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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Lila gorilla, nyújtózkodó tigris és fekete hattyú
A költészet napi rajzpályázat díjazott pályamunkáiból nyílt kiállítás egész évben megtekinthető Gyermekkönyvtárban 16–17. oldal

Érdi  Újság
Helyi iparosok  
és termékeik 
bemutatója
Érdi vállalkozók által előál-
lított termékek, élelmisze-
rek bemutatóterme nyílt 
múlt szerdán a Tesco áru-
házban. 

n 2-3. oldal

Erdőtakarító 
önkéntesek 
a Fundokliánál
A Takarítsuk ki a várost! ak-
ció keretén belül számolt 
fel illegális szeméthegye-
ket a Visegrádi utca végi 
kiserdőben húsz önkén-
tes. 

n 4-5. oldal

Gyerekekre 
leselkedő  
veszélyek
Gyakran ellátjuk gyereke-
inket mobiltelefonnal, 
gyakran videojátékkal és 
drága ruhaneműkkel, és 
nem gondolunk bele, ez-
zel mekkora veszélynek 
tesszük ki őket. 

n 11. oldal
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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

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba már  

a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Főtéri közös olvasással hívták fel a figyelmet  
a könyv szeretetére a könyvtárosok világnapján

Még a hűvös tavaszi szél és a hirtelen érkező eső sem tudta elriasztani azokat a diákokat és kísérőiket, akik az olvasási villámcsődületre ér-
keztek az érdi főtérre. A flash mobot a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a könyvtárosok világnapja alkalmából szervezte, 
és elsősorban az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet a könyv és az olvasás szeretetére és fontosságára. Részletek a 2–3. oldalon.
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Még a hűvös tavaszi szél és a hirtelen érkező 
eső sem tudta elriasztani azokat a diákokat 
és kísérőiket, akik az olvasási villámcsődületre 
érkeztek az érdi főtérre. A flash mobot a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a 
könyvtárosok világnapja alkalmából szervezte, 
és elsősorban az volt a cél, hogy felhívják a 
figyelmet a könyv és az olvasás szeretetére és 
fontosságára.

„Az élet túl rövid, olvass 
gyorsabban!” mottóval, idén 
először közös, csendes olva-
sásra várták a főtérre a diá-
kokat a Gyermekkönyvtár 
munkatársai. Az április 8-ra 
meghirdetett flash mob, il-
letve magyar fordításban: 
villámcsődület, mindössze 
fél óráig tartott, nem sokkal 
tovább, mint a hirtelen érke-
ző, tavaszi zápor. 

A különleges érdi ese-
ményt a könyvtárosok világ-
napja alkalmából szervezte 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtá-

ra, elsősorban azért, hogy 
felhívja a figyelmet a könyv-
tárra, illetve a könyvekre, az 
olvasás szeretetére. A részt-
vevők délelőtt 10 óra előtt je-
lentek meg városunk főte-
rén. A felhívás úgy szólt: 
mindenki hozza el magával a 
kedvenc könyvét, vagy azt, 
amit épp elkezdett olvasni, 
valamint egy ülőalkalmatos-
ságot – párnát, plédet – is 
tegyen be a hátizsákjába, 
hogy minél kényelmesebben 
elhelyezkedhessen, mert 
amint a főtéri harangjáték 
órája elüti a tízet, mindenki 
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Érdi vállalkozók által előállított termékek, élel-
miszerek bemutatóterme nyílt múlt szerdán a 
Tesco áruházban. A késtől a tésztáig, a kaktusztól 
az optikai eszközökig mindent megtalálhatnak 
az érdeklődők a bemutatóteremben, ami egy-
ben az Ipartestület ügyfélszolgálata is, és ahová 
annak is érdemes bejönnie, aki helyi mesterem-
bert keres. A kezdeményezéssel a vállalkozók 
egymásra találását is segíteni szeretnék. 

Főtéri közös olvasás  esőben, szélben a könyvtárosok világnapján
A termékeket és a berendezést is érdiek készítették

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.

Kristálypoharak, tészták, 
kések, festékek, tea, gomba 
és kaktusz – mi a közös ben-
nük? Egyetlen dolog: Érden 
készítették, termelték meg, 
ám korántsem biztos, hogy 
mi, helyiek vásároljuk meg, 
hiszen e termékekkel nem 
minden üzlet polcán találko-
zunk. Mostantól azonban 
egyetlen boltban megtalál-
hatjuk az érdi termékek szí-
ne-javát, az Érd és Környéke 
Ipartestület jóvoltából. A tes-
tület bemutatótermet nyitott 
a Tesco áruházban, azzal a 
céllal, hogy közelebb hozza a 
helyi iparosokat, vállalkozó-
kat az érdiekhez. Az Ipartes-
tület ügyfélszolgálataként is 
működő létesítmény ünnepé-
lyes megnyitására április 
8-án került sor; Csóli Csaba, 
a 90 éves testület ügyvezető 
igazgatója kezdeményezésü-
ket országosan is egyedülál-
lónak nevezte.

– Ipartestületünk tagjai 
kisvállalkozók és mesterem-
berek, akik az elmúlt 25–30 
évben nem sok gazdasági 
sikerben részesültek. Ér-
dekképviseletük során felis-
mertem: egymásra kell ta-
lálnia a helyi lakosságnak 

és a vállalkozóknak, ezért 
hoztuk létre ezt a mintabol-
tot, amelyben egyelőre hu-
szonkilenc helyi vállalkozó 
mutatkozik be, de várjuk to-
vábbiak jelentkezését is. Az 
a célunk, hogy a bemutató-
termen keresztül a vállalko-
zók is kapcsolatba kerülje-
nek egymással, illetve az 
Ipartestülettel – hangsú-
lyozta Csóli Csaba, aki kö-
szönetet mondott a Tesco 
áruháznak a helyiség bizto-
sításáért, illetve az önkor-
mányzatnak, amely támo-
gatja a lakosság és a vállal-
kozók kapcsolatának erősí-
tését. 

Az ügyvezető igazgatót 
követően T. Mészáros And-
rás polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, utalt 
az Ipartestület és az önkor-
mányzat közti, évek óta tar-
tó, sikeres együttműködés-
re, és reményét fejezte ki, 
hogy minél többen megis-
merik a helyi tisztes ipart. 

Az IPOSZ elnöke, Németh 
László szintén azt hangsú-
lyozta beszédében: nagy 
szükség van arra, hogy a 
termelőket közelebb hoz-
zák a lakossághoz, és e fo-

lyamatban az érdi bemuta-
tóterem létrehozása úttörő 
kezdeményezés, amit az 
egész országban folytatni 
kellene.

A bemutatóterem remél-
hetőleg nemcsak úttörő, ha-
nem sikeres kezdeménye-
zés is lesz, és minél több 
érdi betér majd ide, akár 
különleges ajándékot, akár 
helyben termelt élelmiszert 
keres. A kínálatot úgy állí-
tották össze, hogy a bemu-
tatott darabok színvonala 

eltérjen a mindenütt kapha-
tó termékekétől, azaz 
egészségesebbek, tartó-
sabbak, vagy éppen külön-
legesebbek – tudtuk meg 
Csóli Csabától, aki elmond-
ta azt is: a bemutatóterem-
ben vásárolni nem lehet, de 
minden kiállító cég, kisipa-
ros elérhetősége megtalál-
ható itt – sőt, aki épp nem 
tésztát vagy ollót keres, ha-
nem villanyszerelőt vagy 
kőművest, abban is segít az 
Ipartestület munkatársa. 

– Csak olyan mesterem-
bert ajánlunk, akit isme-
rünk, és munkájáért felelős-
séget vállalunk – hangsú-
lyozta az ügyvezető. 

Csóli Csaba és kollégái 
hétköznaponként reggel 9 és 
18 óra között várnak minden 
érdi termék, szolgáltatás, 
iparos iránt érdeklődő la-
kost, illetve vállalkozót a 
Tesco áruházban kialakí-
tott bemutatóteremben és 
ügyfélszolgálaton.

n ÁDÁM KATALIN

Helyi iparosok termékeiből nyílt bemutatóterem 

Itt minden ízig-vérig érdi! 

Huszonkilenc helyi vállalkozó termékei kaptak helyet a polcokon

kinyitja a könyvét, és min-
denről megfeledkezve, mé-
lyen belemerülhet könyvé-
nek olvasásába. Mind a szer-
vezők, mind pedig az olvasá-
si flash mob résztvevői kivá-
lóan felkészültek, csak épp a 
kellemetlen, erős széllel és 
hideg esővel érkező, bolon-
dos áprilisi időjárással nem 
számoltak. Pedig a könyvtá-
rosok a kényelemről is gon-
doskodtak, székeket is hoz-
tak a főtérre, hogy a megje-
lenteknek ne legyen hiányér-
zetük a 30 perces közös olva-
sáskor. Az elszánt gyerme-
keket és felnőtteket azonban 
ezúttal csöppet sem zavarta 
a rossz időjárás. Egyesek 
mesekönyvvel, izgalmas re-
génnyel, mások érdekes ka-
landregénnyel vagy egyéb, 
letehetetlen kötettel érkez-
tek, majd szorosan egymás 
mellé álltak, vagy párnájuk-
ra lekuporodtak az esőtől 
védő Gloriett tetőszerkezete 
alá. Kinyitották könyveiket, 
és ettől kezdve mintha meg-

szűnt volna számukra a kül-
világ, elmerültek az olvasás 
örömében, demonstrálva, 
hogy olvasni bármilyen kö-

rülmények között lehet, és 
érdemes. 

A flash mob, illetve a vil-
lámcsődület tulajdonképpen 

egy új keletű csoportosulás, 
ami alapvetően hirtelen jön 
létre, és résztvevői többnyire 
valami szokatlant tesznek 

egyszerre, leginkább azért, 
hogy mások figyelmét is rá-
irányítsák arra, amit fontos-
nak éreznek. Az érdi diákok 
április 8-án délelőtt, a könyv-
tárosok napja alkalmából 
szervezett, nyilvános, közös 
olvasással elsősorban arra 
hívták fel a figyelmet, hogy 
az elektronikai csodaszerke-
zetekkel, okostelefonokkal, 
táblagépekkel megáldott vi-
lágunkban is van létjogosult-
ságuk a nyomtatott könyvek-
nek, amelyek soha nem me-
rülnek le, bárhol, bármikor 
elővehetők, és nemcsak fél 
óráig, hanem jóval tovább is 
képesek lekötni a figyelmün-
ket. Ráadásul észrevétlenül 
gazdagítanak, nemcsak is-
mereteinket, hanem szókin-
csünket is gyarapítják. 

A könyv, az olvasás szerete-
tével még a rossz időjárás sem 
bírt el, olyannyira, hogy az 
elszánt olvasók láttán nem-
csak az eső állt el, de fél órán 
belül még a nap is rámosoly-
gott a főtérre. n BE

Csaknem százan éltek a különleges olvasási lehetőséggel, a legelszántabbakat még az eső és a szél sem 
tartotta távol az eseménytől
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Érdi  Újság

Ha valaki új helyzetbe kerül, más körülmények, más 
emberek közé, beletelik egy kis időbe, amíg meg-
szokja a változást, amíg otthonosan érzi magát. 
Könnyebb mindez akkor, ha a változás kívánt: ha 
nem váratlanul, esetleg kellemetlenül érinti a kör-
nyezetének átalakulása, hanem valamilyen új vál-
lalkozás, eddiginél érdekesebb, ígéretesebb időszak 
bekövetkeztére számíthat. Ilyen lehet például egy 
iskolakezdés – kiváltképp, ha valamiféle odajutási 
követelmény is volt, aminek sikere tette lehetővé a 
bejutást. Vagy egy új munkahely, egy lehetőség, egy 
állás, amelyet meg kellett szerezni, esetleg pályázni 
kellett rá, tehát már a kezdetkor lendületet adhatott 
az elismerés, miszerint a befogadó hely alkalmas-
nak, sőt, legalkalmasabbnak talált a pozíció betöl-
tésére. Ilyenkor gyorsan kialakulnak az új kapcsola-
tok, kiváltképp, ha nem nulláról kell építkezni, azaz: 
vannak már az adott helyen ismerősök, talán bará-
tok is, akik segítenek eligazodni, gyorsan megala-
pozni a munka- és egyéb kötődések kialakulását, 
célszerű működését.
Hasonló a helyzet fordított esetben is: amikor bon-
tani kell. Amikor kiderül egy környezetről, egy kap-
csolatrendszerről, hogy nem érdemes folytatni. 
Nem érdemes, mert – nézzük a legegyszerűbbet, 
amihez hasonlót talán a legtöbben átéltek már  – a 
másik oldal alkalmatlan a folytatásra. Például má-
sok a céljai, más az értékrendje, vagy éppen mindig 
is más volt, csak titkolta. Hány párkapcsolat szakadt 
már meg azért, mert az egyik fél úgy érezte: már 
mindent kihozott a viszonyból, már nincs szüksége 
a másikra, révbe jutott – esetleg úgy, hogy minded-
dig a másikat használta támasznak –, mindene 
megvan, ideje továbblépni. Magasabbra, jövedel-
mezőbb, kifizetődőbb kapcsolatra érzi érettnek ma-
gát. Azt nem lehet eldönteni, vajon férfi vagy női 
„érdek-változtatók” a gyakoribbak, de ez nem is 

fontos. A lényeg az, hogy mindből elég sok van – de 
szép számmal találunk nem csak férfi-női kapcsola-
tokban is „érdekmúlást”. Hányszor előfordul példá-
ul csapatsportoknál, hogy az egyesületi vezetés hoz 
egy kiváló edzőt, és megbízza: építsen csapatot, 
hozzon fel a korosztályos versenyzők közül fiatalo-
kat, szemeljen ki átigazoláshoz alkalmas rutinos já-
tékosokat – szóval: építsen fel egy sikeres gárdát. 
Aztán mikor ez megvan, akkor elküldik, és hoznak 
helyette valaki mást, aki learatja a sikereket, „beül a 
készbe”, esetleg csak azért, mert valakinek az isme-
rőse, aki „fontos ember”. Sporton kívül meg még 
gyakoribb ez a technika: rendbe kell hozni valamit, 
mondjuk egy munkahelyen. És ez bizony durva 
munkát is jelenthet: esetleg meg kell mondani em-
bereknek, hogy alkalmatlanok, másokat kell felven-
ni, betanítani, összehangolni a közös munkát, har-
monikus kapcsolatokat kiépíteni társszervekkel, in-
tézményekkel. Ezt követően azonban jöhet a finom 
jelzés: most már minden megy magától, nincs is rád 
olyan nagyon szükség, most már akárkit lehet a he-
lyedre tenni.
Mi lehet a megoldás? Akárhogy is nézzük, nincs más 
lehetőség, mint a bizalom. Ne kezdjünk soha semmi 
újba? Dehogynem – de bíznunk kell: ha úgy látjuk, 
hogy az eddigi környezetben, az eddigi kapcsola-
tokban már nem lehet bízni, akkor saját magunk-
ban. Abban, hogy a megszüntetett, szétbomlott 
kötődések helyett képesek leszünk újakat létrehozni 
– ugyanolyan tisztességgel, nyitottsággal, mint ed-
dig. Csak máshol.

Kapcsolatok, kötődések   
A Takarítsuk ki a várost! akció keretén belül számolt fel illegális szeméthegye-
ket a Visegrádi utca végi kiserdőben húsz önkéntes. A szombat délelőtti ta-
karítás egyik szervezője, Bada Zoltán lapunknak elmondta: az önkormányzat, 
a rendőrség, a közterület-felügyelet, valamint a polgárőrség és civil szerveze-
tek összefogásával gyorsreagálású csoport alakult az illegális hulladéklerakók 
ellenőrzésére, továbbterjedésük megakadályozására.

Nagy halom tetőcserép, pár 
méterrel odébb pillepalackok 
és műanyag hulladék, nem 
messze tőle autógumik. A hul-
ladékfajták szépen elkülönül-
nek – mint egy szabályos sze-
métlerakó, olyan a Fundoklia-
völgy nyugati oldalán viruló 
erdő. A Visegrádi utcán ke-
resztül rendszeresen érkez-
nek ide a szemetüktől illegáli-
san megszabaduló teherautók. 
A környékbeliek azt mesélik: 
látják, ahogy behajtanak az 
autók az erdőbe, sejtik, miért, 
megállítani azonban nem me-
rik, nem is tudják őket, és mire 
kiér a hatóság, bottal ütheti a 
szennyező nyomát. Az erdőt 
elcsúfító szeméthegyek azon-
ban maradnak, eltakarításuk 
a városnak súlyos millióiba 
kerül – közpénzből. Ráadásul 
a hulladék újratermelődik; a 
megtisztított részekre hama-
rosan újabb halmok kerülnek. 
Szerencsére az önkéntesek-

nek ez nem szegi kedvét: időről 
időre hirdetnek takarítási ak-
ciókat a város különböző pont-
jain. 

Április 11-én a Fundoklia 
melletti kiserdőben gyűltek 
össze körülbelül húszan, hogy 
felszámolják a Visegrádi utca 

végén található illegális sze-
métlerakót. Az erdőtakarítás 
egyik szervezője Bada Zoltán, 
az Érdi Fidesz Zöld Tagozatá-
nak elnöke volt, aki elmondta: 
a Takarítsuk ki a várost! elne-
vezésű akciójuk keretében 
több helyszínen is dolgoztak 

már az önkéntesek az elmúlt 
években.

– Kezdeményezésünk az or-
szágos TeSzedd! akció „elő-
szobája”. Önkéntesek, civil 
szervezetek segítségével ta-
karítjuk ki a város egy-egy 
pontját, az ÉTH támogatásá-
val. Most talán hathatósabb 
eredményt tudunk elérni, 
ugyanis példaértékű összefo-
gással létrehoztunk egy 
gyorsreagálású csoportot: 
tagjai a nap huszonnégy órá-
jában elérhetők, és rögtön ki 
tudnak szállni a szennyezés 
helyszínére. A csoport az ön-
kormányzat, a rendőrség, a 
közterület-felügyelet, a pol-
gárőrség és a városi civil szer-
vezetek (környezetvédők, 
nagycsaládosok) együttmű-
ködésével jött létre, és rend-
szeresen ellenőrzik az illegá-
lis hulladéklerakó-helyeket – 
mondta lapunknak Bada Zol-
tán, hozzátéve: a lakosság az 
erdmost.hu weboldalon kap-
hat bővebb információt a kez-
deményezésről.

Az önkormányzat környe-
zetvédelmi bizottságának tag-
ja arról is beszélt, mennyire 
szennyezettek Érd erdejei, il-
letve a bokros, fás külterületi 
részek: csak a tárnoki kiserdő-

ből vitettek el 40 tonna illegáli-
san lerakott hulladékot tavaly.

A Visegrádi utca végén is 
hatalmas mennyiségű leborí-
tott szemét hever; a könnyebb 
darabokat széthordja a szél, a 
kupacok között a védett tava-
szi hérics virágzik teljes pom-
pájában. Rügyeznek a bok-
rok, a fák, ágaikon zacskó-
foszlányok lengenek, tövük-
ben pillepalackok, autógu-
mik, kiselejtezett háztartási 
eszközök. A környékbeliek 
(felnőttek, nyugdíjasok, gye-
rekek) és az önkéntesek fá-
radhatatlanul dobálják a két 
20–20 köbméteres konténerbe 
a szemetet; az akció ugyan dé-
lig tart, de fél tizenegyre már 
jócskán megrakták őket. Ők 

Gyorsreagálású csoport fékezné meg az illegális szemetelőket

Erdőtakarítás a Fundokliánál

Tisztelt érdiek!
Ha valaki illegális 

szemétlerakást észlel  
a városban, az alábbi 

telefonszámokon, illetve 
e-mail címen tehet 

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

lumabt@t-online.hu

is látják: annyi itt a szemét, 
hogy azt egy délelőtt felszá-
molni lehetetlen.

– Egy hónapon keresztül jár-
hatnánk ide nap mint nap, ak-
kor sem tudnánk mindent ösz-
szeszedni – mondja az egyik 
önkéntes, hozzátéve: ha végre 
sikerülne kitakarítani az er-
dőt, akkor is újratermelődne a 
hulladék. Bada Zoltán szerint 
a folyamat, ha nem is azonnal, 
de idővel megállítható a gyors 
reagálású csoport segítségé-
vel. 

Az olyan szemléletformáló 
rendezvények is sokat segít-
hetnek, mint a helyi gyerekek-
nek évről évre megrendezett 
Föld napi program, vagy ép-

pen az országos TeSzedd! ak-
ció, amire idén május 15–17-én 
kerül sor, és amire érdiek je-
lentkezését is várják.

n ÁdÁM KAtALIN  

Gyerekek is segítettek a Visegrádi utca végén található kiserdő meg-
tisztításában

Viruló fák, tarkálló szeméthegyek a Fundoklia-völgy mentén

Múlt héten még írt. Ezúttal is, 
mint minden egyes írásában, 
időszerű érdi témát tárgyalt – 
most éppen a szemét, a hulladék 
szétszórását. „Pedig tavasz van, 
a fák rügyei robbanás előtti álla-
potban, a fű sarjad, a sövény 
már dúsan zöldell. Néhány hét-
tel ezelőtt a hóvirág és a gólya-
hír, az aranyeső még késett, de a 
hulladékkupacok már elkezdtek 
’virágozni’. Miközben európaisá-
gunk orcáján jóvátehetetlen he-
geket hagy ez a tőlünk nyuga-
tabbra, északabbra elképzelhe-
tetlen ostobaság, szűklátókörű-
ség, korlátoltság, addig nálunk 
nem tud eltűnni ez a jelenség.” – 
írta. 
Mikor jelen sorokat írom, még 
egy hete sincs, hogy elment.
Talán furcsa – sajnos, már azt 
kell írnom: furcsa volt – szépiro-
dalmi eszközökkel szólni közna-
pi, közéleti ügyekről. De nála ez 
természetes volt: minden egyes 
írásán átsütött az Érdhez kötő-
dés, ostorozta a rendetlenséget, 
a nem megfelelően működő dol-
gokat, értékelte a sikeres, figyel-
met érdemlő történéseket, és 

méltatta a múltat, amelynek an-
nak idején, még gyermekként 
részese lehetett. Mesélt az akkori 
Érdről: „Aki csak egy kicsit is föl 
tudja idézni a hatvanas évek vé-
gét, a hetvenes évek fordulóját, 
az emlékszik a mámoros építke-
zések korszakára, ami persze 
mindig bontásokkal kezdődött. 
Érden ekkoriban épült művelő-
dési ház, elkészült a nagy szol-
gáltatóház a központban, s ha 
azt mondom, volt benne a fod-
rász és a fényképész mellett 
Gelka is, már szótárt kell keres-
gélnünk. Ez volt az a hely, ahol 
televíziókat és rádiókat, háztar-
tási gépeket szereltek, ha volt al-
katrész” – tette hozzá magyará-
zóan.
Antall István a szó szoros értelmé-
ben értelmiségi ember volt. Eger-
ben született 1953-ban. A nyír-
egyházi Bessenyei György Főisko-
lán rajz-földrajz, a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen 
néprajz szakon diplomázott. 
1979-től dolgozott a Magyar Rá-

dió, majd az MTVA szerkesztősé-
geiben. 1979-től 1987-ig a Ma-
gyar Rádió nyíregyházi stúdiójá-
nak, egyben a város kulturális 
életének volt meghatározó alak-
ja. Később több lapot is 
szerkesztett, majd a Ma-
gyar Rádió és a Magyar Te-
levízió különböző szerkesz-
tőségeiben dolgozott. Gra-
fikusként számos jelentős 
kiállítás résztvevője volt.
A nyíregyházi főiskolán kez-
dett el újságot írni. Később 
az újságírás csapott át rádi-
ózásba 1979-ben, amikor a 
Magyar Rádió nyíregyházi 
stúdiójába meghívták. „Az 
volt a hatalmas szerencsém, 
hogy a beszédtanáraim 
olyan emberek voltak, akik 
a karakteremet vagy a koncentrá-
ciós készségemet is hozzáalakítot-
ták a szakmához” – nyilatkozta 
egy róla szóló műsorban.
Antall Istvánt mindig a kíváncsi-
ság vezette. „Bárkivel kezdtem 
beszélgetni, nemcsak a művé-

szet érdekelt engem, hanem 
mindenki. Azt kell mondanom, 
hogy a kíváncsiság vezetett, se 
több, se kevesebb. A szabadon 
gondolkodó ember izgatott en-
gem, aki bátor volt önmagát vál-
lalni, bármilyen körülmények 
között, és bármilyen rafinált is a 

művészek világa, azért ők bizo-
nyos szabadság körülményei kö-
zött éltek” – mondta.
Bár sikeres rádiós szerkesztő volt, 
televízióban is figyelemre méltó 
alkotásai voltak láthatók, ráadá-
sul képei, grafikái is jelentős mű-

vészi értéket képviselnek. Fonto-
sak voltak számára az Érd múlt-
jához, és erre támaszkodva jele-
néhez is kapcsolódó okfejtések, 
amelyeket rendre az Érdi Újság-
ban adott közre. Nem titok; ter-
vezte, terveztük, hogy ezek az 
írások – a város támogatásával 

– egyszer majd kötetbe 
gyűlnek, de ebből már 
aligha lesz valóság. Ma-
radnak az újságpéldá-
nyok, a vele kapcsolatos 
történetek – amelyek szin-
te mindig derűsek voltak –, 
maradnak a barátok és a 
család. Mikor feleségétől 
képet kértem illusztráció-
ként a jelen sorokhoz, azt 
mondta, azt tegyem be, 
ahol Stefikével van. A kis-
lányával, akit természete-
sen imádott, és akire várt 
sok éven át, hogy jöjjön 

már. Most meg Stefi is itt maradt, 
meg mi is itt maradtunk. 
Tudomásul kell vennünk, Pista 
nem ír többé.
Nem fogjuk elfelejteni.

Bognár Nándor

Pista nem ír többé
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A vásár és kiállítás mellett 
szakmai, kulturális programok

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

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

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

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

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

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

NAPONTA TÖBBSZÖR NYEREMÉNYSORSOLÁS
SZAKMAI FÓRUMOK, KLUBPROGRAMOK

AZ USZODÁBAN VÍZIHOKI-BEMUTATÓErről bővebben a helyszínen

RAJT 10 ÓRAKOR

PROGRAMOK

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

Háromnapos vásári forgatag  
Kedves Olvasók! 

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

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

Előadásokkal, bemuta-
tókkal, nyelvi versenyek-
kel, focikupával és díj-
kiosztással ünnepelték 
tanárok és diákok Érd 
szakképző iskolájában a 
Kós-napot. 

Az április 10-i, immár ha-
gyományos rendezvény célja 
az volt, hogy olyan plusz isme-
retekhez juttassa a fiatalokat, 
amelyeknek hasznát vehetik 
tanulmányaik, illetve az érett-
ségi során – tudtuk meg 
Weszprémy Barna Gábor igaz-
gatótól, akit arról is kérdez-
tünk, hogyan érinti az intéz-
ményt a szakképzés átalakítá-
sa.

A 220. sz. Ipari Szakmun-
kásképző Intézet 1995-ben vet-
te fel az erdélyi polihisztor, 
Kós Károly nevét. Az elmúlt 
húsz esztendőben hagyomány-
nyá vált a Kós-nap megrende-
zése, amit idén április 10-én 
tartott meg a szakképző isko-
la. A rendhagyó nap ünnep-
séggel és a Kós-díjak kiosztá-
sával kezdődött.

– Idén Bukits Róbertné 
könyvtáros munkáját ismer-
tük el a kitüntetéssel. Ági néni 
a lelkét kiteszi a diákokért, 
mindig rendelkezésükre áll. 

Diákjaink közül kettő kapott 
Kós-díjat: Nagy Roland, vég-
zős cukrász, aki amellett, 
hogy jó tanuló és a jövőben a 
szakma kiváló képviselője 
lesz, a táncban is komoly, euró-
pai sikereket ér el. Másik díja-
zottunk szintén idén végez: 
Horváth József kiváló 
tanulmányi eredmé-
nye mellett rendszere-
sen képviseli szavaló-
versenyeken iskolán-
kat, és intézményünk 
műsoraiban is szere-
pet vállal – mondta la-
punknak Weszprémy 
Barna Gábor, az iskola 
igazgatója, aki beszá-
molt a Kós-nap további 
programjáról is.

– Névadónkról min-
den évben tanítás nél-
küli munkanapon 
szoktunk megemlé-
kezni, előadásokkal, 
bemutatókkal. Cé-
lunk, hogy egy-egy té-
mában a tananyagon 
kívül is betekintést 
nyújtsunk diákjaink-
nak, olyan információ-
kat nyújtva, amelyeket az 
érettségin is hasznosíthatnak 
– mondta az igazgató. Az idei 
előadók közt volt Kéri Mihály, 
a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság elnöke és Kubassek 
János, a Földrajzi Múzeum 

igazgatója is; a diákok elő-
adást hallhattak többek közt 
Kós Károlyról és Kőrösi Cso-
ma Sándorról, részt vehettek 
elsősegélynyújtó, kreatív hob-
bi, illetve karate bemutatón. A 
középiskolai osztályoknak an-
gol és német nyelvi versenyt 

rendeztek, és három másik 
középiskola (a Vörösmarty és 
a Gárdonyi gimnázium, illetve 
a Százhalombattai Széchenyi 
István Szakközépiskola és 
Gimnázium) bevonásával foci-
kupát rendeztek délután.

Weszprémy Barna Gábort 
arról is kérdeztük, hogyan 
érinti intézményét a szakkép-
zés átalakítása. A kormány 
április 9-i döntése értelmében 
ugyanis a 2016/2017-es tanév-
től a szakközépiskolák szak-
gimnáziumokká alakulnak, s 

az érettségivel szakmát, plusz 
egy éves képzéssel pedig 
technikusi minősítést szerez-
hetnek a diákok, míg a szakis-
kolákból szakközépiskolák 
lesznek, és a három éves 
szakképzést követően, plusz 

két év tanulás után tehetik le a 
tanulók az érettségit. Válto-
zást jelent az is, hogy 2015 
szeptemberétől a KLIK-től a 
nemzetgazdasági tárca irá-
nyítása alá kerül mintegy öt-
száz, szakképzést végző in-
tézmény – köztük a Kós Ká-

roly is. Az iskolaigaz-
gató elmondta: infor-
mációik szerint a 
szaktárca létrehozza 
a Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatalt, 
ami szakképzési köz-
pontokat alakít majd 
ki a megyékben, és 
ezekbe integrálják 
majd a különböző 
szakképzési intézmé-
nyeket. 

A szakközépiskolá-
vá alakulás bizonyos 
szempontból nem je-
lentene változást az 
iskola életében, hi-
szen – mi nt 
Weszprémy Barna 
Gábor hangsúlyozta 
– jelenleg is megsze-
rezhető az érettségi, a 
fiatal felnőttek felké-

szítő programja keretében. Ez 
azonban most nem kötelező; 
aki akar, a harmadik év végén 
vizsgát tehet, és szakmai bi-
zonyítványt kap – tette hozzá 
az igazgató.

n ÁdÁM KATAlIN

Változások jönnek: szakközép- lesz a szakiskolákból

Kós-nap: versenyekkel, előadásokkal ünnepeltek

Az egyik Kós-napi program az elsősegélynyújtó bemutató volt

EGY ZSÁK  
HULLADÉKÉRT – 
EGY FACSEMETÉT! 
Különleges csereakciót hirdet 
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az Érd-ligeti település-
rész 6. sz. választókörzetében.
Ha valaki hoz egy zsák (legalább 
egy sittes zsák űrméretű) szelek-
tíven válogatott (műanyag, 
papír, vagy üveg) hulladékot, 
cserébe kap egy darab facseme-
tét. A csemetéket a Magyar Ker-
tészeti Szaporítóanyag Nonpro-
fit Kft., közismert nevén az Érd 
Elvira-majori  gyümölcskutató 
biztosítja.
Az akció időpontja: 
2015. április 18. szombat, 9 
órától – 12 óráig. 
Az akció helyszíne: 
a duna utca – Temes utca sar-
kon (Érd-liget vasútállomás) a 
szelektív szigetnél lévő parko-
ló. 
Várjuk azokat is, akik szívesen 
segítenének ebben az időben az 
úgynevezett papi földeknél lévő 
hulladék összegyűjtésében. Szá-
mukra is szívesen felajánlunk 
egy-egy gyümölcsfát. 
Tegyünk közösen azért, hogy 
városunk tényleg „Virágzó kert-
város” legyen! 
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április 20., hétfő
8:00  Érdi Panoráma, heti események 

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

civil társadalom
9:00  Párbeszéd 

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

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

összefoglalója
10:45  Ízőrzők 38.
11:15  Párbeszéd 

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

összefoglalója
16:55  Tea két személyre 2. rész
17:25  Mozgás sportmagazin
17:55  Fény-Kép kulturális magazin
18:25  Egyházi Ünnepek 4. rész
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland 1. rész
20:00  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Viadukt 

SE Biatorbágy
21:50  Híradó ism.
22:05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:20  Monda és valóság határán 2. rész
22:50  Híradó ism.
   
április 21., kedd   
8:00  Híradó ism.
8:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
8:30  Itthon - otthon  12/9. rész 

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

civil társadalom
9:30  Monda és valóság határán 2. rész
10:00  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:30  Egyházi Ünnepek 4. rész
11:05  Tea két személyre 2. rész
15:30  Híradó ism.
15:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
16:00  Fény-Kép kulturális magazin
16:30  KalandoZoo 1. rész
17:00  Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Rostov 

Don (EHF mérkőzés)
18:30  Ízőrzők 39.
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

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

műsora 2. rész
20:55  Híradó ism.
21:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:25  Monda és valóság határán 2. rész
21:55  Tea két személyre 2. rész
22:25  Híradó ism.
   
április 22., szerda   
8:00  Híradó
8:15  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45  Egyházi Ünnepek 4. rész

9:20  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

9:35  Fény-Kép kulturális magazin
10:05  Ízőrzők 39.
10:35  Monda és valóság határán 2. rész
11:05  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
15:25  Híradó
15:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:55  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
16:25  Vámos Miklós beszélgetős műsora 2. rész
17:20  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Viadukt 

SE Biatorbágy
19:00  híradó
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás, sportmagazin
20:00  kalandozoo 2. rész
20:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
20:40  Jazzland 1. rész
21:10  Mozgás, sportmagazin
21:40  Monda és valóság határán 2. rész
22:10  Híradó ism.
   
április 23., csütörtök   
8:00  Híradó 
8:15  Ízőrzők 39.
8:45  Fény-Kép Kulturális magazin
9:15  Egyházi Ünnepek 4. rész
9:50  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:35  Vámos Miklós beszélgetős műsora 2. rész
11:30  Tea két személyre 2. rész
16:35  Híradó
16:50  Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:35  Fény-Kép kulturális magazin
18:05  Mozgás  sportmagazin
18:35  KalandoZoo 2. rész
19:00  híradó 
19:15  párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  tea két személyre 3. rész
20:00  Monda és valóság határán 2. rész
20:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
20:45  Itthon - otthon  12/8. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
21:15  Tea két személyre 3. rész
21:45  Mozgás sportmagazin
22:15  Híradó ism.
   
április 24., péntek   
8:00  Híradó
8:15  Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Viadukt 

SE Biatorbágy
9:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:10  Tea két személyre 3. rész
10:40  Itthon - otthon  12/9. rész 

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

beszélgetés aktuális témákról
16:30  Híradó 
16:45  Ízőrzők 39.

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  kézilabda-mérkőzés Győr–érd
21:00  Jazzland 2. rész
21:30  Híradó ism.
21:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Híradó ism.
   
április 25.,  szoMbat   
9:00  Híradó
9:15  Polgár-társ, - vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
9:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:00  Tea két személyre 3. rész
10:30  KalandoZoo 2. rész
10:55  Ízőrzők 39.
16:00  Híradó
16:15  Monda és valóság határán 2. rész
16:45  Mozgás sportmagazin
17:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:30  Jazzland 2. rész
18:00  Fény-kép kulturális magazin
18:30  itthon - otthon  12/10. 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 3. rész
20:30  Itthon - otthon  12/10. rész 

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

összefoglalója ism.
21:30  Kézilabda-mérkőzés ism. Győr–Érd
   
április 26., Vasárnap   
9:00  Érdi Panoráma, heti események 

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

civil társadalom
10:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:45  Fény-Kép kulturális magazin
11:15  Ízőrzők 39.
16:15  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
17:00  Kézilabda-mérkőzés ism. Győr–Érd
18:30  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
19:00  Tea két személyre 3. rész
19:30  egyházi ünnepek 5. rész
20:10  Polgár-társ - vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
20:40  Monda és valóság határán 3. rész
21:10  Vámos Miklós műsora 2. rész
22:05  Egyházi Ünnepek 5. rész
22:45  Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója

Két, az érdi Irodalomkedvelők klubjában már ko-
rántsem kezdő alkotó mutatkozott be a Poly-Art 
áprilisi pódiumestjén. Habos László az Elengedett 
kéz című verseskötetét, dr. Karácsony István pedig 
a Mosolyszünet című zsebkönyvét ajánlotta az 
olvasóknak. Benkóczy Péter nagyszerű tájképeit 
hozta el, és a zenei élmény sem hiányozhatott: 
Keresztes Hanna népdalokat énekelt.

Az idén húszesztendős 
Poly-Art évente két pódium-
estet szervez, amelyen legin-
kább új tagokkal, illetve új 
művekkel ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. Az ápri-
lis elsején megtartott esten 
Habos Lászlót ötödik köteté-
ről, dr. Karácsony Istvánt a 
11. zsebkönyvéről faggatta 
Somfai István. Közben 
Benkóczy Péter kamara-
kiállítása volt látható a hát-
térben, és legvégül Karsch 

Manfred festőművész Reg-
gel című alkotása is szerepet 
kapott. Benkóczy Péterről 
többek között kiderült: csak-
nem nyolc éve költözött csa-
ládjával Érdre, de csak az 
idén nyílt alkalma arra, 
hogy a helyi kultúrházban 
egy önálló kiállítással mu-
tatkozzon be. Ezt is annak 
köszönhette, hogy alkotásait 
b e v á l a s z t o t t á k  a z 
Érdikumok sorába, pedig 
korábban már legalább fél-
száz tárlaton szerepelt, de 
más településeken. Ugyan-
akkor minden évben, alkotó 
és szervezőként is részt vesz 
a Nagypetri művésztábor-
ban. Pasztell és akvarell 
technikával készült képei-
nek zöme a Székelyföld fes-
tői tájait tárja elénk. Dr. Ka-

rácsony István sem számít 
kezdőnek a Poly-Art alkotói 
köreiben, hiszen a Mosoly-
szünet című könyve immár a 
tizenegyedik kötete, amely 
szórakoztató kisregényt, no-
vellákat és verseket tartal-
maz. Természetesen ismét 
találkozhatunk benne a jól 
ismert szereplőkkel, Feny-
vesivel és Korinnal, akik ez-
úttal is izgalmas kalandok-
ba keverednek. Most roppant 
ötletesen, ám illegális úton 

próbálnak meg sok pénzt 
szerezni, de lebuknak. 

Karácsony doktor alapve-
tően vidám történeteket ír, 
holott a mindennapokban – 
onkológus főorvosként – leg-
inkább az élet tragikus olda-
lával, súlyos betegekkel ta-
lálkozik nap mint nap. So-
kan „morózus doktorként” 
tartják őt számon, hiszen a 
napi munkája korántsem ad 
okot a derűre – ismerte el – 
mégis, bármennyire szeret-
né, mégsem képes teljesen 
kettéválasztani a munkáját 
és a magánéletet. Így tör-
tént, hogy – bár nem rá tarto-
zott volna – egy hajléktalan 
páciensének személyesen 
járta ki, hogy súlyos betegen 
egy otthonban, emberi kö-
rülmények között élhesse 

Két könyv, tájképek és Karsh Manfred alkotása a Poly-Art pódiumán

Elengedett kéz és mosolyszünet

meg utolsó napjait. Mikor 
van ideje, energiája és kedve 
a szórakoztató kisregények, 
novellák megírására? A vá-
lasz egyszerű: leginkább az 
éjszakai alvásból csippent 
időt, de Karácsony doktor 
szerint az ember életében a 
legfontosabb a rendszer, 
mert aki aszerint éli az éle-
tét, jut ideje mindenre, amit 
fontosnak érez. Karácsony 
István verseket is ír, ame-
lyekből ezúttal Szabó Aida 
és Daróci Márta olvasott fel, 
majd Keresztes Hanna nép-
dalénekét követően Habos 
Lászlóval az Elengedett kéz 
című kötetéről beszélgetett 
Somfai István. A könyv há-
rom ciklusból áll. Az elsőben 
a korábbi évtizedek alkotá-
saiból válogatott, a második-
ban már az IRKA-kori ver-
sek kaptak helyet, a harma-
dik ciklusba pedig a legújabb 
versek kerültek. A szerző 
önállóan, a számítástechni-
ka adta lehetőségeket ki-
használva, illusztrációkat is 

készített a kötetéhez. Költe-
ményei nem könnyű olvas-
mányok, mély érzelmi tarta-
lommal és gondolatisággal 
bírnak, de aki megérti a 
mondanivalójukat, lélek-
emelő élményben részesül – 
hangsúlyozta Somfai István. 

Habos László pár éve ren-
geteg ötlettel, tettre készen 
csatlakozott az Irodalom-
kedvelők klubjához. Keresz-
tényként jól tudja, hogy aki 
szeretne egy közösségbe 
tartozni, annak vinni, adni 
is kell magából valamit, ide-
jét és energiáját kell áldoz-
nia azért, hogy ő is jól érez-
ze ott magát. Szívesen tesz 
az irodalmi klubért, mert 
látja, hogy mindenki öröm-
mel jön, és jól érzi ott magát. 

Az elhangzott verseket 
követően a „Kép-írás” pá-
lyázat eredményhirdetése 
következett, amiben Karsch 
Manfred festőművész Reg-
gel című műve is fontos sze-
rephez jutott, ugyanis a mű-
vész a korábban meghirde-

tett, „Boldogság, öröm, ün-
nep” című pályázat győzte-
sének ajánlotta fel ezt a 
festményt. A jeligés irodal-
mi pályázatra 17 mű érke-
zett, amelyekből Daróci 
Márta klubvezető és Somfai 
István a legsikeresebbnek 
ítélt 4–5 verset Karsch 
Manfrednek is eljuttatta, rá 
bízva a végső döntést. A vég-
eredmény így annál is in-
kább meggyőző, mert – anél-
kül, hogy egymásnak el-
árulták volna – mindhár-
man Kósa Márta Ébredés 
című verse mellett tették le a 
voksukat, így lett a Reggel 
című kép boldog tulajdono-
sa. Karsch Manfred érde-
kességként megemlítette, 
hogy a felajánlott festményt 
még jóval a pályamunkák 
elolvasása előtt kiválasztot-
ta. Kizárólag a szerencsés 
véletlen műve volt, hogy a 
Reggel című festménye az 
Ébredés című vers szerzőjé-
hez került. 

n Bálint Edit    

Kósa Márta Somfai István és Karsch Manfred társaságában – termé-
szetesen örül az értékes díjnak

Habos László az Elengedett kéz című kötetéről és a klubhoz való kötődéséről is mesélt

A pódiumest egyik vendége, Benkóczy Péter és a résztvevők

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 
2015. június 1-től 2020. május 31.-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 9. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közműve-
lődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása; 
Annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat 
magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, 
művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi 
kulturális hagyományokra; Együttműködés a fenntartó illetékes szerveze-
ti egységeivel; Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevé-
kenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; Az ismeretszerző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; 
Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése; 
A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér 
biztosítása; A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó 
által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás. 
Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; 
A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben. A munkáltatói jogok 
gyakorlása az intézményben; 
illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, 
valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelő-
dési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak 
juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet 
előírásai rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Közművelődési végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
•  Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfe-

lelő közművelődési feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat 
•  Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közműve-

lődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglal-
koztatástól eltiltás hatálya alatt, 

•  A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, 
•  Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-

káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

•  Kiemelkedő közművelődési tevékenység, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Szakirányú egyetemi végzettség, 
•  Intézményvezetői tapasztalat. 
•  Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai 

gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz 
•  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
•  A végzettséget igazoló oklevelek egyszerű másolata, 
•  Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, 

•  Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
•  Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképze-

lésekkel. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2015. június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki 
Csilla, közművelődési referens nyújt, a 23/522-349 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/2939/4/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

•  Elektronikus úton Körmöczi Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu E-mail 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázót a kinevezési, megbí-
zási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság 
hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága 
személyesen is meghallgatja, majd véleményét mérlegelve, a Köznevelési 
és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése hozza meg a pályázati határidő lejártát követő első 
ülésén. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.kozigallas.hu - 2015. április 13.
•  www.erd.hu - 2015. április 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: pályázatot 
mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan 
kérjük benyújtani. 
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Érden jelenleg három középiskola és nyolc 
általános iskola működik. Napjainkban – érthe-
tő okokból – szeretnénk tisztában lenni azzal, 
hogy gyermekünk merre jár, így már egészen 
fiatal korban ellátjuk őket mobiltelefonnal, 
gyakran videojátékkal és drága ruhaneműkkel. 
Sajnálatos módon nem gondolunk bele, ezzel 
mekkora veszélynek tesszük ki őket.

Nemcsak felnőttkorban, 
hanem nagyon gyakran a 
kortársak körében is elő-
fordul a hanyagság, az 
irigység, a lopás. Testneve-
lésóra alatt és után az öltö-
zőből, tanórák közti szü-
netben az őrizetlenül ha-
gyott tantermekből rend-
szeresen tűnnek el mobilte-
lefonok, márkás ruhane-
műk, és a hiányt figyelmet-
lenség vagy a rövid szünet 
miatt csak később veszik 
észre. A feltűnő, divatos, 
közismerten drága, már-
kás használati cikkek, ru-
haneműk könnyen lopás 
tárgyává válhatnak, ezért 
ezekre fokozott figyelmet 
szükséges fordítani. Gyer-
mekkorban jó szolgálatot 
tehet a szülők által készí-
tett lista, amelyen feltünte-
tik a gyermekük számára 
ellenőrzendő tárgyaikat. 
Az iskolatáskát, lakáskul-
csot, kabátot, sose hagyja 
őrizetlenül a gyermek! 
Legjobb a lakáskulcsot a 
nadrághoz vagy táskához 
rögzíteni, nyakba akaszta-
ni egy vékony madzaggal 
vagy az erre rendszeresí-
tett, könnyen beszerezhető 
kulcstartóval.

Amennyiben tömegköz-
lekedési eszközt is igénybe 
kell venni, érdemes hang-
súlyozni, hogy a hátizsákot 
ilyenkor le kell venni a há-
tukról és az ölükbe vagy 

lábuk közé, belátható he-
lyen fogni! Így csökkenthe-
tő a zseblopások száma. 
Nem javasolt elővenni 
elektromos készülékeiket 
zsúfolt helyen, hiszen egy 
fürge mozdulattal könnye-
dén kikaphatják azt a ke-
zükből és eltűnhetnek a tö-

megben a bűnözők! A la-
káskulcsot ne tartsák egy 
helyen a lakcímkártyával!

Ritkán ugyan, de az 
amerikai filmekből ismert 
megfélemlítés hazánkban 
is előfordul! Az erősebb 
gyermekek gyakran elve-
szik (olykor csapatostól) a 
gyámoltalanabbak zseb-
pénzét, uzsonnáját, érté-
kesnek ítélt tárg yait. 
Amennyiben arra leszünk 
figyelmesek, hogy gyerme-
künk a megszokottnál lé-
nyegesen éhesebben, csen-
desebben, letörten érkezik 
haza, esetleg nem tud el-
számolni egy rábízott ösz-
szeggel, nagyon gyakran 
„veszíti el” mobiltelefonját, 
értékeit, felmerülhet ben-
nünk a gyanú a megfélemlí-
tésre. Ilyenkor javasolt 
őszinte beszélgetést foly-
tatni a gyermekkel, amely-
nek során fény derülhet a 
megváltozott állapot indo-
kára.

Ha bármi gyanúsat ész-
lel, vegye fel a kapcsola-
tot a tanintézmény veze-
tőjével vagy az osztályfő-

nökkel, jelezze nekik 
észrevételeit, bátran kér-
jen tanácsot, hiszen kö-
zös cél a gyermekeket 
egészséges környezetben 
felnevelni!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály
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Bűnmegelőzés, összefogással

Gyerekekre leselkedő veszélyek
Három 
bűncselekménnyel 
gyanúsítják

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság Vizsgálati Osztálya eljá-
rást folytatott rablás bűn-
tett és más bűncselekmé-
nyek elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt G. 
Gyöngyi 42 éves érdi lakos 
ellen.

A jelenleg rendelkezésre 
álló adatok szerint a gyanú-
sított 2010. szeptember 22-
én 16 óra körüli időben ru-
hák eladása céljából megje-
lent egy érdi családi háznál, 
ahová a sértett beengedte. 
A lakásban G. Gyöngyi egy 
tompa tárggyal hátulról fej-
be ütötte a sértettet, a 86 
éves férfit, aki ennek követ-
keztében eszméletét vesz-
tette. A nő ezt kihasználva a 
házból készpénzt és két sa-
rokcsiszoló kisgépet tulaj-
donított el.

A 42 éves nő 2012. április 
26-án a nyitott kertkapun és 
bejárati ajtón keresztül be-
ment egy érdi családi ház-
ba, ahonnan arany ékszere-
ket és egy notebookot tulaj-
donított el. Közel két hónap-
pal később a gyanúsított – 
ez idáig ismeretlen társával 
együtt – szintén ruhák el-
adása céljából, a sértett en-
gedélyével bement egy la-
kásba, ahol elterelték a 74 
éves asszony figyelmét és 
készpénzt, valamint mobil-
telefont loptak el tőle.

A nyomozás során be-
szerzett adatok alapján a 
nyomozók megállapították, 
hogy mindhárom bűncse-
lekmény elkövetésével G. 
Gyöngyi megalapozottan 
gyanúsítható, azonban a fel-
kutatására tett intézkedé-
sek nem vezettek ered-
ményre. Az érdi nyomozók 
2013. május 30-án elrendel-
ték a nő körözését, ezt köve-
tően a gyanúsítottat a ro-
mániai hatóságok megtalál-
tak és elfogtak.

Az érdi rendőrök a gyanú-
sítottat 2014. január 22-én 
rablás bűntett, lopás bűn-
tett és lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt kihallgatták és 
őrizetbe vették. Az illetékes 
bíróság két nappal később 
elrendelte az előzetes letar-
tóztatását.

A G. Gyöngyi ellen folyta-
tott eljárást a nyomozóha-
tóság a napokban befejezte 
és a keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal meg-
küldte az illetékes ügyész-
ség részére. 

Két budapesti férfi 
ellen nyomoznak  
az érdi rendőrök

Az Érdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá-
lya eljárást folytatott K. István 
30 éves budapesti lakos ellen 
közúti veszélyeztetés bűn-
tett, míg K. Zsolt 35 éves bu-
dapesti lakos ellen közleke-
dés biztonsága elleni bűn-
cselekmény és garázdaság 
vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt.

A jelenleg rendelkezésre 
álló adatok szerint a sértett 
2014. június 28-án 18 óra 30 
perc körüli időben az általa 
vezetett személygépkocsi-
val közlekedett a 6-os szá-
mú főúton, Érd külterületén. 
A főút és a százhalombattai 
Csenterics Sándor út keresz-
teződésénél a 30 éves férfi a 
sértett gépkocsija elé haj-
tott és hirtelen fékezésre 
kényszerítette. A sértett 
megelőzte a gyanúsítottak 
autóját, de K. István ismét 
visszaelőzte és a kormányt 
is ráhúzta. Eközben a hátsó 
ülésen utazó K. Zsolt egy fo-
lyadékkal töltött flakont do-
bott a sértett autójára.

A 30 éves gyanúsított vé-
gül egy körforgalomnál az 
úttesten keresztbe állt az 
autójával, ezért a sértettnek 
is meg kellett állnia. Ekkor K. 
István kiszállt a gépkocsiból 
és bántalmazni kezdte a fér-
fit, mialatt a 35 éves gyanú-
sított betörte a sértett autó-
jának ablaküvegét.

Az érdi rendőrök a szük-
séges nyomozási cselekmé-
nyek végrehajtását követő-
en néhány hónappal ké-
sőbb gyanúsítottként hall-
gatták ki a két fővárosi férfit.

A nyomozóhatóság K. Ist-
ván ellen közúti veszélyez-
tetés bűntett, míg társa el-
len közlekedés biztonsága 
elleni bűncselekmény és 
garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt vádemelési ja-
vaslattal fejezte be a bünte-
tőeljárást.

Keresse az Érdi Újásgot a facebookon is:

facebook.com/erdiujsag

Tájékoztató és tudnivalók

a 2015. évi, tavaszi zöldhulladék 
és biohulladék elszállításáról

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

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

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

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

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

ZÖLDJÁRAT ÜTEMTERV 2015.

2015. április 18.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlantulajdonosai április 
11-én, szombaton reggel 7 órára szíveskedjenek az összegyűjtött 
zöldhulladékot, valamint a  – legfeljebb egyméteresre vágott – 
kötegelt ágakat az ingatlanuk elé kirakni. 
 
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. Árnyas u. 
Árvalányhaj u. Ászok u. Aszú u. Avar u. Badacsonyi u. Bajuszfű u. 
Bakator u. Barackfa u. Bazsarózsa u. Begónia u. Beléndek u. Bem köz 
Benedek u. Berkenye u. Bikavér u. Bodzafa tér Boglárka u. Bogyó u. 
Bojtorján u. Bokor u. Bokrétafa u. Bor u. Borbolya u. Boróka u. 
Borostyán u. Buxus u. Burgundi u. Búzavirág u. Bükkfa u. Cédrusfa u. 
Ciklámen u. Citromfa u. Csap u. Csenkesz u. Cseresznyefa u. Cserfa u. 
Cserje u. Csicsóka u. Csormolya u. Csorbóka u. Csopaki u. Dália u. 
Dercefű u. Dinka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa u. Égerfa u. Eperfa u. 
Estike u. Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. 
Fenyőfa u. Fenyves köz. Fodormenta u. Folyondár u. Furmint u. 
Fügefa u. Fűzfa u. Galagonya u. Georgina u. Gesztenyefa u. Gladiolus 
u. Gledicsia u. Gyertyánfa u. Gyopár u. Gyömbér u. Gyöngyvirág u. 
Gyűszűvirág u. Haraszti u. Hársfa u. Hárslevelű u. Hordó u. Iparos u. 
Jávorfa u. Jegenyefa u. Juharfa u. Kádár u. Kadarka u. Kályhás u. 
Kármentő u. Kárpitos u. Kéknyelű u. Kéményseprő u. Kerékgyártó u. 
Köszméte u. Kovács u. Kökény u. Kőműves u. Kőrisfa u. Körtefa u. 
Köszörűs u. Kövező u. Lakatos u. Leányka u. Lonc u. Luc u. Lugas u. 
Mahagóni u. Makk u. Málna u. Mandula u. Mázoló u. Meggyfa u. 
Mester u. Mogyorófa u. Moha u. Mókus u. Muskotály u. Must u. 
Műszerész u. Művezető u. Napszámos u. Narancsfa u. Naspolya u. 
Nyárfa u. Nyírfa u. Nyomdász u. Olvasztár u. Oportó u. Otelló u. Öntő 
u. Ötvös u. Pezsgő u. Platánfa u. Rekettye u. Ribizke u. Rizling u. 
Sárfehér u. Saszla u. Siller u. Simító u. Somfa u. Somlói u. Szamorodni 
u. Szedő u. Szénégető u. Szépilonka u. Szerelő u. Szigetelő u. Szilfa u. 
Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u Szövő u. Szürkebarát u. Takács u. Tárnoki 
u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Árvalányhaj u. között), Tekercselő u. Tetőfedő u. 
Tímár u. Tiszafa u. Toboz u. Tokaji u. Tölgyfa u. Törköly u. Törökbálinti 
u. Tüske u. Ürmös u. Vájár u. Venyige u. Vésnök u. Vincellér u.

Szamek Zsolt ügyvezető, ÉTH Nonprofit Kft.

A Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár idén tervezi a 2006-ban 
megjelent Ki kicsoda érden 
című személyi adattárának 
aktualizálását, bővítését. Az 
adattárban a ma élő, kortárs 
érdi és Érdhez kötődő jeles 
személyiségek kapnak helyet. 
E személyek összegyűjtéséhez 
kérjük a segítségét!
amennyiben az alább felso-
rolt alapelvek bármelyiké-
nek ön is megfelel, egy kér-
dőív kitöltésével bekerülhet 
a személyi adattárba. 
a kérdőívet megkaphatja a 
könyvtár részlegeiben, illet-
ve letölthető a könyvtár hon-
lapjáról (www.csukalib.hu).
a névtár szócikkeit szeret-
nénk fényképekkel is illuszt-
rálni, így kérjük, hogy a 
kitöltött kérdőívhez mellé-
keljen magáról (akár digitá-
lisan is) portréfotót. 
Ha tudomása van olyan sze-
mélyről, aki esetleg szerepel-
hetne adattárunkba, kérjük, 
jelezze azt számunkra.

alapelvek, melyek alapján 
valaki bekerülhet a „ki 
kicsodába”:

Érdi és Érdhez kapcsolódó, 18 
éven felüli személyek, akik a 

kultúra, a tudomány, a politi-
ka, az egészségügy, a sport 
területén figyelemre méltót 
alkottak, illetve a város szer-
vezeti életében jelentős szere-
pet játszanak: 
- jelenleg a város önkormány-
zatának, képviselőtestületé-
nek tagjai 
- a város országgyűlési képvi-
selője 
- a Polgármesteri Hivatal veze-
tői 
- kisebbségi önkormányzatok 
vezetői 
- érdi közintézmények vezetői 
(iskolák, óvodák, művelődési 
intézmények, egészségügyi,  
  szociális intézmények, rend-
őrség, tűzoltóság) 
- kitüntetettek, országos és 
városi díjak tulajdonosai 
- helyi civil szervezetek vezetői 
- helyi történelmi egyházak 
vezetői 
- Érden élő országgyűlési kép-
viselők, országos politikában 
szerepet játszó politikusok 
- érdi (itt született, itt lakó, 
hosszabb időt itt töltő) vala-
mint maga által is vallottan 
Érdhez kötődő személyiségek: 
- író, költő, műfordító, aki-
nek önálló kötete jelent meg
- képzőművész, akinek önál-
ló kiállítása volt, vagy köz-

területen elhelyezett alkotá-
sa van 
- előadóművész, színész 
- zenész, énekes, aki rendsze-
resen hangversenyt ad, 
önálló felvétele jelent meg 
- tudós, tudományos kutató, 
aki rendszeresen publikál 
- feltaláló 
- sportoló (min. országos 
eredménnyel), sportvezető 
- helyi médiumok szerkesz-
tője, országos médiumokban 
publikáló újságíró 
- érdi, kultúrához kapcsoló-
dó vállalkozás vezetője 
- mecénás 
- Érd hírnevéhez jelentősen 
hozzájáruló személyiség 
A kérdőívek kitöltésével és 
leadásával kapcsolatos kérdé-
sekben Paulovits Erikához 
vag y Kovács-sebestyén 
Erzsébethez fordulhat segít-
ségért személyesen a központi 
könyvtárban (Érd, Hivatalnok 
u. 14.) vagy az alábbi elérhető-
ségeken: tel: 0623-365-470/1 
e-mail: csukalib@csukalib.hu

Köszönettel várjuk jelentkezé-
sét a könyvtár részlegeiben!                                               

Sebestyénné  
Majchrowska Ewa
könyvtárigazgató 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hangszeres 
tanulók zongorakíséretének ellátása, a különböző 
telephelyeken és iskolaközpontban 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/

korrepetició szakirány, 
•  büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•  szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolata, motivációs levél 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-365-641, 
06-20-3883-086 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső 
utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/279-3/2015. , valamint a 
munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres 
zongora korrepetitor. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után személyes 
találkozás, majd e-mail-es, telefonos vagy postai 
úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
§         a helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.hu 
honlapon szerezhet  

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

PÁLyÁ Z ATOT  H I R D E T
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  

klasszikus hangszeres zongora korrepetitor 
munkakör betöltésére. 

Ki kicsoda Érden?
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Amit	kínálunk...

Tematikus	foglalkozások	óvodás	
és	általános	iskolás	csoportoknak

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

Ausztráliai	ütőfa	dıśzıt́ése	pontozással
Afrikai	maszk	készıt́ése

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

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

Gyere	te	is	múzeumba!

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

És	még	sok	más	program	vár	a	múzeumban!

| 2015. április 15. |    ajánló ajánló    | 2015. április 15. |

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

Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás
Teljes árú: 400,- 
Kedvezményes:  200,- 

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
Dr. Szilágyi László vegyész-
professzor (Debreceni Egye-
tem):
ELInDuLTAM  
SZép hAZÁMbóL
című, négy világrészt bemuta-
tó fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

TERÜLETBÉRLÉS 

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 
összeegyeztethető 

célokra. 
Esküvő, gyerekprogra-

mok, politikamentes 
rendezvények

Információ: Kovács Nóra 
– (06-23) 363-036

Kulturális és tudományos
programok
2015. április 20–26.

KLubOK prOGrAMjAI:

VITALITÁSKLub
Április 20-án, hétfőn 17 órakor
bIOLOGIKA, GnM Új 
MEDIcInA ALApjAI
Előadó: Albert Enikő

KErTbArÁTKÖr
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet / Enikő u. 2/
Április 24-én, pénteken 
„ nYITnIKéK KIÁLLÍTÁS”
Találkozó: az „Aréna” parko-
lójában 17 órakor

KéZMŰVESKLub
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet
Április 18-án, szombaton 10 órakor
ÁGAK bESZÖVéSE
Részvételi díj: 300 Ft

DunA-ArT FOTóKLub
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet Enikő u. 2.
Április 21-én, kedden 18 órakor
SZAbADTérI FOTóZÁS 
(időpont egyeztetéssel)

SZóKrATéSZ KLub
páros héten kedden 15-16 óráig
Játékos ismerkedés a magyar 
nyelv gazdagságával. Irodal-
mi szárnypróbálgatások ösz-
tönzése, irányítása gyerme-
keknek.
Vezeti: Daróciné Márti néni

MErIDIAn TOrnA 
InGYEnES GYAKOrLó 
KLub
hétfőnként 9 órakor
éLj 100 éVET 
EGéSZSéGESEn A 3-1-2 
MErIDIÁn 
GYAKOrLATOKKAL!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

ÖKO KÖr
indul Érden a Klubövezet-
ben  Enikő u. 2/A.
Vezető: Zemlényiné Danka 
Gitta 
Elérhetőségek: 06 30-868-3558
dgittus@gmail.com

TuDATOS éLETMóD  
KLub indul!
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő   u. 2.
kéthetente páros héten, kedden 17 óra-
kor
Olyan világban élünk, hogy 
legnagyobb kincsünkké válik 
az egészség. 

prOGrAMOK:

MIcIMAcKó bérLET 
III/3.
Április 20-án, hétfőn 10 és 14 órakor
KIppKOpp éS A TAVASZI 
hónApOK
bábjáték a Nefelejcs Báb-
színház előadásában
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.

SZÍnhÁZbérLET 2015. 
TAVASZ III/3.
Április 26-án, vasárnap 15 órakor
KÁr ITT MInDEn 
DuMÁérT…! 
zenés kávéház   a Gergely 
Theáter előadásában 
Szereplők: KALOCSAI ZSU-
ZSA, NÉMEDI-VARGA TÍ-
MEA, GERGELY RÓBERT, 
HELLER TAMÁS

Vajon úgy is bánunk vele?
További Információ:
Hörömpő Ferenc: 06 20-9557-
027
Hörömpő Ferencné: 06 20-453-
6943

KIÁLLÍTÁSOK:
A kamarateremben:
FEGYÓ BÉLA FESTŐMŰ-
VÉSZ
Híd két város között című kiál-
lítása
A tárlat megtekinthető 2015. május 3-ig.

Az előtéri kiállítótérben:
TArTóS VIrÁGDÍSZEK 
éVSZAKOKrA-
ünnEpEKrE hAnGOLVA
PAPPNÉ POKORNY ORSO-
LYA virágkötő kiállítása

A kiállítás megtekinthető ápri-
lis hónapban.

Az előtéri fotógalériában
BOROS EMESE
önálló fotókiállítása 
A kiállítás megtekinthető május 4-ig.

ELŐZETES!
Április 29-én, szerdán 19 órakor

A huMOrKAbAré VISZ-
SZATér 2.
hADhÁZI LÁSZLó ÖnÁL-
Ló ESTjE
Műsorvezető: Bellus István
Belépő: 2700 Ft

MAGYAr FÖLDrAjZI MÚ-
ZEuM
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 fel-
fedezők
2. A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

A ZEnEI KÖnYVTÁr 
prOGrAMjA 
június 30-ig 
Visszatekintő kiállítás – válo-
gatás korábbi rajzpályázata-
ink díjnyertes munkáiból

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor 

felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy 

váltása, érvényes diákiga-
zolvány, pedagógusiga-

zolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a 

zenei könyvtár nem 
hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak!

3. 3276 expedíciós nap, a múze-
umalapító geográfus újraol-
vasva
4. Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás

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

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

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

A cSuKA ZOLTÁn VÁrOSI 
KÖnYVTÁr prOGrAMjA

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon vagy a 
www.csukalib.hu honlapon ta-
lál.

A FELnŐTTKÖnYVTÁr 
prOGrAMjA 
április 22. (szerda)
A Magyar nyelv hete – A szó 
lelke - a lélek szava. 
Dr Koltói Ádám egyetemi ta-
nár előadása
április 24–26.
Érdi Nyitnikék 2015. - Vásáron 
a könyvtár! 
április 25. (szombat)
Munkatársaink 25-én, szom-
baton ingyenes beiratkozás és 
kedvezményes könyvvásárlás 
lehetőségével, valamint a 
könyvtárral kapcsolatos tájé-
koztatással várják az érdeklő-
dőket!

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 könyvtá-
runkban!
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Mi is tudunk címmel ötödik alkalommal rende-
zett kulturális gálaműsort a Batthyány iskola. 
Az osztályok, szakkörök egy-egy műsorszám-
mal szerepeltek: zömmel táncos, zenés produk-
ciókkal, némi sporttal fűszerezve.  

Ötödik alkalommal ren-
dezte meg kulturális gála-
műsorát az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Isko-
la, Mi is tudunk címmel. A 
húsvéti szünet előtti utolsó 
délutánon tartott gálán min-
den osztály egy-egy zenés, 
táncos vagy épp énekes, il-
letve sportos számmal mu-
tatkozott be, amire hosszú 
hetek óta készültek a diákok 
és tanáraik. Volt olyan osz-
tály, amelyik népi gyermek-
játékokat mutatott be, a na-
gyobbak musicalrészletek-
kel, rendhagyó órával, tor-
nabemutatóval készültek, de 
láthattak a nézők palotás 

táncot, rumbát, kán-kánt is, 
sőt, egy osztálynyi Pinokkió 
is megelevenedett a színpa-
don. Jó alkalom volt ez a gála 
arra is, hogy bemutassa tu-
dását a furulyaszakkör és az 
énekkar. Minden produkciót 
vastaps kísért, és nem azért, 
mert elfogult volt a közönség 
– a szülők ültek a sportcsar-
nok lelátóján –, hanem mert 
a bemutatott számok való-
ban jól sikerültek, szelleme-
sek, egyediek voltak. 

– Ötödik éve, hogy meg-
rendezzük ezt a bemutatót. 
Kezdetben csak az alsó ta-
gozatosok szerepeltek, most 
már az iskola összes osztá-

lya részt vesz a műsorban. 
Nagyon jó látni, hogy a leg-
nagyobbak is milyen öröm-
mel vesznek részt a közös 
munkában. Bár egy-két mű-
sorszám tartalmazott spor-
tos elemeket – utalva isko-
lánk jellegére –, ez a gála 
nem a sportról szól; azt sze-
retnénk megmutatni az ér-
deklődőknek, hogy a tanórá-
kon kívül mivel foglalkoz-
nak szívesen a gyerekek. Az 
is célunk volt, hogy egy dél-
utánon át együtt örüljenek a 
diákok, szülők, tanárok. 
Úgy érzem, ez idén is sike-
rült – mondta lapunknak 
Rozgonyi János iskolaigaz-
gató, hozzátéve: nemcsak a 
részt vevő diákokat, tanáro-
kat illeti elismerés a jól sike-
rült kulturális gáláért, ha-
nem Kozma Zoltánné igaz-
gatóhelyettest, a rendezvény 
főszervezőjét is.

n Á. K.

Az Érdi Teleki Sámuel Ál-
talános Iskolában 2015. már-
cius 23-án megrendezésre 
került a tankerületi alsós he-
lyesírási verseny, amelyen az 
alábbi eredmények születtek:
2. évfolyam
I.  Jurkovich Flóra Érdi Teleki 

S. Ált. Isk.
II.  Skultéty Eszter Mária Ma-

rianum Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Iskola

III.  Juhász Anna Érdi Bolyai 
János Ált. Isk. 

A zsűri tagjai voltak:
Némethné Fülöp Marianna 
(Érdi Teleki)
Patyi Istvánné (Érdi Gárdo-
nyi)

3. évfolyam
I.   Turnay Laura Érdi Kőrösi 

Cs. S. Ált. Isk. 
II.  Tajerling Fanni Érdi Bo-

lyai János Ált. Isk. 
III.  Hegedős Eszter Érdi Gár-

donyi G. Ált. Isk. 
A zsűri tagjai voltak:
Kiss Lajosné (Érdi Teleki)
Tinka Lajos (Andreetti)

4. évfolyam
I.  Weisz Zsófia Érdi Kőrösi 

Cs. S. Ált. Isk. 
II.  Harmos Márton Érdi Bat-

thyány Sport Isk. Ált. Isk. 
III.  Lévai Olivér Érdi Teleki S. 

Ált. Isk. 
A zsűri tagjai voltak:
Berényi Andrásné (Érdi Tele-
ki)
Szabó Anett (Andreetti)

Ugyanezen a napon tartották 
a tankerületi „Nyelvünkben 
élünk” versenyt az 5. és a 6. 
évfolyamon.
Eredmények:
5. évfolyam
I.  Honvári Klára Érdi Kőrösi 

Cs. S. Ált. Isk. 
II.  Nagy Alexandra Érdligeti 

Ált. Isk. 
III.  Simon Sára Andreetti 

Műv. Ált. Isk. 
A zsűri tagjai voltak:
Frank Lászlóné (Érdi Teleki)
Polácska Andrea (Érdi Gár-
donyi)

6. évfolyam
I.  Dombi Gergő Érdi Kőrösi 

Cs. S. Ált. Isk.
II.  Radnai Réka Érdi Bolyai 

János Ált. Isk.
III.  Iváncsics Noémi Érdi Gár-

donyi G. Ált. Isk. 
A zsűri tagjai voltak: 
Kovácsné Bézi Erika (Érdi 
Teleki)
Borsainé Takács Rita (Érdli-
geti Ált. Isk.)

Az Érdi Teleki Sámuel Álta-
lános Iskolában 2015. 03. 24-
én hagyományainkhoz híven 
megrendezésre került a tan-
kerületi számítástechnika 
verseny, melyen az alábbi 
eredmények születtek:

I.  Érdi Bolyai Ált. Isk.
II.  Érdi Teleki Sámuel Általá-

nos Iskola
III.  Érdi Batthyány Ált. Isk.

Kulturális gála a Batthyány iskolában

Mi is tudunk! – ötödször

A 8. t-sek a Grease, azaz Pomádé című musicalből adtak elő részleteket

Tankerületi helyesírási és
számítástechnikai verseny

Megelevenedett Pinokkiók a színpadon, az első t. osztály előadásában

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!

Cím: 2030 Érd, Budai út 22. (Rotunda Üzletház lakótelep felőli oldal)
Telefonszám: +36-30/498-4528 Weboldal: www.akredenc.hu

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

22
04

61

Kínálatunkból:
– glutén-, laktóz-, adalékanyag-mentes és bioélelmiszerek
– paleo termékek, alapanyagok
– diabetikus édességek, nyers vegán süteményekVágja ki ezt a kupont, hozza el magával a Vasmacska Teraszra, és10% egyszeri

kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából5.000 Ft számlaérték felett!

Ami kihagyhatatlan... Ami elengedhetetlen...
Megújult étlap, házias ízek Gyors vendéglátás, családias hangulat
2 személyes Vasmacska bőségtál, messze
földön híres házi somlói galuska

Tapasztalt rendezvényszervezés, családi
és céges események

Házi limonádé, jéghideg sörök, rozéfröccs Gyerek-, kutya-, bicikli- és sportbarát
Hekk, Vasmacska tócsni, töltött húsok Pálmafák, napsütés, sportközvetítések
Duna-part, teraszozás, csocsó Az év minden napján nyitva tartunk

A VASMACSKA TERASZ
RENGETEG ÉLMÉNNYEL VÁRJA! –10%ERASZ

A K C I Ó

22
10
73

Tel: 0630 4134334, 0630 6957430, E-mail: vasmacskaterasz@gmail.com
Kövessen minket a Facebookon is: facebook.com/VasmacskaTerasz,
vasmacskaterasz.hu, Budapest, 1222 Fékező u. 1.

Azakcióvisszavonásigérvényes.Akuponkizárólaga’la carteétkezéseseténhétköznapokonhasználható fel.

Kiíró megnevezése, székhelye:  
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
(a továbbiakban: Kiíró)

Pályázat tárgya: Érd, 0110/103 
hrsz-ú, 23641 m2 összterületű, 
ingatlan-nyilvántartás szerint 
kivett telephely és kivett meden-
ce művelési ágú ingatlan új hulla-
dékkezelési technológiát alkal-
mazó hulladék feldolgozó üzem 
létrehozásával történő hasznosí-
tása. Az ingatlan a Helyi Építési 
Szabályzat szerint  „Kh”  övezeti 
besorolású.  Különleges terület 
hulladékkezelő, városüzemelte-
tési terület. Az építési övezeten 
belül városüzemeltetési és városi 
hulladékgazdálkodási célú épít-
mények létesíthetők (hulladékud-
var, komposztálótelep). A telek-
határok mentén 20 m szélesség-
ben beültetési kötelezettség sze-
rinti zöldfelületet kell kialakítani.

A kiíró által elfogadható mini-
mál bérleti díj összege: Minimá-
lis bérleti díj nincs, arra a pályázó-
nak HU Ft-ban kell ajánlatot tenni  
egy évre vonatkozóan.

A használat feltételei: Olyan új 
hulladékkezelési technológiai 
megvalósítását és bevezetését 
várjuk a pályázóktól, mely az 
érvényes jogszabályok alapján 
jelentősen csökkenti az ártalmat-
lanítási költségeket. A technoló-
giát a pályázó maga választhatja 
ki, de a kiíró a keletkező éves vál-
tozó mennyiségű hulladék átadá-
sán kívül más felelősséget nem 
vállal. Pályázó által megvalósított 
beruházásnak a lerakással ártal-
matlanított hulladékból kell gaz-
daságosan működnie. 

Az ajánlatok benyújtásának 
helye, módja és pontos idő-
pontja:

A pályázatokat Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Polgármesteri Titkár-
ságán (2030 Érd, Alsó u. 1-3.). zárt 
borítékban, az azonosításra köz-
vetlenül alkalmatlan módon, egy 
példányban, személyesen, vagy 
meghatalmazott útján kell 
benyújtani. A borítékra rá kell írni:  
„Környezetvédelmi beruházás 
megvalósítása Érden  0110/103 
hrsz”. A pályázat beérkezésének 
határideje a Polgármesteri Hiva-
tal hirdetőtáblájára való kifüg-
gesztés napjától számított 30. 
nap. 

A pályázattal kapcsolatos 
adatok, információk szolgálta-
tásának helye: Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Polgármesteri Tit-
kárság (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) Tel: 
23/522-313, Simó Károly alpolgár-
mester

A tájékoztatás arról, hogy a 
kiíró fenntartja-e azt a jogot, 
hogy érvényes ajánlatok ese-
tén is a pályázatot eredmény-
telenné nyilvánítsa, illetve visz-
szavonja: Kiíró fenntartja azon 
jogát, hogy az érvényes ajánlatok 
esetén is a pályázatot eredmény-
telenné nyilvánítja, illetve vissza-
vonja.

A pályázati biztosíték (bánat-
pénz) megjelölése, rendelke-
zésre bocsátásának határideje 
és módja, mellékkötelezett-
séggé alakítás lehetősége: A 
kiíró pályázaton való részvételt 
1.000.000,- Ft pályázati biztosíték 
nyújtásához köti, melyet a kiíró 
12001008-00209494-00100001 
számú számlájára a pályázat 
benyújtására biztosított határidő-
ig kell átutalással megfizetni. Az 
átutalás megjegyzésében fel kell 
tüntetni: „pályázati biztosíték 

0110/103 hrsz”. A pályázati bizto-
síték a megkötött szerződést biz-
tosító mellékkötelezettséggé ala-
kul át. 

Az ajánlatok felbontásának 
helye és időpontja: A határidő-
ben beérkezett pályázatok fel-
bontása a benyújtási határidőt 
követő 3 munkanapon belül nyil-
vánosan történik Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Polgármeste-
ri Titkárságán (2030 Érd, Alsó u. 
1-3.) II. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok elbírálásának 
menete, szempontrendszere:
A pályázatra benyújtott ajánlato-
kat a kiíró által meghatalmazott 
személyek (Értékelési Munkacso-
port) véleményezik, és javaslatot 
tesznek a pályázat érvényessége, 
eredményessége kérdésében, és 
javaslatot tesznek a tulajdonosi 
döntéshozatal céljából a döntést 
hozó felé. A kiíró a benyújtási 
határidőt követő első rendes ülé-
sén bírálja el a pályázatokat.
Az ajánlatok közül az összességé-
ben a legkedvezőbb feltételeket 
kínáló ajánlat mellett kell dönteni. 
Több pályázó esetén előnyt élvez 
a magasabb bérleti díjat felajánló 
pályázó. Amennyiben a felaján-
lott bérleti díj több jelentkező 
esetén megegyezik, előnyt élvez 
az, aki több munkaerő foglalkoz-
tatásával járó hasznosítási pályá-
zatot nyújtott be. 

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

Tárgyalásos eljárásra való átté-
rés lehetősége: A pályázatok 
értékelését követően az Értékelé-
si Munkacsoport tárgyalást kez-

deményezhet ha, 
a) többen adnak be megfelelő 
ajánlatot,
b) az ajánlattevő által benyújtott 
pályázat kirívóan aránytalannak 
értékelt kötelezettségvállalást 
tartalmaz.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:
a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét 
(székhelyét), telefonszámát, tele-
faxszámát, e-mail címét,
b) az ajánlattevő rövid bemutatá-
sát, tevékenységét,
c) a megajánlott bérleti díj össze-
gét,
d) a pályázati kiírásban foglalt fel-
tételek elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatot,
e) a tervezett hasznosítás részle-
tes leírását, 
f) a nem természetes személy 
pályázó esetén, a nyilatkozatát 
arról, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény sze-
rint átlátható szervezetnek minő-
sül, és a pályázatához csatolja a 
tulajdonosi szerkezetének bemu-
tatását,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy neki, és nem természetes 
személy pályázónál a tulajdoná-
ban álló más gazdálkodó szerve-
zetnek nem áll fenn tartozása az 
önkormányzattal vagy adóható-
sággal szemben. Pályázathoz csa-
tolni kell a nemleges adótartozás-
ról szóló igazolásokat is (NAV, 
Önkormányzat), 
h) amennyiben az ajánlattevő jogi 
személy, vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, vagy 
személyes joga szerint jogképes 
szervezet, az ajánlatnak tartal-
maznia kell az ajánlattevő 30 nap-
nál nem régebbi cégkivonatát, 
vagy cégbejegyzés iránti kérel-
mének másolatát, illetve a nyil-
vántartásba vételről szóló okira-
tot, az aláírásra jogosult képvise-

lőjének aláírási címpéldányát, 
amennyiben ilyenre kötelezett,
i) amennyiben az ajánlattevő 
egyéni vállalkozó, az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő 
vállalkozói engedélyének hiteles 
másolatát,
j) amennyiben az Európai Unió 
más tagállamában letelepedett 
ajánlattevő letelepedési helye 
szerinti országban a g) és h) pont-
ban meghatározott dokumentu-
mok nem léteznek, az azzal 
egyenértékű dokumentumokat is 
el kell fogadni,
k) amennyiben az ajánlattevő ter-
mészetes személy az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő 
személyi adatait,
l) a konzorciumban pályázóknak 
ajánlatukhoz csatolni kell a közöt-
tük létrejött megállapodást, és 
meg kell jelölniük a meghatalma-
zással eljáró képviselőjük nevét és 
a konzorciumi tagokra vonatkozó 
f ) pontokban meghatározott 
dokumentumokat.

Az ajánlati kötöttség az ajánla-
tok benyújtására nyitva álló 
határidő lejártától kezdődik. Az 
ajánlattevő az ajánlatához a 
pályázati kiírásban meghatáro-
zott időpontig, de legalább a 
benyújtási határidő lejártától szá-
mított 60 napig kötve van, kivéve, 
ha a kiíró ezen időponton belül a 
pályázati nyertessel szerződést 
köt, vagy az ajánlattevőkkel írás-
ban közli a pályázat eredményte-
lenségét.

Jelen pályázati felhívásban nem 
szabályozott kérdések tekinteté-
ben Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 
13/2012.(III.27.) számú rendelet 1. 
számú melléklete az irányadó.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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legkedvesebbet, amit a hoz-
zájuk legközelebb álló tech-
nikával képben is „elmesél-
hettek”. A versek főszereplői 
pedig ezúttal az állatok vol-
tak, szelídek és vadak egy-
aránt. Így került a gyermek-
rajzokra sok-sok kutyus, 
cica, mókus, csíkos tigris, 
tapsifüles, hattyú, de még 
akár lila gorilla, tarka ló, 
csiga, hangya, vízipók, kis 
kacsa, tyúk, fecske meg ci-
nege, sőt, félelmetes sár-
kány is! Mindenki kedvére 
válogathatott, nemcsak a 
versekben, hanem az állat-
világban is. 

Mint mindig, az ered-
ményhirdetés napján az 
idén is zsúfolásig megtelt a 
Gyermekkönyvtár olvasó-
terme, hiszen ezúttal is több 
mint hétszáz pályamű érke-
zett a versenyre, amelyeket 
a zsűri két tagja, Egri Móni-
ka illusztrátor és Fritzky 
Tamás, a Liszt Ferenc Álta-

lános Iskola rajztanára két 
kategóriában bírált el. Az 
alsósok mezőnyében több 
mint ötszáz, a felsősökében 
csaknem kétszáz – a zsűri 
szerint „fergeteges” – mun-

kából kellett kiválasztaniuk 
a 49 díjazottat. Közülük tí-
zen értek el helyezést, mel-
lettük 26 alsós és 13 felsős 
diák részesült dicséretben. 
A verseny fődíja az a vándor-
serleg, amit a nyertes diák 
iskolájában egy évig őriz-
hetnek, kicsinyített mását 
pedig a sajátjaként viheti 
haza a boldog tulajdonosa. 

A 28. költészet napi rajzpá-
lyázat vándorserlegét Hon-
vári Bálint, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola he-
tedikes tanulója nyerte meg, 
Rot Barna: Reng az erdő 
című versének illusztrációjá-
val. Ebben a kategóriában 
első díjat nyert Kertész Nóra 
(8. o. Vörösmarty gimnázi-
um), második lett Spinyhért 

Borbála (5. o. Kőrösi iskola), 
harmadik helyezést ért el 
Sándor Dorottya (5. o. Vö-
rösmarty gim názium). Az al-

sósok kategóriájában mind-
három helyezésen ketten-
ketten osztoznak, így az első 
helyet Epres Adél (2. o. Tár-
nok) és Fejes Bogi (4. o. Sós-
kút) szerezte meg, második 
lett Babar Flóra Zoé (3. o, 
Pusztazámor) és Köbli Blan-
ka (4. o. Kőrösi iskola), a har-
madik helyezést pedig Re-
ményi Eszter (1. o. Diósd) és 
Rihó Botond (4. o. Kőrösi is-
kola) érte el. Rajtuk kívül 
még 39 diák részesült dicsé-
retben. 

A díjazott pályamunkák-
ból kiállítás nyílt a Gyer-
mekkönyvtárban, amely 
egész évben megtekinthető. 
A rajzokat a könyvtár mun-
katársai digitálisan is feldol-
gozták, és az eredményhir-
detés alatt felnagyítva, dia-
vetítésben is élvezhették a 
résztvevők. 

n Bálint Edit      

A Szepes Gyula Művelődési Központ a korábbi 
évekhez hasonlóan most is meghirdette, még 
márciusban az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett rajzpályázatát, 
így az idei évben is különösen megragadó és 
élményekkel teli volt számunkra az emlékezés.

Érdemes volt megszemlélni 
a kiállításra került alkotáso-
kat, amelyeken hősies harcok, 
huszárok, ágyúkkal felszerelt 
katonák elevenedtek meg, be-
mutatva nemzetünk 167 évvel 

ezelőtti, március 15-én történt 
eseményeit.

Látszott az alapos háttér-
munka eredménye, hogy a di-
ákok valóban azonosulni tud-
tak a történtekkel, a korhű 
ábrázolás is sok rajzon meg-
mutatkozott.

Örömmel hallgathattuk Re-
gős Ágnes festőművész érté-
kelő  szavait, aki véleményt 
mondott a pályamunkákról – 
ő volt a zsűri elnöke. Wegenast 
Róbert és Darabont Tamás 
festőművészekkel együtt dön-
tött a rajzok díjazásáról.

A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskolából igen szép 
számmal érkeztek rajzok a 
kiállításra és idén is értek el 
értékes helyezéseket az itt ta-
nuló gyerekek.

Köszönet illeti ezért 
Peretsényiné Kosziba Ildikó 
tanítónőt, hogy az idén is 
nagy alapossággal, kellő mo-
tivációval készítette fel a gye-
rekeket a pályázatra. A gye-
rekek bátran merték kifejezni 
érzelmeiket, a szabadság-
harccal kapcsolatos gondola-
taikat vizuálisan meg tudták 
jeleníteni. Több alkotás is el-

gondolkodtatott, hogy a gye-
rekek fejében is mennyire le-
tisztult jelenség, ami történt; 
hogy milyen véres és fájdal-
mas ütközetek mehettek vég-
be, ez mennyi emberéletet kö-

vetelt – és mindezt meg is jele-
nítették a papíron. 

Különféle technikákkal ké-
szültek a pályamunkák, az 
egyediség mindenhol megmu-
tatkozott. Két tanuló is ért el 
helyezést az osztályából. Máso-
dik díjat érdemelt Schwindt 
Boglárka és harmadik díjas 
lett Végvári Viktória Kamilla.

Egyébként tavaly is nagyon 
szép eredmények születtek. 
Szintén Peretsényiné – akkori 
– osztályából (1. a) a 6–10 éves 
korosztályban Viszkok Bo-
tond első díjat nyert, második 
díjat kapott Pétervári Sára, 
különdíjas lett Végvári Viktó-
ria Kamilla. Érdemes kiemelni 
Dudás Krisztina rajztanárnő 
munkáját is, az ő tanítványai 
is nagyon sikeresek voltak.

Annak pedig tanulók, peda-
gógusok és szülők is csak 
örülhetnek, hogy az iskola 
nagy gondot fordít a tehetség-
gondozásra és a pedagógusok 
ki tudják bontakoztatni a gye-
rekekben rejlő lehetőségeket.

Végváriné Pánczél Gyöngyi 
Végvári Viktória Kamilla 

(2. a) anyukája
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Hatalmas tigris nyúlik el lomhán, s bár tekintélyt 
parancsolónak kellene lennie, mégis mintha 
mosolyogna. Hófehér helyett egy koromfe-
kete hattyú úszkál a híd alatt, félelmetes vörös 
sárkány dübörög az erdő mélyén, miközben 
kölykeivel épp hazafelé sétál egy lila gorilla.

De vannak még szép 
számban másfajta állatok 
is, sőt, érdekes helyzetek és 
furcsa szerzetek azokon a 
rajzlapokon, amelyeken 
egy-egy vers nyomán keltek 
életre a szereplők, úgy, aho-
gyan a nebulók a kiválasz-
tott vers alapján elképzel-
ték őket. Az izgalmas gyer-
mekrajzok ugyanis egy ha-
gyományos, népszerű ver-
senyre készültek.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtá-
ra idén immár huszonnyol-
cadik alkalommal hirdette 
meg a költészet napi rajzpá-
lyázatát, amelyre ezúttal is 

több mint hétszáz pályamű 
érkezett – nemcsak Érdről, 

hanem a térség általános 
iskoláiból is. A verseny célja 
az volt, hogy felhívja a diá-
kok figyelmét a versekre és 
az olvasás örömére. A részt-
vevőknek ugyanis csaknem 
félszáz költeményt kellett 
elolvasniuk ahhoz, hogy a 
nekik leginkább tetszőt ki-
választva a rajzlapon is 
megjeleníthessék azt, ami 
leginkább megragadta a 
képzelőerejüket. 

A korábbi évek gyakorla-
tához híven Szatmáry Éva 
és Kondriné Varga Nelli 
könyvtárosok egy gondo-
san összeválogatott verses 
füzetet készítettek, amely 
kortárs költők gyermekver-
seiből kínált egy csokorra 
valót azon diákok számára, 
akik nemcsak olvasni, ha-
nem rajzolni is szeretnek. 
Ők a csaknem félszáz, hosz-
szabb-rövidebb költemény-
ből választhatták ki a nekik 

Költészet napi gyermekrajzok az érdi könyvtárban

Lila gorilla, nyújtózkodó tigris és fekete hattyú

Peretsényiné Kosziba Ildikó tanítónő a tanítványaival

Szabadságharc, 
gyerekszemmel

Kivetítve, nagyítva még jobban mutattak a csodaszép rajzok

A gyerekek – kísérőikkel – izgatottan várták az eredményhirdetéstA győztes rajz, amely Rot Barna: Reng az erdő című verséhez készült

A zsűri két tagja osztotta ki a legsikeresebb rajzokért járó jutalmakat

Kukamatricák
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. évre szóló, igazoló matricák 
(közismert nevén a kukamatricák) postázását elkezdtük.

Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész a hulladékszállítási közüze-
mi számlák befizetéseivel, az elkövetkező hetekben az esedékes számláját tar-
talmazó levélben megkapja a 2015. évre szóló kuka matricáját. 

A postázás az eddigi, megszokott, számlázási rendnek megfelelően, a város 
három számlázási területén 3 ütemben történt. 

Kérjük Önt, ha bármely oknál fogva nem kapta, nem kapja meg az esedékes 
számláját, vagy abban nem találja meg a matricát, jelezze azt az ÉTH ügyféls-
zolgálatán, akár személyesen (Érd Sas utca 2.), vagy a 06-23-522-600, 06-70-466-
6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@eth-erd.hu e-mail címen. 

Kérjük, folyamatosan figyelje a helyi sajtóban tájékoztató közleményeinket, hogy 
minél zökkenő mentesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön számára is bizto-
sítani. 

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

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

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

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

10 cm 56

21
93

39knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

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

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

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

gipszkarton
proFilok

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.490 Ft/m2
Az akció csak a hirdetés

felmutatása esetén érvényyes!

TeTő-Zsindely ÉPíTőAnyAg sZAküZleT

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

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

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

OsB Akció
2.590 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu

22
04

52

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése
21

93
38

Nyitva:
H-P: 10-18

Bp., XI. ker.
Bartók Béla út 52.
Tel.: 06-20/579-3939

H

22
09

52
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P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
Érd Megyei Jogú Város Önkor-

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

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

 Egészségügyi Keret:

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

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

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

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 

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

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

vénytelen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

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

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

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

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

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

Egyéb pályázati feltételek:

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

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

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

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

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

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

(Közrendvédelmi Keret)
Pályázati felhívás

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

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

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

A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának ha-

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

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve 
legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően 
beérkezett/postára adott pályázat 
érvénytelen.

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

Utólagos hiánypótlásra nincs lehe-
tőség.

A benyújtás módja:

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

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

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

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

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

A pénzügyi támogatás felhasználá-
sa és elszámolása:

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

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

A nyertes pályázókkal az önkor-
mányzat támogatási szerződést köt.

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

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

A döntésről valamennyi pályázót 
írásban értesítjük.

Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Köz-

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

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

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

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

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

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

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

A pályáztatás rendje

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

Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pályáz-
ni.

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

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

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

Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A benyújtás módja

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

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

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

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

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

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

A pénzügyi támogatás fel-
használása és elszámolása

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

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

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

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

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

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

A döntésről valamennyi pá-
lyázót írásban értesítjük.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

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

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

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

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

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

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

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 

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

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

érvénytelen, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

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

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

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

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

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

Egyéb pályázati feltételek:

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

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

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

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

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

Ugyanazzal a programmal csak egy 
kerethez lehet pályázni.

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

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

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

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

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

A pályázni csak formanyomtatvá-
nyon lehet, mely átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00-
18:30-ig, Kedd, Szerda, Csütörtök: 
8:00-16:30-ig, Péntek: 8:00-12:00-ig, 
vagy letölthető a város honlapjáról 
www.erd.hu
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Április második hétvégéjén tartotta a Horvát 
Birkózó Szövetség a hagyományos „Croatia 
Open” kadet kötöttfogású nemzetközi verse-
nyét nyolc ország részvételével.

Múlt szombaton a Kruj 
Iván Sportcsarnokban zaj-
lottak hat csapat részvételé-
vel az 5+1 Sztár Női Birkózó 
Gála nemzetközi csapatver-
seny küzdelmei.

Nézzük először a zágrábi 
történéseket. A „Croatia 
Open” kötöttfogású verse-
nyen az Érdi Spartacust – az 
elmúlt évben az „Év Után-
pótlás Birkózója” címet el-
nyert – Váncza István képvi-

selte a magyar válogatott 
tagjaként 50 kg-ban. Világ-
bajnoki bronzérmes ver-
senyzőnk ezúttal is maga-
biztos birkózással szerezte 
meg az aranyérmet. Első-
ként a horvát ellenfelét győz-
te le 10-0-ra, technikai tus-
sal. A sorsolás szeszélyének 
köszönhetően ezután fő itt-
honi ellenfele, a ceglédi 
Kecskeméti Krisztián ellen 
lépett szőnyegre és győzte le 

8-0-ra technikai tussal. 
A harmadik, olasz ellenfelé-
vel szemben már nem elége-
dett meg technikai tussal: 
két vállra fektette és nyerte 
meg ezzel az aranyérmet.

A Kruj Iván Sportcsarnok-
ban a magyar felnőtt váloga-
tott női        csapatán kívül a 
román, a lengyel, a német, a 
fehérorosz és egy „Európa 
vegyes” csapat lépett sző-
nyegre a női csapatok gálá-
ján.

A magyar csapatban két 
„sparis” lány is szerephez 
jutott: 48 kg-ban Váncza 
Ivett juniorként, 53 kg-ban 
pedig egyik legeredménye-

sebb érdi versenyzőnk, 
Dénes Mercédesz.

A fordulatos küzdelmek-
kel kezdődött csoportmérkő-
zések sajnos nem a magyar 
csapat egyértelmű előnyére 
végződtek, de végül a körbe-
verések utáni pontszámítás-

sal elődöntőbe került a csa-
pat, ahonnan a döntőbe vere-
kedve magát a lengyeleket 
legyőzve szerezte meg az 
aranyérmet, amelyben ko-
moly szerepet vállalt a két 
érdi lány is.

n Tar Mihály

| 2015. április 15. |    sport sport   | 2015. április 15. |

Két olyan csapat találkozott a hétvégi forduló-
ban, amelyek évek óta  szoros mérkőzéseket 
vívnak egymással, függetlenül a bajnoki tábláza-
ton elfoglalt helyezéstől.

A vendég biai csapat az 
egyedüli a mezőnyben, amely 
elmondhatja magáról, hogy 
nem kapott ki az Érdtől. A ha-
zai együttes az elmúlt heti jó 
játékának megismétlésére ké-
szült és ezzel a megnyugtató 
előny további megőrzésére. 
Mindkét csapatba sok volt a 
hiányzó, de ennek figyelembe-
vételével is a hazaiak voltak a 
mérkőzés esélyesei.

Óvatosan kezdték a mérkő-
zést a csapatok. Ez a vendégek 
részéről még indokolható is 
volt, de a hazaiak túlzott óva-
tosságára már nehéz magya-
rázatot találni. A vendéglátók 
sok adogatása a mezőnyben 
mindig lehetőséget adott a biai 
védőknek a közbeavatkozás-
ra. Az első negyedóra egyetlen 
eseménye egy szöglet utáni 
érdi fejes – ami kapu fölé szállt 
–, a vendégek részéről pedig 
egy távoli lövés. Hiába birto-
kolta többet a labdát a hazai 
gárda, a gyenge iram egyértel-
műen a riválisnak kedvezett. A 
kapuk egyáltalán nem forog-
tak veszélyben. A félidő egyet-
len labdarúgásra emlékeztető 
eseményéből sikerült a hazai-
aknak a vezetést megszerezni. 
A 39. percben jobboldali szög-
letet követően a védők felsza-
badító rúgása Kovács B. elé 
került, aki kapásból a kapu 
jobb oldalába lőtt. 1-0.  Ritka 
szép gól volt.

A szünetben csak remény-
kedni lehetett, hogy a második 
félidőre egy „másik” érdi csa-
pat fog pályára lépni és bizto-
san hozza a mérkőzést az ad-
dig nem sokat mutató vendé-
gekkel szemben. Az esemé-
nyek azonban nem ezt igazol-

ták. Nem a hazaiak játéka vál-
tozott meg, hanem a vendégek 
játékfelfogása változott na-
gyot. Feljebb tolták védekezé-
süket és bátor támadójátékkal 
lepték meg a kicsit kényelme-
sen kezdő vendéglátókat. Mire 
a hazaiak észbe kaptak volna, 
hogy ennek a fele sem tréfa, 

már ki is egyenlített a biai csa-
pat. Az 53. percben a kapu elé 
beívelt szabadrúgást a védők 
csak szemmel követtek, a ven-
dégek első lövését Kertész F. 
még bravúrral védte, de Mo-
gyorósi Z. ismétlésénél már ő 
is tehetetlen volt. 1-1.  Néhány 
perccel később Csizmadia Z. 
fejelt a kapuba, de az asszisz-
tens szabálytalanságot jelzett, 
így a játékvezető nem adta 
meg a gólt. Idegessé vált a han-
gulat a pályán és a nézőtéren 

egyaránt, amelyet a játékveze-
tő tévedései csak fokoztak. A 
hazai csapat fokozta az iramot 
és egyre nagyobb erővel táma-
dott a vezető gól megszerzésé-
ért. Ahogy az ilyenkor lenni 
szokott, gyors ellentámadást 
követően Busa B. egyedül tört 
kapura, de Kertész F. ismét 

bravúrral hárított, a másik ol-
dalon pedig Csizmadia Z. feje-
sét a vendégvédők a gólvonal-
ról hárították. Amit nem sike-
rült a vendégeknek az előző 
kontratámadásból elérni, az a 
82. percben sikerült. Egy ellen-
támadást követően a hazai vé-
dők kapkodva, rossz helyre 
rúgták ki a labdát, amelyet 
Kiss J. egyből a kapu jobb olda-
lába lőtt. 1-2. Nem maradt már 
sok ideje a hazai csapatnak, 
hogy legalább pontot mentsen, 

de ez végül a 89. percben sike-
rült. Szöglet után Csiszár Z. 
fejelt a vendégek kapujába. 2-2.

Fontos pontokat vesztett a 
hazai csapat egy verhető ellen-
féllel szemben. Ez már a har-
madik hazai döntetlen olyan 
együttesek ellen, akiket több 
góllal is le kellett volna győzni. 

Reméljük, ezek az elvesztett 
pontok nem fognak a végelszá-
molásnál hiányozni.

Érdi VSE–Viadukt SE Bia-
torbágy 2-2 (1-0)

Érd, 250 néző
Vezette: Janitz G.
Érd: Kertész F. – Takács M., 

Süveges G., Ebedli Z., 
Cservenka G. – Kovács B. (Csi-
szár Z.), Papp G. (Balázsovics 
M.), Kupi Z., Kónya B. (Pintér 
N.),  Csizmadia Z. – Héray L.   

Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 39’, 

Csiszár Z. 89’ ill. Mogyorósi Z. 
53’, Kiss J.82’

Sárga lap: Kónya B., Csiz-
madia Z., Cservenka G., Pintér 
N.

Míg a hazaiak edzője elége-
detlenségét fogalmazta meg, 
addig a vendégek edzője elége-
dett volt csapata játékával.

Limperger Zs. (Érd): 
– Addig, míg egy mérkőzést 

nem tudunk kapott gól nélkül 
lehozni, ne lepődjünk meg, 
hogy pontokat veszítünk.

Schindler Sz. (Biatorbágy):
– Nagyon jó mérkőzést tud-

tunk az Érd ellen játszani. A 
második félidő igazi rangadó 
volt. Mindkét oldalon voltak le-
hetőségek, de talán a nagyob-
bak nálunk. Sajnálom, hogy 
nem tudtuk a három pontot 
megszerezni.

A 23. fordulóban, április 19-
én, vasárnap négy órakor Hé-
vízgyörkön játszik az Érdi 
VSE, majd április 25-én, szom-
baton fél ötkor Gödöllő csapata 
érkezik az Ercsi úti Sportpá-
lyára.

A Pest megyei Kupa első for-
dulójában az Érdi VSE 2-1 
arányban legyőzte a Törökbá-
lint együttesét. A következő 
fordulóban, májusban Újhar-
tyánban szerepel az érdi 
együttes.       n harMaT Jenő                 

Első ízben rendezték 
meg Érd és Százha-
lombatta középisko-
láinak részvételével a 
Kós Károly labdarúgó 
villámtornát. 

A torna ötletgazdája és fő-
szervezője, Vendégh Zsolt 
tájékoztatása szerint a torna 
célja „a sportág népszerűsí-
tése és a régióban működő 
középiskolák kapcsolatának 
ápolása”. A torna hagyo-
mányteremtő szándékkal 
került megrendezésre, a ter-
vek szerint minden évben a 
húsvét utáni hétvégén kerül-
ne lebonyolításra.

A tornán részt vevő négy 
középiskola csapata kör-
mérkőzés során döntött a 
helyezések sorsáról. A ku-
pát pontveszteség nélkül a 
Százhalombattai Széchenyi 
István Szakközépiskola és 
Gimnázium csapata hódí-
totta el az Érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium csapata előtt. 
Harmadik a rendező Érdi 
Kós Károly Szakképző Isko-
la lett, míg a negyedik he-
lyet az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium csapata 
szerezte meg.

A mérkőzések után a tor-
natanárok megválasztották 
a legjobb kapust – Molnár 
Áron, Vörösmarty Mihály 

Gimnázium –, a legjobb me-
zőnyjátékost – Tóth Tamás, 
Gárdonyi Géza Ált. Isk. és 
Gimnázium, és a torna gólki-
rályát – Sipos Gergely, 5 gól 
Széchenyi István Szakkö-
zépiskola és Gimnázium. 
Különdíjban részesültek.

A győzteseknek és a helye-
zetteknek a kupát és az ér-
meket Weszprémy Barna 
Gábor, a Kós Károly Szak-
képző Iskola intézményveze-
tője adta át. 

A verseny végén az Érdi 
Kós Károly Szakképző Isko-
la vendéglátás szakcsoport-
ja egy „húsvéti gulyásleves-
re” látta vendégül a résztve-
vőket.

n   h. J.

A százhalombattai Széchenyi iskoláé lett a Kós kupa

Weszprémy Barna Gábor intézményvezető adta át a győztes csa-
patnak  járó díjat

Érdi VSE–Viadukt SE Biatorbágy 2-2 (1-0)

Egy félidőnyi foci kevésnek bizonyult

A zöld mezes hazaiak újabb fontos pontokat vesztettek

Érdi lányok a Sztár Női Birkózó Gála aranyérmes magyar csapatában

Váncza Pisti győzött Zágrábban

Boldog mosolyok a női csapatok gálája végén

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

A BE
LÉP

ÉS IN
GYE

NES

30-70%
Világmárkák

KEDVEZMÉNNYELmindennap*

Műsorvezető: Kőváry Barna
Gyerekprogramok: arcfestés,
ugrálóvár, lufihajtogatás**

* 2015. március 15-től a hatályos jogszabályok értelmében a Premier Outlet üzletei vasárnap zárva tartanak.
Emiatt a pénteki és szombati napokon a nyitvatartási időt 21 óráig kibővítettük.
A kedvezmény a Premier Outlet dm üzletére nem vonatkozik.

** A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc

Médiapartnerünk:

www.miniclub.hu

A rendezvény szervezői:

22
14
72
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Szombaton az első charter landolásával hiva-
talosan is megkezdődött a főszezon a Hévíz–
Balaton Airporton. A Frankfurtból indult Luft-
hansa-gép fedélzetén 77 utas érkezett a Zala 
megyei Sármellékre.

A Canadair Jet CL 900 típu-
sú repülőgép a Mutsch Ungarn 
Reisen Kft. szervezésében jött 
a hévízi önkormányzat által 
üzemeltetett reptérre, a német 
területekről érkező vendégek 
szállítását koordináló társa-
ság idén immár 14. chartersze-
zonját kezdi meg a Hévíz–Ba-
laton Airporton. Frankfurtból 

egyébként a repülési szezon 
végéig, azaz október 17-ig he-
tente érkeznek járatok.

Mint Papp Gábor, Hévíz 
polgármestere elmondta: ta-
valy összesen 33 ezer utas for-
dult meg a reptéren, a cél en-
nek megtartása, de lehetőség 
szerint néhány ezer fővel nö-
velni szeretnék az eredményt. 

Hozzátette: a német vendég-
forgalom több mint 11 ezer főt 
tett ki, s a Hévíz–Balaton Air-
port tavaly jelentős, több mint 
16 ezer fős orosz utasforgal-
mat bonyolított. Az orosz kül- 
és belpolitikai helyzet miatt 
azonban az Utair légitársa-
ság előzetesen törölte a sze-
zon közepéig a járatokat. Az 
újraindulásról jelenleg is foly-
nak az egyeztetések.

A vendégek Sármelléken ke-
resztül a nyugat-dunántúli 
fürdőhelyekre, így Hévíz, Za-
lakaros, Sárvár, Bük gyógy- és 
wellness szállodáiba érkez-
nek.

– Talán majd elérkezünk 
ahhoz a pillanathoz is – fo-
galmazott ezzel kapcsolat-
ban Papp Gábor –, hogy a 
Hévíz–Balaton Airport tá-
mogatásában nemcsak a hé-
vízi szolgáltatók, a Mutsch 
Ungarn Reisen és a Magyar 
Turizmus Zrt. vesz részt, 
hanem azok a települések és 
az azokon működő, turiszti-
kával foglalkozó vállalkozá-
sok is, amelyek profitálnak a 
reptér létéből.

A szezon folyamán több 
német városból, Frankfurt-
ból, Hamburgból, Berlinből, 
Düsseldorfból, Friedrichsha-
fenből és a svájci Zürichből 
jönnek gépek a Hévíz–Bala-

ton Airportra, júniustól pe-
dig a törökországi Antalyába 
indítanak járatokat, ame-
lyek telítettsége már most 
nagyon kedvező. A foglalási 
adatok alapján lesznek uta-
sok például Gödöllőről, Sop-
ronból, Szombathelyről, Kő-
szegről, s van egy család, 
amelynek egyik fele a debre-
ceni reptérről, a másik fele 
pedig Sármellékről utazik 
Törökországba.

Mindezeken túl folyamato-
sak a tárgyalások az újabb 
desztinációk bekapcsolása 
érdekében, szó van egyebek 
mellett egy prágai járatról, s 
már idén indulhatnak a skan-
dináv térségből, Svédország-
ból és Norvégiából charterek, 
a napokban pedig az egyipto-
mi légitársaság magyaror-
szági vezetőjével egyeztettek 
a városvezetők a Sínai-félszi-
get és Sármellék között indí-
tandó teher- és személyszál-
lító repülőgépekről.

n Varga LíVia

Megkezdődött a repülési szezon  
a Hévíz–Balaton Airporton

A Lufthansa üzemeltetésében álló repülőgép fedélzetén 77 utassal 
landolt a Hévíz–Balaton Airporton

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

ahatóságok által kért
kötelező teljesítménynyilatkozatot

tudunkbiztosítani.
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f a t e l e p

Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is). Gipszkartonrendszerek.

Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt

ÉRDI munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

22
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VÁLLALKOZÁS

AKCIÓS OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.

Hétvégén is!
T: 06-20-946-5152

21
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27

TAVASZI
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.

www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
TEL: 30/2721769 22

14
56

PAPÍRCSOCSÓ ASZTAL
Kartonba zárt élmény, természetesen!

Környezettudatos, SPORTOS, KÖNNYŰ,
helytakarékos, közösségépítő.

A családi/baráti összejövetelek SZTÁRJA,
a vállalkozások egyediREKLÁMESZKÖZE.

MÉRET (H×SZ×M):
150×70×90 cm (4 személyes)

Nem csak a csocsózás szerelmeseinek!
PRÓBÁLJA ki Ön is!

www.PAPiRCSOCSO.hu
TEL: 06-30-2721-769 22

14
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Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20. 22
12
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ÜZLET, IRODA

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

22
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Érden kiadó 50 és 100 NM helyi-
ségek! Aszfaltos út, ipari áram
van. T:06-20-264-7849

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 22
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Kovács Zoltán
KŐMŰVESMUNKÁK
Családiház-építés felelős műszaki vezetéssel,
lakásfelújítások, külső homlokzat hőszigetelés.
T: 06-30-608-1996, 06-23-392-724, www.ahazepites.hu

22
09

48

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

21
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KERTFENNTARTÁS!
Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

22
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 22
14
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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NYÁRIGUMI-AKCIÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 22
10
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Ács- és kőművesmunkát, tetőkészítést,
tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagasló minőségben.
T: 06-30-563-5544 22
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KERT szabolcsi mg nyugdíjas Ér-
den vállal fakivágást veszélyest
is, bozótirtást, sövényvágást,
metszést elszállítással, fűnyí-
rást, rotálást, ásást, kerítésépí-
tést és festést, füvesítést, fű-
szellőztetést. T:06-20-312-7676

Érdi cég azonnali kezdéssel hi-
degburkolót és agilis segéd-
munkást felvesz, saját autó el-
őnyt jelent. T:06-30-2566-053

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

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

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

9
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Tetőkészítéshez ácsokat, betaní-
tott ácsokat felveszek. T:06-30-
563-5544

INGATLAN

Sürgősen eladó ház! Egy telken
két külön bejáratú lakás. Érd
központi helyen 5 percre min-
den elérhető. Csere is érdekel.
T:06-30-568-8942, 06-23-365-
991

Érden 60 NM-es új építésű családi
ház családi okok miatt sürgő-
sen eladó iár: 15 M Ft.T:06-20-
278-3306

Kerti és házkörüli munkát vállal
nyugdíjas. T:06-20-268-1019

KIADÓ INGATLAN

Társasházban erkélyes szoba kia-
dó 30 E Ft/hó+rezsi+1 hó kau-
ció szükséges. T:06-70-326-
1809, 06-70-578-5696

VEGYES

VÉGKIÁRUSÍTÁS!

22
17
47

BBolltbbezááráás miatt
készletkiárusítás, akár egyben is!

Legalább 3 pár vásárlása esetén a
legolcsóbb 5 Ft! STOP CIPŐBOLT

Érd, Bajcsy Zs. u. 117., a benzinkút mögött

Eltartási szerződést kötnék Érd és
környékén. Biztos háttérrel ren-
delkező fiatal házaspár egy
gyermekkel, akár ott lakással
is.l T:06-30-327-9148

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

TÁRSKERESÉS

37 éves független érdi férfi va-
gyok és komoly kapcsolatra ke-
resek egy hölgyet. T:06-755-
4424

ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó, mentálhigiénés mun-
katárs vagy szociálismunkás.
Akik képesek önálló munka-
végzésre és tiszteletben tartják
az idősek igényeit és a keresz-
tény értékeket. Jelentkezés e-
mailben a hidegh@index.h
vagy személyesen (2030 Érd,
Gyula u. 39-47. időpontegyez-
tetés a 06-23-365-627 telefon-
számon..

Nemzetközi orvostechnikai esz-
közgyártó és forgalmazó cég
diósdi gyárába MŰSZERÉSZ
munkatársat keres. Fényképes
önéletrajzokat, fizetési igény
megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Magyar természetgyógyászati in-
nováció érdi/országos képvise-
letére keresünk munkatársat.
T:06-30-632-4281

Diósdi üzletünkbe virágkötőt fel-
veszünk. T:06-70-374-8997

e me n ol-
f G ko e et t

keresünk Érdre

szeretnél gyerekekkel
foglalkozni?

nagyon jól beszélsz
angolul?

akkor nálunk a helyed!

Várunk csapatunkba
az érdi Helen Doron
english nyelviskolába

szeptembertől
tavaszi/nyári betanulással.
Diákok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés,
önéletrajz küldése:

erddiosd@helendoron.com
tel.: 06-30/427-4027

22
14
29

Érdi telephelyű
szigetelőanyag-kereskedés
felvételt hirdet

22
13
30

árukiadóimunkakörbe.
Feltétele:
• új, érvényes vezetőüléses targoncavizsga
•minimumBkategóriás jogosítvány

Előny:
• építőanyag ismeret • érettségi
• érdi lakhely • C+ E kategóriás jogosítvány

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com

vagy személyesen az alábbi címen
2030 Érd, Lőcsei u. 28-32.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

22
04

07

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

szemész főorvos,
szerda 15–17 óráig

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

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

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

21
91
35

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  

a facebookon is!

Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden 
lakosát, hogy városunk területén bevezettük a házhoz 
menő lomtalanítást.
Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor - 
évente egy alkalommal, díjmentesen, minden olyan érdi 
lakos jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal ren-
delkezik és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.

a házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:

1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. 
Cégünk célja, hogy a szolgáltatást bővítve, más napo-
kon is biztosítani tudjuk. 
Igény esetén, hétköznapra már most is tudunk vállalni 
házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korláto-
zott számban. 

2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgálta-
tásunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügy-
félszolgálatával:
- telefon: 06-23-522-600 mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 
06/23-522-607)
- e-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu honlap: www.eth-erd.hu 
- levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
- milyen jellegű lomhulladékot szeretne elszállíttatni
- milyen mennyiségről van szó
- egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
- rögzítik az Ön elérhetőségeit

4. A szállítás napján az Ön címére induló kollégánk felve-
szi Önnel a kapcsolatot az előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa bera-
kodhatja a megbeszélt mennyiségű lomot a gyűjtő jár-
műbe. 

Fontos: a lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet 
összegyűjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladék-szigetekhez bár-
milyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal 
büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk Önnek is elnyeri a tetszését 
és közösen sikerül szebbé, tisztábbá tenni városunkat és 
természeti környezetünket.

Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
sajtószolgálata

Tájékoztató házhoz menő lomtalanításról
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Szabó Edina második 
EHF Kupa győzelmére, 
míg az ÉRD első nem-
zetközi kupafináléjára 
készült, ám az első 
mérkőzés után ennek 
esélye jelentősen meg-
csappant. A magyar 
csapat vezetőedzője 
az Cornexi Alcoával is 
bemutatott hatalmas 
bravúrokat és fordításo-
kat 2005-ben, most az 
ÉRD élén kellett újfent 
csodát tennie. 

A Rosztov-Don ugyanis be-
mutatta, keretével a Bajnokok 
Ligájában is eredményes le-
hetne, ezt vizsgálva, az érdiek 
helytállása is bravúros volt. A 
magyar játékosok azonban 
nem mondtak le a csoda lehe-
tőségéről, ennek megfelelő 
harci kedvvel utaztak Orosz-
országba. 

Katarina Krpezs az első tá-
madásból gyönyörűen el is he-
lyezte a labdát a hosszú felső-
ben, ám az oroszok rendkívüli 
gyorsaságára - amit a hazai 
meccsen nehéz volt az elején 
felvenni - ismét fel lehetett ké-
szülni. A Rosztov-Don át is vet-
te a vezetést, de meglépni nem 
tudott. Janurik Kinga is muta-
tott pár bravúrt Jekatyerina 
Ilina és Regina Simkutye lövé-
sénél, míg Katarina Krpezs le-
rohanásból már az érdieket 
juttatta előnyhöz. Kovács 
Anna az első mérkőzésen nem 
játszott igazán jól, ám a vissza-
vágón ezt a luxust már nem 
akarta megadni az ellenfélnek 
és lehengerlő szériába kezdett. 
Az oroszok kissé összezava-
rodtak, Jelena Szlivinszkaja 
és Regina Simkutye kaput sem 
talált, Jelena Avgyekova pró-
bálkozását pedig Janurik Kin-
ga hárította. Klivinyi Kinga is 
nagyon belejött, az átlövő dup-
lájával pedig már álomszerűen 
alakult az eredmény, 9-4-re is 
vezetett a magyar együttes. 
Sőt, ezzel még nem volt vége! 
Hiába kért időt a Rosztov-Don 
dán vezetőedzője, csapata 
nem volt képes megállítani az 
extázisban játszó érdieket, 

akik Kovács Anna és Klivinyi 
Kinga vezérletével repültek 
előre. Kovács Anna a 21. perc-
ben már hetedik gólját szerez-
te, amivel 12-6-ra vezetett és 
továbbjutásra állt az ÉRD! Az 
oroszok szépen lassan azon-
ban elkezdték összeszedni 
magukat, Julija Manaharova 
és Jelena Szlivinszkaja lopta 
közelebb a csapatát a vendé-
gekhez. Az érdiek hibáit újfent 
lerohanásból, rendezetlen vé-
delem ellen büntette a Rosztov-
Don, Viktorija Borscsenko pe-
dig kihasználta az üres kapus 
helyzetet is. Az érdi előny - bár 
rohamosan fogyott - nem ol-
vadt el teljesen a pihenőig, az 
utolsó percek Klivinyi Kingá-
ról szóltak. Lehetett volna 
időntúli szabaddobásból egy 
slusszpoén, de Kisfaludy Anett 

elhajlásból a kapufát találta el. 
  A továbbjutásban azonban 

még lehetett bízni, hiszen a 
kétgólos előny és az érdiek 20-
25 percen keresztül mutatott 
kifogástalan játéka segített 

elképzelni a csodát. A szünet 
után állandósulni látszott a 
differencia, majd sajnos a 
Rosztov-Don jutott közelebb, 
Andjela Bulatovics jóvoltából 
pedig egyenlített is. Egyértel-
műen lendületbe jöttek a ha-
zaiak, akiknek nem jött rosz-
szul, hogy egy Kovács Anna 
ellen elkövetett szabálytalan-
ság után is maximális lét-
számmal maradhattak a pá-
lyán, valamint a moldáv bíró-
páros Pálos-Bognár Barbara 
lehetőségénél belemenést ítélt 
a tiszta büntető helyett. Gali-
na Gabiszova is egyre többet 
találkozott a labdával, a kivá-
lóan játszó Julija Manaharova 
pedig 20-17-re alakította az 
állást - elúszni látszott a hajó. 
Őrült iramban közlekedtek a 
játékosok, az oroszok alapjá-

raton siettek ennyire, az érdi-
eknek pedig muszáj volt minél 
hamarabb gólokat szerezni-
ük. A második félidő derekán 
Janurik Kingát, aki egyre 
többször került kiszolgálta-

tott helyzetbe, lekapta Szabó 
Ed i n a ,  de  Ju l i ja 
Manaharovával szemben 
Oguntoye Viktóriának sem 
volt ellenszere. Az oroszok 
előnye összetettben kilenc 
gólra hízott, így az utolsó ne-
gyedórára fordulva kilátásta-
lannak tűnt az ÉRD helyzete. 
Klivinyi Kinga szándékos láb 
miatti kiállítása aztán vég-
képp megpecsételte a vendé-
gek sorsát, a véleményes ítéle-
tek pedig Szabó Edinát is fel-
bőszítették, amiért újabb kis-
büntetéssel sújtották a ma-
gyar csapatot. Az utolsó per-
cekben a végeredmény és az 
összesített állás kozmetiká-
zása lehetett a fő cél, az ÉRD 
pedig hajtott az utolsó pillana-
tig, így végül négygólos vere-
ség lett a vége. A magyar csa-
pat, bár a bravúr nem jött ösz-
sze, végig maximális erőbe-
dobásra késztette a Rosztov-
Dont, így minden elismerést 
és dicséretet megérdemel, 
annak ellenére, hogy a ma-
gyar női klubkézilabda fekete 
hétvégét élt át, ugyanis a Győr 
a Bajnokok Ligájából, a Fradi 
pedig a KEK-ből zuhant ki. 

EHF-Kupa, elődöntő, vissza-
vágó

Rosztov-Don - ÉRD 32-28 
(13-15)

Rosztov-na-Donu, Palace of 
Sport, 2500 néző

Játék vezetők :  Igor 
Covalciuc, Alexei Covalciuc 
(moldávok)

Rosztov-Don: Galina 
G a b i s z o v a ,  M a r i n a 
Szkladcsikova, Szonja 
Barjaktarovics(kapusok), 

Jekatyerina Artamonova, 
Olha Perederij 1, Jelena 
Szlivinszkaja 2, Julija 
Manaharova 8, Maja Petrova 2, 
Anna Punko 2, Okszana 
Szvitanko 1 (1), Regina 
Simkutye 3, Jekatyerina Ilina  
5 (2), A lekszandra 
Sztyepanova 1, Jelena 
Avgyekova 3, Andjela 
Bulatovics 2, Viktorija 
Borscsenko 2

Vezetőedző: Jan Leslie
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 

Janurik Kinga, Oguntoye Vik-
tória (kapusok), Schatzl 
Nadine, Kovács Anna 9, Szara 
Vukcsevics, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 1, Klivinyi 
Kinga 8, Pálos-Bognár Barba-
ra 2, Mariama Signate 1, 
Jekatyerina Kosztjukova 1, 
Katarina Krpezs 6 (1), Takács 
Kitti, Mester Nóra, Nick Viktó-
ria

Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Továbbjutott: a Rosztov-

Don, kettős győzelemmel, 60-
52-es összesítéssel. 

A másik elődöntőben: 
Muratpasa Belediye SK (tö-

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

Továbbjutott: a Holstebro, 
kettős győzelemmel, 67-49-es 
összesítéssel.

A nemzetközi kupakiesés 
után az ÉRD a magyar bajnok-
ságra koncentrálhat, ahol el-
lenfele a Győri Audi ETO KC 
lesz. A mérkőzés időpontjáról 
lapzártánkig nem született 
döntés. 

n Szarka andráS

Rosztov-Don - ÉRD 32-28 (13-15)

Továbbjutásra is állt az ÉRD, végül kettős
vereséggel  kellett  búcsúznia  a  kupától

Az érdi szurkolók a hosszú út után és a kiesés ellenére is joggal lehetnek büszkék a csapatra

Az ÉRD emelt fővel búcsúzott a nemzetközi kupaporondról
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