen a 
szerb jobbszélső biztosította 
be az ÉRD bronzérmét, ami 
remek kiindulási alap a csa-
pat előtt álló további ember-
próbáló feladatokra. 

A Magyar Kupát 2005 óta, 
immár zsinórban 11. alkalom-
mal a Győri Audi ETO KC 

nyerte, az ÉRD pedig először 
szerzett érmet ebben a soro-
zatban. 

Bronzmérkőzés: 
MTK-Budapest–ÉRD 21-26 

(14-13)
Győr, Audi Aréna, 1500 

néző
Játékvezetők: Hargitai Gá-

bor, Markó Gábor
MTK: Ignácz-Pethő 

Renáta, Blazek Petra 
(kapusok), Csuka Ale-
xandra 2, Horváth Dóra, 
Varga Nikolett 4, Ábra-
hám Szilvia 1, Szádvári 
Krisztina 1, Fekete 
Bozsana 2, Török Petra, 
Barna Éva 6, Kovács Gré-
ta Imola, Urfi Dorottya, 
Khouildi Ines, Wolf Ale-
xandra 4 (3), Valovics 
Nóra 1

Megbízott edző: 
Stranigg Ferenc

ÉRD: Sz vet lana 
Gridnyeva, Janurik Kin-
ga, Oguntoye Viktória 
(kapusok), Schatzl Nadine 
7, Kovács Anna 2, Szara 
Vukcsevics, Szekeres 
Klára 1, Kisfaludy Anett 2, 
Klivinyi Kinga 5, Pálos-
Bognár Barbara 1, 

Jekatyerina Kosztjukova, Ka-
tarina Krpezs 8 (1), Takács Kit-
ti, Mester Nóra, Nick Viktória

Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/3, ill. 4/1
Kiállítások: 8, ill. 6 perc (pi-

ros lap: Szekeres Klára 59. 
perc)

Döntő: 
FTC-Rail Cargo Hungaria–

Győri Audi ETO KC 23-29 (14-
15)

Az ÉRD a nemzetközi szín-
téren, vagyis az EHF Kupa 
elődöntőjében folytatja a küz-
delmeket az orosz Rosztov-
Don ellen. Az első mérkőzést 
április 5-én, 16.30 órától ren-
dezik az ÉRD Arénában. 

n Szarka andráS

Női kézilabda Magyar Kupa négyes döntő, Győr

Csillogó bronzérem
Katarina Krpezs a kupahétvége legeredményesebb érdi játékosa lett

Pálos-Bognár Barbara arcán tisztán tükröződik az elszántság, 
amely végül sikerre vezetett

Takács Kitti nem illetődött meg a győriek ellen, bátran játszva két 
gólt is szerzett

A bronzmeccsen bemutatott bravúrjaival Janurik Kinga teremtette meg az esélyt a fordításra

Megvan Katarina Krpezs első érme az ÉRD 
játékosaként, amelyeket továbbiak követ-
hetnek

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottsága a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatásáról szó-
ló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendele-
tében foglaltak alapján pályázatot hirdet 
az Önkormányzat közigazgatási terüle-
tén működő civil szervezetek részére.

A Sport és Ifjúsági keretre pályázhat-
nak mindazon civil szervezetek, ame-
lyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:

Érd Megyei Jogú Városban hagyomány-
nyal bíró, vagy hagyományteremtő cél-
lal megvalósuló sportrendezvények 
szervezése vagy azokhoz való aktív kap-
csolódás,
ifjúsági és gyermek sportrendezvények 
szervezése, versenyeken való részvétel,
szorgalmi időszakon kívüli programok 
megvalósítása (hétvégi, szabadidős, 
szünidei stb.),
gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, 
azokon való részvétel,
fogyatékkal élők részére szervezett 
sport- és szabadidős rendezvények 
megtartása,
közterületeken játszótér kialakítása, fel-
újítása,
ifjúsági korosztály számára legalább 
havi rendszerességgel szervezett közös-
ségi összejövetelek, klubok programjá-
nak szervezése.

A pályáztatás rendje:

A program megvalósításának határideje 
a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 
év, a pályázat szakmai és pénzügyi be-
számolójának határideje legkésőbb a 
pályázati cél megvalósulásától számí-
tott 30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak egy ke-
rethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfel-
jebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérke-
zett/postára adott pályázat érvényte-
len.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és 
a kötelező mellékletek hiánya esetén 
érvénytelen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás módja:

A pályázatot személyesen lehet benyúj-
tani ügyfélfogadási időben a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, 
Budai út 8., fsz. Humán Iroda), ügyfélfo-
gadási időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodára (Alsó u. 3., fszt.),

vagy postai úton a Humán Irodának cí-
mezve, mindkét esetben egy példány-
ban, zárt borítékban. A borítékra kérjük 
ráírni: „Sport és Ifjúsági keret pályá-
zat”. Postai úton benyújtott pályázat 
esetén a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni.

a benyújtás határideje: az Érdi Honla-
pon való megjelenést követő 30. nap.
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásá-
val, az abban meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet úgy, hogy 
ugyanazon civil szervezetnek több pá-
lyázat benyújtása esetén a programhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó pályázati 
dokumentumok közül a bírósági be-
jegyzés másolatát, az alapszabályt és az 
alapító okiratot tárgyévben csak a legel-
ső pályázatához kell csatolnia.
Az adatlap a Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Irodáján (Alsó u. 1. Fsz. Humán Iro-
da) vehető át, vagy letölthető a www.
erd.hu honlapról. 

a pénzügyi támogatás felhasználása 
és elszámolása:

A pályázatonként elnyerhető legna-
gyobb támogatás összege legfeljebb 
600.000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez-
nek azok a pályázók, akik a pályázati cél 
megvalósításához saját forrással is ren-
delkeznek.

Aki az elmúlt három évben igényelt tá-
mogatással nem számolt el, kizárta ma-
gát a pályázatból.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás összegé-
nek felhasználásáról a támogatási szer-
ződésben meghatározott módon köte-
les elszámolni, illetve a megvalósulásról 
szakmai beszámolót készíteni, mely be-
nyújtásának határideje legkésőbb a pá-
lyázati cél megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződésben rögzített 
céltól eltérő felhasználás, valamint a fel-
adat teljesítésének elmaradása esetén, 
illetőleg ha a civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szol-
gáltatott, vagy a felhasználásról nem 
számol el, a támogatás összegét vissza 
kell fizetni.

A döntésről valamennyi pályázót írás-
ban értesítjük.

Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

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

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

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

 λD=0,039 W/mk!

 λD=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

gipszkartoN

 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

kNaUF classic tekercs 
ÁsVÁNYgYapot

 5 cm 285 Ft/m2  10 cm 569 Ft/m2

tÁblÁs ÁsVÁNYgYapot
5 cm  324 Ft/m2  10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

21
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84
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OKTATÁS

Német-angol nyelvtanítás, tanfo-
lyamok minden szinten. Most
30 óra 60 E Ft. T: 06-30-347-
2787

ÜZLET, IRODA

üzlethelyiség
kiadó!

Érden, Érd-felső állomásnál
25 m2 + 8 m2 mellékhelyiséggel,
önálló gázórás üzlethelyiség
irodának, kozmetikának,

manikűr, pedikűr, szolárium,
flabélos, büfé, fagyizó
vagy egyéb célra kiadó.

Nagy terasz, riasztó, 3 fázis van.

érdeklődni:
06-30-9779-679-es számon

21
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VÁLLALKOZÁS

NAGY HÚSVÉTI
GYÜMÖLCSLÉVÁSÁR!
100%-os natúr préselt ALMALÉ,
ŐSZILÉ-ALMÁVAL és MEGGYLÉ-
ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben,
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaz!
Csupa-csupa vitamin! Kóstolja meg Ön is!

Érden, Tárnokon, Diósdon ingyenes házhoz szállítás.

BŐVEBBEN: TEL: 30/2721769,
www.fINoMGYuMoLCSLE.Hu

21
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Külső hőszigetelés 2500 Ft/m²,
festés 800Ft/m², tapétázás 1000Ft/m²,

gipszkartonozás 2000 Ft/m²!
Minőség, garancia! Tel.: 06-70/250-91-32,

festoguru.weebly.com 21
73
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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

21
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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

21
72

41

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
71

95

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
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Villanybojlerek javítása, vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!

T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202

21
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KIADÓ INGATLAN

Érd, Retyezáti utcában, külön be-
járatú 1 szobás lakás kiadó. T:
06-20-268-1019

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 21
72
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ÁLLÁST KÍNÁL

ÉRDI CÉG KERES (NEM DOHÁNYZÓ)

FŐÁLLÁSÚ TŰZ- ÉS
MUNKAVÉDELMI SZAKEMBERT,
VALAMINT ADMINISZTRÁTORT.

MŰSZAKI SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ
VÉGZETTSÉG, MŰSZAKI RAJZBAN
JÁRTASSÁG ÉS „B” KATEGÓRIÁS

JOGOSÍTVÁNY ELŐNYBEN.
FÉNYKÉPESÖNÉLETRAJZOKATAZ

erdimunkavedelem@gmail.comCÍMREVÁRJUK.

21
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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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Szakács kollégát keresünk áprilisi
kezdéssel. T: 06-20-9-727-717

VEGYES

Marhatrágya, gombatrágya, fe-
kete föld, virágföld, sóder, ho-
mok, egész évben rendelhető!
T: 06-30-5611-569

Saját részemre vásárolnék régi
papír – fém koronát, pengőt,
forintot, kitüntetést. T: 06-20/
997-1153

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Érd és Százhalombatta határán
3012 m2-en jól termő fehér hú-
sú „NEKTÁR H” őszibarackos el-
adó. T: 06-20-614-6487

Húsvéti nyuszik olcsón eladók.
Érdeklődni lehet a 06-20/2429-
167-es telefonszámon.

ÁLLÁST KERES

Lakatosmunkát vállalok.
T: 06-20-965-6065 21

72
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Nyugdíjas kőműves
muNkátvállal.
t: 06-20-4238-110 21

73
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Felnőtt szakápolónő idős hölgy
gondozását vállalja. T: 06-30-
632-4313

Az ingyenes városi he-
tilapok szerepe sokáig 
méltatlanul alulértékelt 
volt a médiapiacon, 
ám az utóbbi években 
megváltozott ez a 
trend.

A Maraton Lapcsoport a 
Pannon Lapok Társaságá
nak ingyenes terjesztésű la
pok kiadásával foglalkozó 
vállalata.

A lap megalapításának öt
lete 1990 nyarán született 
meg. 1996 áprilisáig egyet
len lapunk működött, azóta 
három megyében vagyunk 
jelen a médiapiacon. Veszp
rém megye mellett megjelen
tünk Zala, most pedig az 
Érdi Újsággal Pest megyé
ben is. A nagyvárosokban a 
háztartásokat teljesen lefed
jük, hiszen lapjaink terjesz
tését saját anyacégünk, a 
PLT végzi. Munkatársaink 
nem boltokban, buszmegál
lókban teszik le a lapot, ha
nem közvetlenül a postalá
dákba dobják, így a telepü
lés összes háztartásába elju
tunk.

Sikerünk titka abban rej
lik, hogy a polgárok nagy 
része várja városi lapjának 
megjelenését, hiszen azt a 
helyi közélet legteljesebb 
forrásaként nyithatja ki.

A magas olvasottsági szint 
vonzza a hirdetőket, hiszen 

biztosabb hatású a lapban el
helyezett reklám. Ez pedig 
egy önmagát gerjesztő folya
mat, ugyanis a hirdetőktől 
beszedett pénzt visszaforgat
va nívósabbá tehető a lap, 
amely mind az önkormány
zat, mind a polgárok haszná
ra válik.

Erős verseny kezdetének 
lehetünk tanúi a sajtótermé
kek helyi piacán, ahol érez
hetően élre törnek a városi 
lapok, megfelelő alternatívát 

nyújtva olvasónak, hirdető
nek egyaránt.

Az újságok készítése, szer
kesztése azonban olyan szak
tudású embereket igényel, 
akik megfelelő tapasztalattal 
és ismerettel rendelkeznek a 
lapkiadás területén, és mi szi
gorú figyelmet fordítunk arra, 
hogy lapjaink szerkesztősé
gében a megfelelő szakembe
rekkel dolgozzunk együtt.

A minőségre való törekvé
sünknek hála, ma már büsz

kén mondhatjuk el, hogy lap
csoportunk az ország egyik 
legnagyobb lapkiadó válla
latává nőtte ki magát.

Ezt a tényt talán azzal a 
legfontosabb különbséggel 
értük el, amitől a Maraton 
Lapcsoport k iadványai 
mások, mint a többi hirde
tési lap. Olvasmányos, he
lyi aktualitásokkal, cik
kekkel, érdekességekkel, 
fotókkal tarkított újságot 
juttatunk el az olvasókhoz. 

Íg y az emberek sokkal 
több időt fordítanak a vé
gigolvasásra.

A Pannon Lapok Társasá
ga négy dunántúli megyében 
(Fejér, Vas, Veszprém, Zala), 
több mint félszáz termékkel, 
országos terjesztési hálózat
tal, a maga területén minden 
tekintetben piacvezető lap
csoport.

Az általunk készített kiad
ványok száma ma már meg
haladja az ötvenet.

Az ingyenes, önkormány
zati támogatású hetilapja
ink zászlóshajója a Veszpré
mi 7 Nap, amely húsz éve 
minden héten több mint 27 
ezer példányban jelenik meg 
a megyeszékhelyen. Nem
csak a példányszám miatt 
muszáj megemlítenünk a 
Veszprémi 7 Napot. Nem hi
vatalos minősítések szerint 
ugyanis az ország legjobb 
városi lapjai között tartják 
számon, amit nem kevés 
munkával értünk el. Az ön
kormányzati támogatással 
működő hetilaphoz ingyen 
juthatnak a város polgárai.

A Maraton Lapcsoport 
Veszprém és Zala megyék
ben hetente megjelenő ke
reskedelmi és információs 
városi hetilapok mellett ön
kormányzati–városi lapo
kat (Veszprémi 7 Nap, Vár
palotai Hírek, Hévízi For
rás) ad ki.

Vezető az ingyenes hetilapok piacán

Maraton – Más, mint a többi!

Érdi  Újság

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 2015ben április 11. május 02. között 
végzi el a tavaszi zöldhulladék gyűjtést.

A gyűjtési és a szállítási technológia megegyezik a korábban már megszokott, gyűjtési 
technológiával. A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3t 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 fa nyesedéket az ingatlan elé.

A zöldjárat teljes ideje alatt (2015. április 11től  2015. május 02ig) a 
hulladékudvarban (Sas utca 2.sz.)  az ÖK. rendeletnek megfelelően érdi lakossági 
ügyfeleinktől a beszállított zöldhulladékot korlátozás nélkül átvesszük. 

ZÖLDJÁRAT ÜTEMTERV 2015.

2015. április 11.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlan tulajdonosai április 11-én, szombaton reggel 7 órára 
szíveskedjenek az összegyűjtött zöld hulladékot, valamint a  -legfeljebb egy méteresre vágott - 
kötegelt ágakat az ingatlanuk elé kirakni. 
 
Aba u. Ábel u. Ádám u. Adél u. Ágnes u. Ágoston u. Ágota u. Ajtony u. Ákos u. Aladár u. Alispán u. 
Álmos u. Alsó u. András u. Angyalka u. Anna u. Antal u. Antónia u. Ányos u. Apály u. Aranka u. 
Aranyos u. Arató u. Árpád u. Árva u. Attila u. Baján u. Balatoni u. Balázs u. Bálint u. Barca u. Barót u. 
Béga u. Béke tér Béla u. Bella u. Bendegúz u. Benedek u. Berettyó u. Berezna u. Bernát u. Berta u. 
Bertalan u. Bianka u. Bodrog u. Bojtár u. Boldizsár u. Borbála u. Borona u. Botond u. Budai út 
Budafoki út Bulcsú u. Cecília u. Csaba u. Csanád u. Csermely u. Csikós u. Csilla u. Csongor u. Csordás 
u. Csősz u. Dagály u. Dániel u. Dávid u. Demeter u. Dénes u. Dezső u. Diósdi út Domonkos u. Dózsa 
Gy. u. Dráva u. Duna u. Ede u. Edina u. Edit u. Edömér u. Elemér u. Eke köz Elek u. Ella u. Előd u. Elvira 
u. Emese u. Emil u. Emília u. Emma u. Emőd u. Emőke u. Enikő u. Ér u. Erika u. Erna u. Ernő u. Ervin u. 
Erzsébet u. Esküdt u. Eszter u. Etelka u. Éva u. Felső u Felügyelő u. Felvigyázó u. Fogalmazó u. Forrás 
tér Fő út Fürdő u. Galga u. Garam u. Gát u. Gereblye köz Gizella u. Gulyás u. Hajnalka u. Hamzsabég 
tér Hanság u. Harangvirág u. Harmat u. Hérics u. Hernád u. Homoród u. Hortenzia u. Hortobágy u. 
Hosszú u. Hóvirág u. Ida u. Iglice u. Ikravirág u. Ildikó u. Ilona u. Infű u. Ipoly u. Irén u. Irma u. Iskola 
köz Iszalag u. Izabella u. Izsóp u. Jácint u. Janka u. Járom u. Jázmin u. Johanna u. Jolán u. József A. u. 
Judit u. Juhász u. Júlia u. Jusztina u. Kakukkfű u. Kaktusz u. Kakukkhegyi u. Kálvária u. Kálvin tér 
Kamilla u. Kanász köz Kankalin u. Kantár köz Kapa köz Kapos u. Karolina út Kastély u. Kasza köz 
Katalin u. Kengyel köz Kerék u. Kerka u. Kerülő u. Keserűfű u. Keskeny u. Kinga u. Kis-duna u. Klára u. 
Kocsi köz Kodály u. Komócsin u. Kondás u. Kornélia u. Koronafürt u. Korond u. Kökörcsin u. Körös u. 
Kötél köz Kövirózsa u. Krisztina u. Kutyavári u. Küküllő u. Külső Római út Laborc u. Lajta u. Lakótelep, 
Láp u. Lapály u. Latorca u. Lendva u. Ligetszépe u. Liliom u. Lótusz u. Magda u. Malvin u. Mályva u. 
Marcal u. Marcella u. Margaréta u. Margit u. Mária u. Maros u. Márta u. Matild u. Mecset u Mécsvirág 
u. Meder u. Melánia u. Mély u. Meredek u. Molnár u. Morva u. Mura u. Muskátli u. Nádas u. Napvirág 
u. Nárcisz u. Natália u. Nefelejcs u. Néra u. Nóra u. Nőszirom u. Nyárád u. Nyereg köz Nyitra u. Olt u. 
Ondova u. Orchidea u. Orgona u. Őszirózsa u. Pásztor köz Patak u. Pemetefű u. Pipacs u. Piroska u. 
Poprád u. Porcsinrózsa u. Puszpáng u. Rába u. Rábca u. Rákos u. Rebarbara u. Repkény u. Rezeda u. 
Ricinus u. Rima u. Riminyáki u. Római út Rózsa u. Rövid u. Sajó u. Sárd u. Sárrét u. Sárvíz u. Sás u. Sebes 
u. Séd u. Sió u. Sulák u. Sulák köz Sugár út Szalajka u. Szamos u. Szántó u. Szapári köz Szarkaláb u. 
Száva u. Szegfű u. Széles u. Szent Mihály tér Szilvia u. Szinva u. Talabor u. Tállya u. Tápió u. Tarcal u. 
Tárcsa köz Tarna u. Temes u. Temető u. Terasz u. Teréz u. Tétényi u. Tisza u. Topoly u. Töltés u. Tulipán 
u. Túr u. Túróc u. Ung u. Vág u. Vető u. Viola u. Visó u. Zagyva u. Zala u. Zápor u. Zuhatag u. Zsil u. 
Zsilip u. Zsitva u. 

Szamek Zsolt ügyvezető, ÉTH Nonprofit kft
Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
telefonszámunk: 06-23-520-117

kedves  
Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége új helyen,  
megújult környezetben várja partnereit.

Érdi  Újság



24 ÉRDI ÚJSÁG| 2015. április 1. |    sport

Hűvös, kellemetlen szeles 
idő fogadta a bajnokság éllova-
sának és az utolsó helyen álló 
vendégcsapatnak a játékosait 
a hétvégi találkozón. Nagyot 
tévedtek azok, akik a helyezé-
sek alapján többgólos hazai 
győzelemre számítottak, hisz 
a vendégeknél az őszi csapat-
ból alig maradt hírmondó, így 
egy jelentősen megerősödött, 
motivált együttes várt az érdi 
gárdára.

Hazai támadások és szögle-
tek sora vezette be a találko-
zót, de ezekből sajnos még le-
hetőségek sem alakultak ki a 
gólszerzésre. Fölényben ját-
szott a vendéglátó csapat, de 
fölénye ellenére sem adódott 
sok izgalomra ok. A félidő felé-
nél adódott az egyetlen gól-
szerzési lehetőség az első fél-
időben, gyors egymásután 
mindkét kapu előtt. Előbb 
Palásthy N. kecsegtető hely-
zetben nem tudta átemelni a 
labdát a vendégkapuson, majd 
válaszul a vendégek szabadrú-
gása a kapufáról a hazai ka-
pus kezébe pattant. Vissza-

esett a játék irama, ennek elle-
nére a középpályások rendkí-
vül sok rossz passzal vétették 
észre magukat, így nem csoda, 
hogy a kapusoknak semmi vé-
denivaló nem akadt.

A szurkolók joggal remény-
kedtek abban, hogy az első fél-
időben látottaktól csak jobb 
jöhet a második játékrészben. 
A hazai cserék ellenére sem 
változott sokat a játék képe. 
Erőtlen támadójátékán nem 
tudott változtatni az érdi csa-
pat, sőt, a 53. percben Süveges 
G. szabálytalankodása után 
jogos 11-eshez jutottak a ven-
dégek. Az ítéletet Berki Á. haj-
totta végre, de lövését Kertész 
F. bravúrral hárította. A kima-
radt vendéglehetőség sem ráz-
ta fel a hazaiakat, továbbra 
sem javult fel a támadójátékuk 
és ha el is jutottak az ellenfél 
16-osáig, ott aztán végképp el-
fogyott a tudomány. Az idő elő-
rehaladtával egyre bátrabban 
támadtak a vendégek és benne 
volt a levegőben, hogy akár 
meg is nyerhetik a találkozót. 
Az utolsó negyedórát „meg-

nyomta” a hazai csapat, de ek-
kor már a szerencse is elpár-
tolt az érdiektől. Előbb Kovács 
B. lövését lábbal védte a vendé-

gek kapusa, majd a gólvonalról 
mentve őrizték a számukra 
igen kedvező eredményt.

Harmadik döntetlenjét ját-
szotta tavasszal az érdi csa-
pat. Ennek tükrében nem meg-
lepő, hogy a télen még tetemes-
nek nevezett előny lassan el-
fogy és a riválisok egyre in-

kább vérszemet kapnak, hogy 
ez a hátrány ledolgozható. 
Csak remélni lehet, hogy a kö-
vetkező fordulóban már visz-
szatalál az érdi csapat az ősz-
szel látott játékához.

Érdi VSE–Tápiószecső FC 
0-0

Érd, 150 néző
Vezette: Zsiga Gitta

Sárga lap: Palásthy N., Kó-
nya B., Süveges G.

Érdi VSE: Kertész F. – Or-
szág P., Ebedli Z., Csiszár Z. 
(Süveges G.), Cservenka G. – 
Kovács B., Brkic D. (Kupi Z.), 
Kónya B. (Pintér N.), Csizma-
dia Z., – Balázsovics M. (Papp 
G.), Palásthy N. (Héray L.)

Vezetőedző: Limperger Zs.
A mérkőzést a vezetőedzők 

teljesen másként ítélték meg.
Limperger Zs. (Érd): – A 

bajnokság leggyengébb játé-
kával szereztünk egy pontot. 
Az a sajnálatos, hogy ennek is 
örülnünk kell. Elsősorban a 
mentalitáson kell változtatni.

Balogh G. (Tápiószecső):  
– Nagyon jó iramú mérkőzést 
játszottunk. Úgy érzem, ha a 
11-est berúgjuk, meg is nyer-
jük a találkozót. Ilyen mérkő-
zések viszik előre a magyar 
futballt.

A 21. fordulóban április 
5-én, vasárnap négy órakor 
Pilisszentiván otthonában 
vendégszerepel az érdi csa-
pat, majd április 11-én, 
szombaton négy órakor a 
Biatorbágy együttese érke-
zik az Ercsi úti Sportpályá-
ra. 

Utánpótlás csapatok ered-
ményei:

Megyei III. oszt. Érdi VSE 
II.–Csobánka 6-2

U 19 Kakucs–Érdi VSE 1-8
U 13 Érd–Törökbálint 0-2
Érd–Biatorbágy 0-1
Érd–Páty 0-0
U 11 Érd–Diósd 0-4
Érd–Asterix 0-2
Érd–Törökbálint 1-3 

n Harmat Jenő

Érdi VSE–Tápiószecső FC 0-0

Harmadszor is csak döntetlen

A zöldmezes hazaiak nem tudták bevenni a vendégek kapuját

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

21
67

52

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.
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