
„A szükség, a nélkülözés figyelmeztet: nem állhatunk meg!”
Interjú Várföldi Tamással és feleségével, dr. László Máriával, az Egymásért Alapítvány alapítóival n 4–5. oldal
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Kudlik Júliától „Szeretettel”
A népszerű műsorvezető, valamint a Kossuth- és Liszt 
díjas népdalénekes, Szvorák Katalin az Érdi Lengyel–
Magyar Kulturális Egyesület meghívására érkezett a 
Városi Könyvtárba. Az előadópáros rendhagyó műso-
rát múlt szombaton élvezhették az érdiek. n 9. oldal

Érzékenyítő tréning a Meseházban
Mi mindenben támogathat egy segítőkutya a vakve-
zetésen kívül? Vihet kosarat, idehozhatja a távirányítót, 
de akár ébreszthet is reggelente, vagy jelezheti, hogy 
szól a telefon. Mindezt a Meseház oviba járó gyerekek 
is megtapasztalhatták egy bemutatón. n 19. oldal

Új triatlonegyesület alakult
Sajtótájékoztatón jelentette be Kömöz Róbert elnök az 
Érdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület létrejöttét. 
A csapat már egészen az óvodás kortól várja az érdek-
lődő kerékpározni, futni vagy éppen triatlonozni vá-
gyókat. n 20. oldal

Új játszótér és tornacsarnok épül
Új tornatermet kap a Vörösmarty 

Gimnázium, az Ébenfa utcában pe-
dig egy játszótér épül, ami nemcsak 
a legkisebbeket, hanem a kamaszo-
kat és a felnőtteket is kiszolgálja 
majd. A Meseház óvoda kertjének 
vízelvezetését is megoldják – jelen-
tette be múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András. A több-
generációs játszópark mintegy 20–
25 millió forintos ráfordítással épül, 
a komplexum a 3–14 éves gyerekek-
nek nyújt szórakozást, míg a mellet-
te lévő kosárpályán, illetve szabad-
téri edzőpályán az idősebbek is ki-
kapcsolódhatnak. Változások vár-
hatók a közvilágításban is, a cél az, 
hogy minél fényesebben és megbíz-
hatóbban világítsanak az új lám-
pák. A polgármester a múlt héten 
Beregszászra is ellátogatott, ahol 
egy konferencián számolt be Érd 
fejlesztési elképzeléseiről, illetve a 
Modern Városok Programjáról.

Részletek a 7. oldalon.
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2049 Diósd, Balatoni út 19.
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Tavaszi akció a
LOREAL Szépségszalonban!
Szeretettel várjuk kedves régi és új, megszépülni vágyó

vendégeinket professzionális szolgáltatásainkkal.

1-6 D Volumen szempilla-hosszabbítás.
Gyöngyösi Viktória szempilla stylist 06 30 923-0992

Kozmetikai kezelések felsőkategóriás termékekkel.
Nagy Andrea 06 30 509-4545

Eredeti Chocolate Brown Hot szoláriumcsövekkel.
Ergoline Szolárium 06 23 360-924

Loreal termékekkel, legújabb, trendi divattal és hajfestési
technikákkal várjuk vendégeinket.

Fodrászok: Lukácsiné K. Teca 06 70 943-7707,
Faluhelyi Marianna 06 20 212-4269

Manikűr, pedikűr, gél lakkozás,
prémium kategóriás anyagokkal. Edit 06 20 556-4421

2030 Érd, Balatoni út 56. (Pataki cukrászdával szemben)
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A képviselők fogadóórája
1.  aNTUNoVITS aNTal (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁRolY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSolT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  dR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKaUER NoRBERT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KoPoR TIHaMÉR (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  doNKÓ IGNÁC (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  dEMJÉN aTTIla (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜlÖP SÁNdoRNÉ (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁlY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  dR. VERES JUdIT (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18-19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZaBÓ BÉla (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

CSoRNaINÉ RoMHÁNYI JUdIT 
(MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

dR. CSŐZIK lÁSZlÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

dR. HaVaSI MÁRTa (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PUlaI EdINa (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBoR (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15-20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
dR. aRadSZKI aNdRÁS (FIdESZ-KdNP)
 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
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

dR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TÓTH TaMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁRoS aNdRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-18.30, 
szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00, péntek 
8.00-16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00, péntek 
8.00-16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, 
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00-11.00 óráig előzetes beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00-
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek 
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00-11.00. Illeté-
kességi terület: Budapest Környéki 
Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007, 06-23-
365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570; E-mail: erd.
kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596, 06-30-
621-2597

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail: 
jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; E-mail: 
szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail: 
habilitacio@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

A 25 év alattiak foglalkoztatásának növelése a célja a szeptemberben 
elindított Ifjúsági Garancia Rendszernek. A program többféle módon 
támogatja a tartós munkanélkülieket, illetve azokat a cégeket, amelyek 
fiatalokat foglalkoztatnak. Áprilisig több mint 130 érdi és környékbeli fiatal 
csatlakozott a kezdeményezéshez.

Minden hatodik munka-
nélküli a 15–24 éves korosz-
tályból kerül ki: míg a 25–54 
évesek munkanélküliségi 
rátája 5,5 százalék, az 55–64 
éveseké pedig 5,6, addig a fi-
ataloké 14,2 százalék – derül 
ki a KSH márciusban közzé-
tett, a téli hónapokra vonat-
kozó adataiból. A helyzet 
egyébként javult, hiszen egy 
évvel korábban még 19 szá-
zalék volt a fiatalok munka-
nélküliségi rátája.

Tavaly ősszel elindult egy 
program, amely azt célozza, 
hogy az állástalan 25 év 
alattiak személyre szabott 
segítséget kapjanak, és mi-
nél kevesebb időt töltsenek 
munka nélkül. Az Ifjúsági 

Garancia Rendszerhez ön-
kéntesen csatlakozhatnak 
az állástalan fiatalok, az il-
letékes járási hivatalok fog-
lalkozatási osztályain ke-
resztül.

– A programról tájékoztat-
tuk a környékbeli munkálta-
tókat, illetve minden olyan 
Érden, valamint a járásban 
élő fiatalt, aki hat hónapnál 
régebben állástalan. El-
mondható, hogy a nálunk re-
gisztráltak mintegy fele tar-
tós munkanélküli – mondta 
lapunknak Kissné Varga 
Krisztina, az Érdi Járási Hi-
vatal foglalkozatási osztá-
lyának munkatársa, hozzá-
téve: Érden és környékén – a 
megyei adatokat figyelembe 

véve – átlagosnak mondható 
a munkanélküli fiatalok ará-
nya.

Április elejéig 134 fiatalt 
vontak be a programba a 
megszólított 254-ből. E fiata-
lok 5 százaléka 8 osztály 
alatti végzettségű, 32 száza-
lékuk 8 osztályt végzett, 29 
százalékuk szakmát vagy 
érettségit szerzett, 28 száza-
léknak középfokú végzettsé-
ge és egyben szakmája is 
van, és 5 százalék felsőfokú 
végzettségű.

– A program keretében a 
szakképzetlen fiatalokat el-
sősorban abban segítjük, 
hogy olyan képesítést sze-
rezzenek, amely a gazdasági 
igényeknek is megfelel, a 
többieknél pedig a foglalkoz-
tatásra helyezzük a fő hang-
súlyt. Ezenkívül támogatjuk 
a vállalkozóvá válást is, 
amennyiben a hozzánk for-
duló így könnyebben el tud 
helyezkedni a szakmájában 
– például fodrász, kozmeti-
kus, autószerelő. Ebben az 
esetben a fiatalok fél éven 
keresztül megkapják a mini-
málbér teljes összegét – 
hangsúlyozta Kissné Varga 
Krisztina.

– Az ingyenes képzésekre 
a fiataloknak jelentkezniük 

kell, az elbírálás pedig egyé-
nileg történik; általában 
azokat részesítjük előnyben, 
akiknek még nincs semmi-
lyen végzettségük, de nem 
kizáró ok az sem, ha van 
már szakmájuk. A képzések 
hamarosan indulnak, nem-
sokára közzétesszük, hogy 
milyen területeken. A prog-
ram keretében előzetesen 
felmérték, hogy milyen vég-
zettségű munkaerőre van 
igény a környéken, és esze-
rint indítják el azokat. Az If-
júsági Garancia Rendszer-
ben csak ezekre az előre 
meghirdetett szakmára le-
het majd jelentkezni – tette 
hozzá a szakember.

A programban azzal moti-
válják a 25 év alattiak foglal-
koztatására a munkáltató-
kat, hogy bér- és járulékked-
vezményeket biztosítanak 
az alkalmazni kívánt fiata-
lok után. A tapasztalatok azt 
mutatják, a cégek élnek ez-
zel a lehetőséggel.

– Nemcsak mi tájékoztat-
juk a környék munkáltatóit, 
hanem az állásért folyamodó 
fiatalok is. Így egyre több 
cég értesül a lehetséges bér- 

és járuléktámogatásokról – 
jegyezte meg Kissné Varga 
Krisztina.

2016. december végéig az 
érdi foglalkoztatási osztá-
lyon minimum 108 fiatal tá-
mogatását kívánják megva-
lósítani, közülük legalább 
54-nél a foglalkoztatás, illet-
ve a vállalkozóvá válás a cél. 
Ehhez újabb és újabb mun-
káltatókat kell keresniük, és 
a fiatalokat is minél széle-
sebb körben tájékoztatják a 
különböző lehetőségekről. 
Erre jó alkalmat nyújt az áp-
rilis 15–17-ei Nyitnikék Kiál-
lítás és Vásár, ahol a foglal-
koztatási osztály illetékesei 
minden információt megad-
nak majd az érdeklődőknek 
az Ifjúsági Garancia Rend-
szerről.

Az „Ifjúsági Garancia a 
Közép-magyarországi régi-
ó b a n”  e l n e v e z é s ű , 
VEKOP-8.2.1-15 kódszámú 
kiemelt projekt a Nemzet-
gazdasági Minisztérium irá-
nyítása alatt, az Európai 
Szociális Alap, valamint a 
nemzeti társfinanszírozás 
támogatásával valósul meg.

n ÁdÁM KaTalIN

A huszonkét éves Nikoletta a középiskola után kozmetikus-
nak tanult. Miután végzett, alkalmazottként dolgozott egy 
évig, ezt követően szeretette volna szakmáját vállalkozó-
ként folytatni. Mint lapunknak elmondta, egy kollégájától 
hallotta, hogy igényelhet állami támogatást a vállalkozóvá 
váláshoz, és élt is ezzel a lehetőséggel.
– Részt vettem egy tanácsadáson, átbeszéltük a terveimet, 
ötleteimet, majd belevágtam – április elsejétől vállalkozó 
vagyok. Helyet könnyen találtam, egy ismerősön keresztül, 
de azért ez nagyon nagy dolog számomra, és bizony a költ-
ség sem kicsi. Hatalmas lökést adott az állami támogatás. Ha 
ez nincs, talán most nem is merek belevágni, hanem várok 
vele – mondta a fiatal kozmetikus.

Kissné Varga Krisztina: április elejéig 134 fiatalt vontak be a prog-
ramba

Pályakezdők előnyben

Ifjúsági Garancia program

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1350 Ft-tól

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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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
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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.
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A Várföldi házaspár életét fenekestül felforgatta 
Mária sokáig lappangó bénulásos betegségének 
rosszabbra fordulása. Egy osztrák barátnő önzet-
len segítsége váratlanul határokon átívelő kari-
tatív tevékenység bölcsője lett. Várföldi Tamással 
és feleségével, dr. László Máriával, az Egymásért 
Alapítvány két alapítójával beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Az alapítvány tulajdon-
képpen hidat alkot, amelyen 
át utat talál az adomány a 
rászorulókhoz. Hogyan 
épült meg ez a híd?

– Soha nem terveztük, 
hogy én az orvosi diplomám-
mal, Tamás meg az informa-
tikai képzettségével majd 
egy jótékonysági alapít-
ványt hozunk létre – kezdte 
Marika. – Már orvosnak ta-
nultam, amikor egy kirán-
dulás során hirtelen nem 
tudtam lábra állni, és kettős 
látásom volt. Gyanús volt, 
hogy szklerózis multiplexem 
van, de ahogy jobban lettem, 
siettem elfelejteni az egé-
szet. Sokáig megpróbáltam 
úgy élni, mintha semmi sem 
történt volna. Ez a betegség 
ugyanis évekig szinte tünet 
nélkül lappanghat. Mire a 
szigorlatig eljutottam, ismét 
jelentkezett a bénulás. Bel-
gyógyász szerettem volna 
lenni, ám egyik professzo-
rom szakmai tapasztalata 
alapján inkább a labor szak-
orvosi hivatást javasolta. Jó 
döntés volt, mert így majd-
nem húsz évig dolgozhattam 
a szakmámban, amit na-
gyon szerettem. Érdről Tra-
banttal jártam be Budapest-
re, mígnem egy napon azzal 
kellett szembesülnöm, hogy 
nem bírom tovább vállalni a 
munkát. Alig, hogy rokkant-
nyugdíjas lettem, pár napra 
rá még egy combnyaktörést 
is elszenvedtem, amitől hó-
napokig teljesen mozgás-
képtelen lettem. Gyermeke-
ink még óvodások voltak, így 
a férjemre, Tamásra sza-
kadt minden. Számomra a 
minimális mozgásképessé-
get egy elektromos kerekesz-
szék biztosíthatta volna, de 

1987-ben ez Magyarorszá-
gon elérhetetlen volt. Az 
ausztriai Gerti Marchart 
barátnőm azonban a segít-
ségünkre sietett. Szervezett 
egy bolhapiacot a lakóhe-
lyén, így nemcsak egy re-
mek, svéd gyártmányú 
elektromos kerekesszéket 
kaptam, hanem a megma-
radt holmit is szinte „ránk 
borították”. Rengeteg volt! 
Először elkezdtük eloszto-
gatni a barátoknak, ismerő-
söknek, de sehogyan sem 
fogyott el a hatvan télikabát, 
száz pár cipő, meg a temér-
dek egyéb ruhanemű.

– Sőt, úgy tudom, folya-
matosan érkezett belőlük az 
utánpótlás is.

– Igen, mert ennek kap-
csán Ausztriában elindult 
egy lavina. Egyre több lett 
az adakozó, hiszen ott jó-
módban éltek az emberek és 
a jóakarat is megvolt, így el-
árasztottak bennünket ren-
geteg, kiváló minőségű, szá-
munkra „kincset érő” ruha-
neművel, bútorral, használa-
ti tárggyal. Majd kaptunk 
egy hírt arról, hogy egy na-
gyon fiatal, 18 éves lánynak 
lenne nagy szüksége egy 
rokkantkocsira. Ekkor fo-
galmazódott meg bennünk, 
hogy ahogyan nekünk segí-
tettek, úgy nekünk is segíte-
nünk kell! Gerti módszere 
járható útnak tűnt. 1989-
ben, az érdi művelődési ház-
ban, több tucat önkéntessel 
(akiket „szíves segítők”-nek 
nevezünk) mi is megszer-
veztük az első jótékonysági 
bolhapiacunkat. Akkora volt 
rá az érdeklődés, hogy a fő-
útig nyúlt a sor. A következő 
évben már azon kezdtünk el 
gondolkodni, hogy a segít-
ségnyújtást ki kellene ter-

jeszteni oda, ahol jóval na-
gyobb szükség van rá. Így 
döntöttünk a szocialista 
blokk legszegényebbjei, a 
kárpátaljaiak támogatása 
mellett.

– Hogyan láttak hozzá? 
Voltak kapcsolataik Kárpát-
alján?

– Egy ismerősünktől kap-
tunk egy címet, elsőként az 
egyik település görög katoli-
kus parókiájába indultunk 
el, de jártunk Munkácson, 
Szőlősön, Ung váron és 
Salánkon is. A nálunk bevált 
bolhapiacos ötlettel álltunk 
elő, hogy a begyűjtött ösz-
szeggel közösségi célokat 
(iskola, óvoda, orvosi rende-
lő) támogassunk. Több tele-
pülésen azonban azzal uta-
sították el, hogy lehetetlen 
lenne megfékezni, kordában 
tartani a tömegeket, hiszen 
az akkor még a Szovjetunió-
hoz tartozó Ukrajnában 
szinte üresen álltak a bol-

tok. Ennyi holmi láttán ösz-
szeverekednének az embe-
rek – mondták. Salánkon vi-
szont felvállalták, a helyi is-
kola igazgatója örömmel 
várt bennünket. Első utunk-
ra, 1990 őszén béreltünk egy 
buszt, a hátsó üléseit kisze-
reltük és telepakoltuk az 
ausztriai adományokból 
származó temérdek holmi-
val.

– Nem számítottak ekkora 
rohamra?

– Kárpátalján elképesztő 
volt a nincstelenség, renge-
teg volt a rászoruló, de az 
áruhiány is „kiéheztette” az 
embereket a vásárlásra – 
meséli Marika. – Belebor-
zongtam, hogy szeptember-
ben még mezítláb, műanyag 
papucsban jött sok gyerek. 
Mennyire tudtak örülni egy 
pár cipőnek! Aki valóban rá-
szorult, annak ingyen oda-
adtuk, de aki tudott adni va-
lamit, kértünk adományt. 

Egy tojás értékéért akár egy 
télikabátot is haza lehetett 
vinni! Persze, a helyiek tud-
ták, kik a legrászorulóbbak, 
ők minden ellenszolgáltatás 
nélkül kaptak meleg ruhát. 
Egyébként sok embernek 
volt pénze, de nem vásárol-
hatott, mert nem volt semmi 
a boltokban. Így történhe-
tett, hogy az adományaikból 
egy családi ház árának meg-
felelő rubelt sikerült össze-
gyűjtenünk! Az összeget a 
helyi felelősökre bíztunk. 
Kiderült, hogy nagy szüksé-
gük volt egy orvosi rendelő-
re, mert az orvos egy volt is-
tállóban látta el a betegeit. 
Csakhogy a helyiek egyetér-
tés hiányában annyira el-
húzták a konkrét lépéseket 
a rendelő építésével kapcso-
latban, hogy időközben ösz-
szeomlott a Szovjetunió, Uk-
rajna független lett, meg-
szűnt a rubel, a pénzössze-
get elnyelte a hiperinfláció. 
Pár téglára sem futotta már 
belőle.

– Pár évvel később mégis 
sikerült felépíteni Salánkon 
az új orvosi rendelőt…

– Igen, ugyanis a jóté-
konysági akciókkal a politi-
kai változások után sem áll-
tunk le, így a későbbi évek 
során nemcsak az orvosi 
rendelőt, hanem egy iskolát 
is sikerült felépíteni, és az 
óvodát is korszerűsítettük 
Salánkon. Az ottani orvos 
azt mondta, Kárpátalja leg-
szebb rendelője lett az övék. 
Mindezt kizárólag az alapít-
vány segítségével értük el. 
Amikor a megyei vezetők 
látták, hogy jelentős támo-
gatásra számíthatnak ré-
szünkről, újraterveztették 
az iskolát, nagy tornaterem-
mel.

– Most így felsorolva, talán 
egyszerűnek tűnik, de hihe-
tetlenül sok munka állhat 
mögötte. Hogyan sikerült 
megszervezni, Érdről lebo-
nyolítani?

– Ausztriából Trabanttal 
kezdtük a szállításokat, ké-
sőbb jól megpakolt utánfu-
tók következtek, aztán bé-
reltünk kisbuszokat, majd 
teherautókat, végül kamio-
nok jöttek-mentek Ausztriá-
ból Érdre és innen Ukrajná-
ba. Háromszor pakoltuk le-
föl a szállítmányt. Egyre 
több megoldásra váró fel-
adat került a látókörünkbe, 
egyre több volt az adomány 
is, amit itthon már nem tud-
tuk tárolni. Megvásároltuk 
a mai főposta melletti épü-
letrészt, ahol raktárunk is 

van, és a bolhapiacot is meg-
rendezhetjük minden szom-
baton délelőtt.

– Tulajdonképpen mekko-
ra apparátust működtetnek?

– Több száz önkéntes se-
gítő kapcsolódott be a tevé-
kenységünkbe, nemcsak Ér-
den és környékén, hanem 
Ausztriában és Kárpátalján 
is. Egy idő után számomra is 
nyilvánvalóvá vált, hogy 
mindezt már nem győzöm a 
munkahely mellett. Évekig 
az érdi Családsegítő Szolgá-
latban dolgoztam. A hajlék-
talanszálló berendezésének 
nagy részét is az Egymásért 
Alapítvány biztosította. 
Gyakran előfordult, hogy 
Ausztriából ideszóltak és 
egész kórházat, öregotthont 
vagy iskolát kellett teljesen 
kiürítenünk. Nemcsak Kár-
pátalján, itthon is támogat-
tunk kórházakat, iskolákat. 
Ukrajnába csak úgy vihe-
tünk be humanitárius se-
gélyt, hogy pontosan fel van 
tüntetve, miből, mennyi és 
milyen értékű áru van a ka-
mionban. A vámtisztek még 
így is gyakran kötözködnek. 
Előfordult, hogy az egész ra-
kományt kipakoltatták ve-
lünk a határon, máskor zu-
hogó esőben kellett rakod-
nunk a törökbálinti vámha-
tóságnál. Rengeteg meg-
aláztatásban volt részünk, 
de szó nélkül le kellett nyel-
nünk minden sértést azért, 
hogy ne fordítsák vissza a 
szállítmányt, hiszen odaát 
nagyon várták! – meséli Ta-
más.

– Soha nem torpantak 
meg egy-egy megalázó ha-
tárátlépést követően, hogy 
ebből elég, abba kellene 
hagyni?

– Nem. Egyrészt, mindig 
voltak, vannak folyamatban 
lévő jótékonysági ügyeink, 
amelyek átlendítenek ben-
nünket a mélypontokon, 
másrészt a végeredmény óri-
ási siker: amikor a szállít-
mány célba ér, a rászorulók 
boldogsága mindenért kár-
pótol bennünket! A gyerme-
kek öröme, a betegek épülése 
vagy életminőségének javu-
lása láttán az odavezető út 
összes akadályát és nehéz-
ségét egy szempillantás alatt 
elfelejtjük. Mindig új lendüle-
tet ad számunkra, ha látjuk a 
munkánk eredményét: pél-
dául az 5 korszerű iskolát, a 
12 felújított óvodát, 3 orvosi 
rendelőt, 4 árvaházat. A csil-
logó szemek, a megható, 
őszinte örömkönnyek, a bol-
dog mosolyok újra meg újra 
erőt adnak. Meg aztán, az 
újabb szükségek és a nélkü-
lözések is figyelmeztetnek: 
még nem állhatunk meg! – 
tette hozzá Marika.

– Eddig csaknem másfél 
millió kilométert tettek meg 
1500 szállítmánnyal. Három-
ezer tonna kapott áru, 
amelyből háromszázezer 
embernek juttattak valami-
féle támogatást. Elképesztő 
adatok. Van olyan, amire a 
legbüszkébbek?

– Nagyon nehéz bármit is 
kiemelni a sok közül, de még-

is akadnak olyan esetek, 
amelyek számunkra is erőt 
adó örömet szereztek és 
megerősítettek bennünket 
abban a tudatban, hogy min-
denképpen érdemes folytat-
nunk ezt a munkát. Az ukrán 
Góta Marikát 15 évesen is-
mertük meg. Egy kis faluban, 
Gyertyánligeten élt és beteg-
sége miatt nem volt képes 
lábra állni, csupán térden 
csúszva, szinte kúszva köz-
lekedett. Elhoztuk őt Buda-
pestre és támogattuk a mű-
tétjét, ami után több hónapig 
tartó felépülés és rehabilitá-
ció következett. Ennek ered-
ményeként, mankóra tá-
maszkodva, de emberhez 
méltón, kiegyenesedve tu-
dott járni és képessé vált az 
önálló életre. Pár éven múlva 
férjhez ment, két egészséges 
gyermekük született, szere-
tő családban élnek ma is. 
Igazi, büszkeségre okot adó 
sikerünk a kőrösmezői ma-
gyar iskola beindítása is. Ez 
az utolsó település a Tatár-
hágó előtt, ahol a lakosság 10 
százaléka magyar. Itt Tria-
non óta nem volt magyar ok-
tatás. 2001-ben megkaptak 
egy 5 éve kihasználatlanul 

álló, volt óvodaépületet, amit 
osztrák támogatásból már 
ősszel működtetni tudtak: 
beindult az első osztály és 
egy óvodai csoport. Segítsé-
günkkel folyamatosan fej-
lesztették, bővítették. Jelen-
leg 9 osztályos iskola műkö-
dik, két óvodai csoporttal.

– Mi volt a legnehezebb az 
elmúlt 26 esztendőben?

– Nemet mondani. Renge-
teg kérés érkezik hozzánk. 
Minél többen értesülnek mű-
ködésünkről, annál többen 
keresnek meg bennünket 
ilyen-olyan segélykéréssel. 
Bármilyen nehéz, nemet 
mondani is tudni kell, hiszen 
a mi lehetőségeink is vége-
sek. Az áthidaló segítség cél-
ja, hogy mankó legyen az 
első lépések megtételéhez. 
Ha azt látjuk, hogy a támoga-
tottunk már képes megállni a 
saját lábán, csak kényelem-
ből nem teszi, ideje elenged-
nünk a kezét. Annál is in-
kább, mert a mi bevételeink 
is egyre szűkösebbek, mi-
közben egyre több a rászoru-
ló.

– Idén 27 éves az Egymá-
sért Alapítvány. Vajon med-
dig bírják még?

– Ameddig kocoghatunk, 
addig kocogunk! – fogalmaz 
Tamás. – Ha kicsit jobban 
megy, mi is többet tudunk se-
gíteni. Ha meg kevésbé fogy 
az áru a bolhapiacon, mi is 
kevesebb rászorulót tudunk 
támogatni. Munkánk lényege 
ugyanis elsősorban az itteni 
emberek segítő szándékán 
és az önkénteseink áldozat-
kész segítségén múlik. Függ 
az ausztriai emberek adako-
zó kedvétől és az itteni lako-
soktól is, akik a bolhapiacon 
pénzt adományoznak az áru-
ért. Ugyanakkor felettünk is 
elszállt az idő, már nem tu-
dunk ugyanannyit nyújtani, 
úgy dolgozni, mint 25 évvel 
ezelőtt! Ráadásul nem csak 
mi lettünk idősebbek, a világ 
is nagyot fordult közben. 
Ausztriában például most   
főként a migránsoknak gyűj-
tenek, miközben ott is gyen-
gült az életszínvonal, már 
kétszer meggondolják, vise-
lik-e még egy évig a télikabá-
tot, csizmát, egyéb ruhane-
műt, vagy újat vesznek. 
A bútort, háztartási eszköze-
iket sem cserélik már olyan 
gyakran, mint korábban. 
Persze, mi továbbra is meg-
tesszük, ami tőlük telik. Erre 
a megtisztelő Magyar Örök-
ség Díj még inkább kötelez 
bennünket.

Országokat összekötő szeretetlánc

Százezreknek adtak reménységet
Várföldi Tamás informatikusként végzett, majd 10 évig az 
érdi Családsegítő Szolgálat munkatársa volt. Felesége, 
Várföldi Tamásné dr. lászló Mária labor szakorvosi diplo-
mát szerzett. Előbb a KÖJÁL-nál dolgozott, majd a Tétényi 
úti kórházban volt bakteriológus szakorvos, mígnem súlyos, 
bénulásos betegsége miatt rokkantnyugdíjas lett. Két gyer-
mekük, három unokájuk van. 1989-ben hozták létre az Egy-
másért Alapítványt. Szeretetszolgálatukkal felmérhetetlen 
munkát végeztek, általa ezrek köszönhetik reménytelen 
helyzetből való kijutásukat, gyógyulásukat vagy szó szerint 
az életüket, s azt, hogy gyermekeik is megmaradhatnak ma-
gyarnak. Több mint negyedévszázados munkájuk elismeré-
seként alapítványukat idén március 19-én Magyar Örökség 
Díjjal tüntették ki.

„Az újabb szükségek és nélkülözések figyelmeztetnek: még nem állhatunk meg!”

Az Egymásért Alapítványt március 19-én Magyar Örökség Díjjal 
tüntették ki

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre
rendelhetők:1549Ft/m2-től

Cserepes lemezek
már1639Ft/m2-től

Szendvicspanel3937Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147.
06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
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Az Országgyűlés hamarosan tárgyalja a 
2017. évi állami költségvetést, amivel pár-
huzamosan megvitatják az idei büdzsé 
módosítását, ami fontos a Modern Városok 
Program szempontjából.

Dr. Aradszki András, tér-
ségünk országgyűlési képvi-
selője, energetikáért felelős 
államtitkár (Fidesz–KDNP) 
személyesen járt el a Nem-
zetgazdasági Minisztérium-
nál, hogy az ígért kormány-
zati támogatás megvalósul-
jon, így az állami költségve-
tésben is megjelennek azok 
az összegek, amelyek az 
adott időszak fejlesztései-
nek a finanszírozását lehe-
tővé teszik. Érd a kormány-
zati támogatásnak köszön-
hetően jelentősen megválto-
zik. „Hamarosan úgy élhe-
tünk ebben a városban, aho-
gyan régóta szeretnénk. 
Nem kell a gyerekeknek a fő-
városba járni a jövőben isko-
lába, hanem helyben is szín-
vonalas oktatásban része-
sülnek, továbbá a következő 
néhány évben teljesen meg-
változik a város funkciója” – 
hangsúlyozta az államtit-
kár.

Az államtitkár elmondta: 
a bürokráciacsökkentés ér-
dekében Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter 
kezdeményezi, hogy a jövő-

ben csak kilenc, külö-
nösen védendő magyar 
kutyafajta tenyésztői 
maradjanak hatósági 
felügyelet alatt. Ezek a 
komondor, a puli, a 
pumi, a mudi, az erdé-
lyi kopó, a kuvasz, a 
rövid szőrű magyar 
vizsla, a drótszőrű ma-
gyar vizsla és a ma-
gyar agár.

Arról is tájékoztatott, 
hogy módosítanák a posta-
törvényt, aminek egyik cél-
ja, hogy a Magyar Posta fel-
adatát pénzintézeti partne-
rek bevonásával láthassa el 
olyan településeken, ahol a 
postafiókok kihasználtsága 
kritikusan alacsony. Ezzel a 
lépéssel az állami vállalat 
milliárdos nagyságrendű 
költséget takarítana meg 
úgy, hogy az ügyfélkiszolgá-
lás színvonal továbbra is biz-
tosított lenne.

„A gázbeszerzési szerző-
déseket, amelyeknek megfe-
lelő árképlete van, további 
két évvel meghosszabbítot-
tuk 2018 végéig, ami lehetővé 
teszi azt, hogy a jelenlegi ár-

szinten vagy pedig még an-
nál is kedvezőbben jussunk 
energiához, s ezzel bebizto-
sítjuk a rezsicsökkentést” – 
emelte ki az államtitkár. 

A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
2015 őszén kérdőíves vizsgá-
latot indított a földgáz- és 
villamosenergia-felhaszná-
lók elégedettségének felmé-
résére. A hivatal 1996 óta 
értékeli a két területen a fo-
gyasztók tapasztalatait. 
A hivatal 7200 lakossági és 
2400 nem lakossági felhasz-
náló véleményét elemezte, és 
megállapította, hogy összes-
ségében most is pozitív 
irányba változtak a mutatók 
– számolt be dr. Aradszki 
András. n BNYH

Idén februárban indította el a rendőrség és 
a polgárőrség a Nagyvárosi Bűnmegelőzési 
programját, amelynek legfőbb célja a közbiz-
tonság fokozása, az állampolgárok biztonság-
érzetének javítása.

A bűnözés elsősorban a 
városokhoz, k iemelten 
nagyvárosokhoz kötődő je-
lenség. Ennek oka, hogy vá-
rosi környezetben az embe-
rek között a kapcsolatok la-
zábbak és gyengébb a közös-
ségi kohézió, mint egy kiste-
lepülésen.

A közterületeken elköve-
tett rongálások, garázdasá-

gok, testi sértések és rablá-
sok jelentős részét éjszakai 
szórakozóhelyekről indulva 
vagy azok környékén köve-
tik el. Ugyanakkor továbbra 
is potenciális célpontnak 
számítanak a magánlaká-
sokban egyedül élő, idős sze-
mélyek.

A városi bűnmegelőzés ha-
tékonyságának növelése ér-

dekében az Országos Pol-
gárőr Szövetség és az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság 
idén februártól 2017. év végé-
ig meghirdette a Nagyvárosi 
Bűnmegelőzési Programot. 
Ebben a rendőrség mellett 
jelentős szerepet vállalnak a 
megyeszékhelyeken és az 
agglomerációban működő 
polgárőr egyesületek. Fel-
adatuk többek között a po-
tenciális elkövetők elretten-
tése és az áldozatok, közös-
ségek felkészítése a haté-
kony megelőzésre.

A lakosságot rendszere-
sen tájékoztatják a veszély-
helyzetekről és ellátják őket 

bűnmegelőzési, közbizton-
sági és közlekedésbiztonsá-
gi tanácsokkal. Munkájuk 
során kiemelt figyelmet for-
dítanak a közösségi biza-
lomerősítésre. Ugyanakkor 
fontosnak tartják, hogy az 
állampolgárok egyaránt 
tisztában legyenek a jogaik-
kal, de a kötelezettségeikkel 
is, erősödjön bennük nem-
csak a maguk, hanem a kö-
zösség iránti felelősségvál-
lalás. A polgárőrök a közte-
rületi figyelő- és járőrszol-
gálat, a jelzőőri tevékenység 
mellett, jelentős részt vállal-
nak a „Tiszteletet az évek-
nek – biztonságot az idősek-

nek” program keretében az 
éjszakai figyelő szolgálat 
megszervezésében, vala-
mint ők irányítják a „Szom-
szédok Egymásért Mozga-
lom” hatékony működését.

A lakosság rendszeres és 
aktív tájékoztatása érdeké-
ben figyelmet fordítanak 
arra, hogy minél szélesebb 
körben hozzanak létre Köz-
biztonsági Egyeztető Fóru-
mokat. Fontosnak látják a 
fiatalok szociális kompeten-
ciájának fejlesztését, az egy-
másra odafigyelő, kis közös-
ség építését, ezért esti, éj-
szakai programokat is kez-
deményeznek számukra. 
Mindeközben folyamatosan 
jól összehangolt közterületi 
szolgálattal biztosítják a vá-
ros területeinek állandó ren-
dészeti ellenőrzését. n BÁE

Új tornatermet kap a Vörösmarty Gimnázium, 
az Ébenfa utcában pedig egy játszótér épül, ami 
nemcsak a legkisebbeket, hanem a kamaszokat 
és a felnőtteket is kiszolgálja majd. A Meseház 
óvoda kertjének vízelvezetését is megoldják.

Megkezdődött az Érdi Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um új tornatermének építke-
zése: az elkövetkező hóna-
pokban megépül a 7,5 méter 
magas küzdőtéri részből, il-
letve a hozzá tartozó, nagy-

részt földbe süllyesztett ki-
szolgálóblokkból álló létesít-
mény – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgár-
mester. A VMG új tornaterme 
a KLIK nyertes pályázatá-

nak köszönhetően, a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktú-
ra Fejlesztési Program kere-
tében épül meg.

Nem ez az egyetlen most 
induló beruházás Érden: 
mint T. Mészáros András el-
mondta, az Almafa, Égerfa, 
Cseresznyefa utcák által ha-
tárolt területen egy többge-
nerációs játszópark nyílik, 
mintegy 20–25 millió forin-
tos ráfordítással. Korábban 
a csatornázáshoz használt 
építőanyagokat halmozták 
fel itt, most viszont már nem 
használják, és a terület al-
kalmas arra, hogy a játszó-
tér mellett egy félpályás ko-
sárlabdapálya és egy sza-
badtéri edzőpálya is felépül-
jön.

– A játszótér a felszíni víz-
elvezetési programmal pár-
huzamosan épül meg, és re-
mélhetően idén ősszel már 
használni tudják a gyerekek 
és a felnőttek. A játszótér 
egy nagy hajóból áll majd, a 
rajta kialakított játékokkal 
(csúszda, mászóka, hajóka-
bin, árbockosár), és mellette 
felépül a két önálló toronyból 
álló hajókikötő is. Az új 
komplexum a 3–14 éves gye-
rekeknek nyújt szórakozást, 
míg a mellette lévő kosárpá-
lyán, illetve szabadtéri edző-
pályán az idősebbek is ki-
kapcsolódhatnak – tette hoz-
zá a polgármester, aki kér-
désünkre elmondta: bár 
nemrég felújították a lakóte-
lepi játszóteret, az megint 
nagyon rossz állapotban van 
– jövőre szeretnék ismét újjá-
varázsolni. Legjobb állapot-
ban a Fürdő utcai játszótér 
van (amit korábban szintén 
nem kíméltek a vandálok), 
ezt a létesítményt a város 
őrizteti is – és mint T. Mészá-

ros András megjegyezte, 
előbb-utóbb el kell gondol-
kodni a többi játszótér őrzé-
sén is.

– A gyerekeket kiszolgáló 
létesítmények mellett nagy 
igény van a felnőtteknek 
épülő szabadtéri edzőpá-
lyákra is. Érden jelenleg az 
Aréna előtt találhatunk 
ilyet. Szeretnénk a jövő esz-
tendőtől 5–8 hasonló létesít-
ményt telepíteni intézménye-
ink közelébe, illetve közterü-
letre – mondta a polgármes-
ter, aki beszámolt egy har-
madik beruházásról is.

– A két évvel ezelőtt át-
adott Gyula utcai Meseház 
óvoda udvarán rövid időn be-
lül megoldjuk a vízelveze-

tést, ugyanis a szülők a pol-
gármesteri fogadóórán je-
lezték, hogy a pangó víz fo-
lyamatos gondot jelent. Idén 
szeptemberre ez a probléma 
is rendeződhet, a megboly-
gatott részt pedig természe-
tesen újra parkosítjuk – zár-
ta szavait a városvezető.

Budai Mária, a Gyula ut-
cai óvoda vezetője kérdésünk-
re elmondta: nagyon örülnek 
annak, hogy megoldódik ez a 
probléma. Most nagy esők 
után a közös játszóudvaron 
áll a víz, sárban tocsognak a 
kicsik, száraz időben pedig 
teljesen berepedezik a talaj, 
és olyan kemény lesz, mint a 
beton – tette hozzá.

n ÁdÁM KaTalIN

A tegnapi napon – az ország 
többi polgármesteréhez ha-
sonlóan – levelet kaptam a Pe-
dagógus Szakszervezet elnö-
kétől, Galló Istvánnétól, amely-
ben arra kér, hogy a szakszer-
vezet sztrájkfelhívását postáz-
zam az érdi közoktatási intéz-
mények vezetőinek.

Eredetileg nem volt szándé-
komban kommentálni a szak-
szervezet tegnap nyilvános-
ságra került sztrájkfenyegeté-
sét, de miután – még ha ilyen 
udvariatlan módon is, de – 
megszólíttattam, néhány meg-
jegyzést mégiscsak fűznék 
hozzá.

Az egyik, hogy nem vagyok 
postás. A közel 70 ezres lélek-
számú Érd Megyei Jogú Város 

sorozatban harmadszor meg-
választott polgármestere va-
gyok.

A másik, hogy Galló István-
né láthatóan nem ismeri az 
önkormányzati törvényt. Ez 
ugyanis nem írja elő és nem is 
teszi lehetővé a polgármeste-
rek számára sztrájkok szerve-
zését. Ha a szakszervezeti 
tagdíjakból nem futja postai 
bélyegre, ha nem kellően felké-
szült az apparátusa ahhoz, 
hogy leveleket postára adjon 
vagy e-mailen elküldjön, ak-
kor a vezetői képességeit kelle-
ne önkritika alá vonnia.

A harmadik, hogy az általa 
képviselt szakszervezet – ezen 
postai szolgáltatásra felkérő 
levelén kívül – eddig egyetlen 

alkalommal sem keresett meg 
azzal, hogy mint az érdi köz-
oktatási intézményeket fenn-
tartó önkormányzat polgár-
mesterével az érdi intézmé-
nyek helyzetéről, az azokban 
folyó szakmai munkáról tájé-
koztatást kérjen.

Ha megtette volna, akkor el-
mondtam volna, hogy az elmúlt 
közel két és fél önkormányzati 
ciklusban több milliárdot fordí-
tottunk az érdi közoktatási in-
tézmények – óvodák, iskolák – 
építésére, felújítására. 

Elmondtam volna, hogy eb-
ben a ciklusban két új középis-
kolát és egy általános iskolát 
építünk, két óvoda mellett.

Ha összevetjük az érdi köz-
oktatási intézmények fejlesz-

tésére szánt összegeket más 
fejlesztésekkel, akkor látható, 
hogy az előbbi kiemelt priori-
tást élvezett és élvez Érden.

Beszédes az a tény is, hogy 
a múlt heti, egyórásra hirde-
tett kormányellenes demonst-
ráció Érden teljes kudarcot 
vallott. Egyetlenegy érdi in-
tézmény sem volt ugyanis, 
ahol a tantestület megszavaz-
ta volna az ehhez való csatla-
kozást. 

Az érdi oktatási intézmé-
nyekben nemcsak kiváló mun-
ka folyik, de az érdi diákok az 
Ifjúsági Önkormányzat révén 
országosan is példamutató ér-
dekképviselettel és tízmillió 
forintos saját éves költségve-
téssel rendelkeznek. 

Hiszem, hogy csak akkor 
lehet eredményes és sikeres az 
oktatás, ha annak résztvevői 
odafigyelnek egymásra, és 
nem engedik, hogy politikai 
szándékoktól vezérelve ki-
játsszák őket egymás ellen.

Ezért azt kérem minden érdi 
pedagógustól, hogy ne vegye-
nek részt a sztrájkban, és azt 
javaslom annak, aki jelenleg 
tagja a pedagógusok szak-
szervezeteinek, hogy lépjenek 
ki, és alakítsanak olyan önál-
ló, független szervezetet ma-
guknak, amely valóban képes 
az érdekeik és az oktatás érde-
keinek képviseletére, valamint 
nem szolgáltatja ki őket napi 
politikai érdekeknek.

Érd, 2016. április 6.

Közbiztonsági Egyeztető Fórumok jönnek létre

Polgárőrök a nagyvárosi bűnmegelőzésért

„A következő néhány évben teljesen 
megváltozik a város funkciója” – hang-
súlyozta az államtitkár

Postatörvény, rezsicsökkentés, Modern Városok

Úgy élhetünk, 
ahogyan szeretnénk

Otthon Melege Program
2016. július 1-jétől 5 mil-

liárd forint keretösszeggel 
induló, vissza nem téríten-
dő támogatást biztosít a 
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium családi házak 
energetikai korszerűsíté-
sére és felújítására.

Ennek során támogat-
ható az épületek homlok-
zati nyílászáróinak cseré-
je, homlokzatok hőszigete-
lése, épületgépészeti rend-
szerek (pl. kazánok, radiá-
torok) energiamegtakarí-
tást eredményező cseréje, 
illetve felújítása és az épü-
let gépészeti rendszeréhez 
csatlakozó megújuló ener-
giafelhasználás kialakítá-
sa (napelemes rendszerek, 
napkollektoros rendsze-
rek, biomassza kazán-
rendszerek kiépítése).

Az alprogram meghir-
detésekor rendelkezésre 
álló 5 milliárd forintos ke-
retösszeg elosztása régi-
ónként történik, épület-
szám/rég ió arányban 
megosztva. A vissza nem 
térítendő támogatásban 
részesíthető pályázatokat 
az arányosan elérhető 
CO

2
-megtakarítás figye-

lembevételével rangsorol-
ják.

A keretösszegre való te-
kintettel kizárólag a ha-
gyományos technológiával 
1996 előtt épült és 1995. 
december 31-ig kiadott 
építési engedéllyel rendel-
kező, egy lakásos, legfel-
jebb 135 m2 fűtött alapterü-
letű, a pályázatot benyújtó 
magánszemély tulajdoná-

ban álló és a pályázat be-
nyújtását megelőzően 
használatban lévő (lakott) 
családi házak energetikai 
korszerűsítésére nyújtha-
tó vissza nem térítendő tá-
mogatás az alprogram ke-
retében.

A támogatás az elszá-
molható költségek 40–
55%-ára igényelhető a 
megvalósítandó fejlesztés 
összetettségétől függően, 
ezzel ösztönözve az épüle-
tek komplex fejlesztését. 
Az igényelhető támogatás 
maximális összege 2,5 
millió forint. Támogatási 
kérelmeiket a pályázati 
portálon keresztül, elekt-
ronikus úton nyújthatják 
be az ügyfélkapus regiszt-
rációval rendelkező ma-
gánszemélyek 2016. július 
1-jétől a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig. 2016. 
április 7-től a pályázati út-
mutató megtekinthető a 
www.kormany.hu oldalon.

Az Otthon Melege Prog-
ram keretében meghirde-
tett pályázati konstrukci-
ók célja, hogy gyors, meg-
felelő intenzitású támoga-
táshoz juttassák a lakos-
ságot az ország egész te-
rületén. A támogatások 
felhasználásával jelentő-
sen javulhat a lakossági 
energiafelhasználás haté-
konysága, csökkenhet a 
hazai szén-dioxid-kibo-
csátás, mindez nagymér-
tékben hozzájárul a hazai 
klímavédelmi és energia-
hatékonysági célok eléré-
séhez.

T. Mészáros András, Érd Polgármesterének közleménye

Javulni fog a közvilágítás

Többgenerációs 
játszótér épül

A játszótér egy nagy hajóból áll majd

A VMG új tornacsarnokának munkaterületét múlt héten adták át a 
kivitelezőnek

Változások várhatók a közvilágításban: a szolgáltatási szer-
ződést a Grep Green Public Lighting Zrt. nyerte el, amely le-
cseréli a közel tízezer, az ELMÜ birtokában álló lámpát. A fej-
lesztéseknek köszönhetően olyan LED-izzós eszközöket 
szerelnek majd fel, amelyek az önkormányzat tulajdonában 
lesznek. A cél az, hogy minél fényesebben és megbízhatób-
ban világítsanak az új lámpák – hangsúlyozta T. Mészáros 
András.

Érd polgármestere április elején Kárpátaljára látogatott. Ta-
valy a képviselő-testület döntött arról, hogy Ungtarnóc, 
Botfalva és Sislóc települések részére összesen ötmillió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyújt, egy országos 
segélyakció keretében. T. Mészáros András idei látogatása 
alkalmával többek közt Sislóc polgármesterével találkozott. 
T. Mészáros András Beregszászra is ellátogatott, ahol egy 
konferencián számolt be Érd fejlesztési elképzeléseiről, illet-
ve a Modern Városok Programjáról.



az erdélyi magyar nemzeti 
közösség története

TrIAnOnTól nAPJAInKIG
címmel tart előadást Ablonczy Balázs,

az ELTE BTK Művelődéstörténeti 
Tanszékének docense,

április 17-én 16.00 órától
az Érdligeti Református Templomban.
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Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet 
napját. Jeles költőnk, József Attila születésnapja 
ez, s emlékére országszerte könyvbemutatókat, 
költőtalálkozókat, versmaratonokat és felolvasó-
esteket tartanak. Utóbbival tisztelegtek a líra előtt 
a minap az érdi Irodalomkedvelők is.

Sokan nem tudják, hogy 
noha a költészet napját első-
sorban József Attila születé-
séhez kötjük, ezen a napon 
született Márai Sándor köl-
tőnk is, 1900-ban. E dátum 

tehát kétszeresen is megér-
demli a kiemelt figyelmet.

„Veszem a szót, földobom a 
levegőbe, ott szétesik, és 
újra megfogom, és akkor va-
lami más” – írta József Atti-

la. A „feldobott” szavak, 
mondatok, gondolatok a pil-
lanat varázsában érintették 
meg a hallgatóságot a múlt 
pénteken, amikor az IRKA 
tagjai tisztelegtek a költé-
szet napja előtt.

Ismerve a közösség jelle-
gét, korántsem volt meglepő, 
hogy zömmel saját verseik-
kel szerepeltek a fellépők, de 
volt, aki Radnóti Miklós, 
Reményik Sándor, Heltai 
Jenő, Weöres Sándor vagy 
Váci Mihály ismert vagy épp 
kevésbé ismert versét vá-
lasztotta.

Műsoruk első részében 
azonban egy korábbi pályázat 
eredményhirdetésére is sor 
került. Az érdi Hungari kum 
Klub városunk első novíciájá-
nak, Bogner Máriának emlé-
kére hirdetett versíró-pályá-
zatot az IRKA-tagoknak. A 

pályaműveket független zsű-
ri, a Batthyány Iskola két pe-
dagógusa értékelte. A legsike-
resebb költeményeket és azok 
rövid értékelését Bruncz
vikné Máté Ildikó és Bruncz
vik Attila, a Hungarikum 
Klub vezetői olvasták fel. Ezt 
követően a négy győztes   

szerzőnek – Kreischer Kor
néliánk, Novákovicsné Tóth 
Icának, Tarnócziné Bara
bás Irénnek és Habos László-
nak – átadták a Szűcs Mag
dolna keramikus által készí-
tett, Bogner Mária arcképét 
ábrázoló emlékplakettet. 
 n BÁlINT

Noha a Szeretettel című lemez már több mint 
két éve megjelent, a városunkban szervezett 
élő bemutatója nemcsak az újdonság erejével 
hatott, hanem mélyen meg is érintette közönsé-
gét. A népszerű televíziós bemondó és a kiváló 
népdalénekes rendhagyó műsorát a múlt szom-
baton élvezhették az érdiek.

A Magyar Televízióból jól 
ismert, bársonyos hangú be-
mondó és műsorvezető, 
Kudlik Júlia, valamint a 
Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas népdalénekes, Szvorák 
Katalin az Érdi Lengyel–
Magyar Kulturális Egyesü-
let meghívására érkezett a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárba.

Még 2013-ban jelent meg a 
Szeretettel című lemezük, 
amelyben Kudlik Júlia is-
mert egyházi és világi idéze-
teket a saját gondolataival, 
élettapasztalataival fonta 
egybe, s kötötte egy csokor-
ba. Életünk értelméről, való-
di küldetésünkről, a szere-
tetről és az áldozatvállalás-
ról, az emberi méltóságról és 

az egymás iránti tiszteletről 
összegyűjtött szövegeket, 
amelyeket Szvorák Katalin 
magával ragadó, tiszta éne-
ke továbbvisz és elmélyít. 
Egyházi és népdalok, nép-
balladák egyaránt hallható-
ak a produkcióban.

Jókai Anna író így írt a 
lemezről: „Két megszenve-
dett tisztaságú lélek ajándé-
ka. Kicsorduló szeretet szó-
ban és énekben. A szeretet 
Istentől árad és az emberi én 
kelyhe fogadja magába. Töl-
tekezzünk belőle és osszuk 
meg a szomjazókkal!”

– Több szempontból is 
rendhagyó lemezzel, s ennek 
rendhagyó bemutatójával ta-
lálkozhatnak az érdeklődők 
– mutatott rá az előadás kez-

detén Kudlik Júlia. Azt is el-
árulta, hogy magánkiadás-
ban, mindössze 500 példány-
ban jelentették meg a lemezt, 
még 2013-ban. Azóta bejár-
ták vele az országot. Koránt-
sem az anyagi megfontolás, 
hanem az a cél vezérelte 
őket, hogy a sokéves olvas-
mányaikból, tanulmányaik-
ból, tapasztalataikból, bará-
ti beszélgetéseikből szüle-
tett vagy a mások által már 
megfogalmazott gondolatok-
kal együtt felhívják a figyel-
met emberi mivoltunk valódi 
értékeire és értelmére. Nem 
véletlenül idézik elsőként 
Pál apostol szeretethimnu-
szát a Bibliából. Később a 
kőtörők története is rávilá-
gít: katedrálist építünk 
mindannyian, mégis csak 
kevesen gondolunk arra, 
hogy ezzel egy időben a 
„nemzet katedrálisát” is 
építjük valamennyien. Mert 
céllal érkeztünk a földre, de 
útravalóként megkaptuk a 
választás és a döntés sza-
badságát is. Ahhoz, hogy ez-
zel a lehetőséggel élni is tud-
junk, rengeteget kell tanul-

nunk, tapasztalnunk és nem 
utolsósorban, szeretnünk – 
mutatott rá Kudlik Júlia.

Szvorák Katalin a „lélek 
nyelvén”, magával ragadó 
énekével támogatta e „szere-
tetküldetés” megértését. 
Elődeink a természet nyelvét 
is értették, napjainkban vi-
szont az egymás meg nem 
értésével van a baj, mégis a 
legszörnyűbb éhség a ma-
gány – idézte többek között 
Teréz anya mondatát, aki 

mindig arra biztatott: mer-
jük a jót tenni!

A szerzőpáros lemeze te-
hát a szeretetet közvetíti egy 
olyan világban, amelyben ez 
a szó gyakran üresen cseng, 
ha csak beszélünk róla, de 
mást mutatnak a tetteink. S 
bár nincs hosszabb, mint az 
embertől emberig vezető út, 
mégis ideje lenne végre elin-
dulni ezen az úton! – sugall-
ta a Szeretettel című műsor.

n BÁlINT EdIT

A Poly-Art több mint két évtizede kínál bemutat-
kozási lehetőséget mindazoknak, akik Érden és 
térségében nem hivatásszerűen, hanem elsősor-
ban kedvtelésből alkotnak valamely művészeti 
ágban. A közösség régebbi tagjai ugyan már 
jól ismerik egymást, de mindig csatlakoznak 
hozzájuk újak is, akik az évente kétszer megtar-
tott pódiumesten vallanak magukról és alkotó 
tevékenységükről.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban megtartott ta-
vaszi rendezvényen elsőként 
a nyugdíjas gyógypedagó-
gus, Kajtár László mesélt 
pályafutásáról. Kolozsváron 
született, édesapja ötvös 
iparművész volt, talán örö-
költe a művészet iránti fogé-
konyságát, mert Lászlót az 
érettségi után felvették a de-
koratőri főiskolára. Később 
évekig reklámgrafikusként 
dolgozott. Lánglelkű ifjú-
ként büszke volt a magyar-
ságára, s mivel ennek han-
got is adott, egyre gyakrab-
ban került komoly összetű-
zésbe a román hatósággal. 
Emiatt aztán egy napon me-

nekülnie kellett szülőföldjé-
ről, Svédországig meg sem 
állt. Ott évek múlva elvégez-
te a gyógypedagógiát, évti-
zedekig autistákkal foglal-
kozott. Közben a művészetet 
sem hagyta szunnyadni, 
szabadidejében festett, gra-
fikákat készített, plakátokat 
tervezett és karikatúrákat 
is rajzolt a helyi újságnak. 
Mint mondta, már Erdélyben 
is másodrangú polgárnak 
érezte magát, de Svédország 
sem lett a hazája, így felesé-
gével már nyugdíjasként, 
pár éve Érdre költöztek. „Itt-
hon végre otthon vagyok” – 
fogalmazott Kajtár László, 
aki nemcsak fest, hanem a 

jóval bonyolultabb ötvös-
munkához is vissza-vissza-
tér.

A pódiumest másik képző-
művésze Márkus József volt. 
A hatvan évet megélt alkotó 
még középiskolás éveiben 
kezdett el képzőművészettel 
foglalkozni, de később a csa-
ládalapítás és a munka szin-
te teljesen háttérbe szorítot-
ta a szabad szárnyalást, így 
csaknem 40 évig alig vett 
ecsetet a kezébe. A közel-
múltban azonban újra felfe-
dezte az alkotás örömét. Oly-
annyira, hogy tavaly gyors 
egymásutánban már két ön-
álló kiállítása is volt Buda-
pesten, a harmadik meg épp 
pár nappal ezelőtt zárult. 
Munkája során eljutott Mon-
góliába és Algériába, az ott 
tapasztaltak is tükröződnek 
munkáin. Fontos, hogy szá-
mára az útkeresésnek most 
sincs vége – vallotta. Újab-
ban faágakból, cserjékből, 
különféle színű apró termé-
sekből „háromdimenziós” 
csendéleteket készít.

A bemutatkozó alkotókkal 
Somfai István beszélgetett, 

a háttérben pedig munkáik-
ból volt látható egy ka ma ra-
ki ál lí tás. Az est harmadik 
vendége dr. Karácsony Ist
ván onkológus főorvos volt, 
aki nem új tagként mutatko-
zott be – hiszen évtizedek 
óta oszlopos tagja a Poly-
Artnak –, hanem a 12. szóra-
koztató zsebkönyvét ajánlot-
ta barátai és az érdeklődők 
figyelmébe. A Miss Horosz-
kóp című kisregényében ter-

mészetesen ismét felbukkan 
két kedvenc főhőse, a furcsa 
pár: Fenyvesi és Korin, akik 
már megint újabb izgalmas 
és vicces kalandokba keve-
rednek. A főorvos, ahogyan 
korábbi műveit, legutóbbi 
zsebkönyvét is sok humorral 
fűszerezte.

Az áprilisi pódiumestet 
Pápai Áron kiváló citeramu-
zsikája tette még élvezete-
sebbé. n ÁBRaHÁM

Költészet napi felolvasóest

„Veszem a szót, 
földobom…”

A Bogner Mária emlékére kiírt pályázat győztesei: Habos László, 
Krescher Kornélia, Novákovicsné Tóth Ica, Tarnócziné Barabás Irén

Kudlik Júlia és Szvorák Katalin előadóestje

„Kicsorduló szeretet szóban és énekben”

Poly-Art tavaszi pódiumest

Csendéletek, ötvösmunkák és Miss Horoszkóp

Kudlik Júlia és Szvorák Katalin előadása „két megszenvedett tiszta-
ságú lélek ajándéka” volt

Karácsony doktor mindig óriási lelkesedéssel mesél kisregénye ál-
landó hőseiről

SzigeteléS meSterfokon
A jövő hőszigetelése
A tetőterek utólagos hőszigetelése mindig
nagy felfordulással jár. A több napig tartómun-
ka során kívülről és belülről is megbontják
a falakat, illetve a tetőt, nem kis kel-
lemetlenséget okozva ezzel az ott
élőknek.
Amerikában már 50 éve hasz-
nálják azt a technológiát,
amelynek köszönhetően
mindez elkerülhető. Az eljá-
rás, amely az űrtechnológiai
fejlesztések mellékterméke,
immár hazánkban is elérhető.
A speciális összetételű poliuretán
habot szórásos technológiával jut-
tatják a kívánt helyre kívülről, mindössze
a cserép megbontásával. Éjszakára ismét visz-
szateszik a cserepeket. Mivel a hagyományos
szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben al-
kalmazva is elérhető a kívánt eredmény, még a
szarufák megvastagítására sincs szükség, de
elhagyható a tetőfólia is, mivel illesztésmentes
felülete vízállóságot garantál. Az anyag önma-
gában már 8–10 centi vastagságtól kielégíti a
mai követelményeket, ugyanis átlagosan 2,5-
szer hatékonyabb, mint más, hagyományos
(polisztirol, ásványgyapot) szigetelés, ráadá-
sul nem öregszik el és nem esik össze. Nyáron
a hagyományos szigetelések gyorsan átme-
legednek, attól kezdve nem szigetelnek, este
pedig tovább fűtik a tetőteret.

igAzi védelem Ameleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem
csupán a hideg, hanem a felmelegedés ellen
is védelmet nyújt, így összességében akár
40–70 százalék energiamegtakarítás érhető el
a tetőtér felújítása után. Az eljárás megoldást
nyújthat olyan helyiségek szigetelésére is, ahol
helyhiány miatt korábban ez nem volt megold-
ható. Családi házak esetében 2–3 nap alatt el-
végezhető a tetőtér utólagos hőszigetelése.
Alkalmazható tetőterek mellett födémek és
aljzatok szigetelésére, sőt lapostetőkön is,
mivel vízszigetelő és járható felületet biztosít.
Ez esetben nagyobb sűrűségű habot szórnak a
felületre – akár a bitumenes lemez tetejére is
–, megspórolva ezzel a bontás, illetve a veszé-
lyes anyag szállításának költségét. A víz- és
hőszigetelést egyaránt biztosító felületet pedig
mindössze pár nap alatt fel tudják vinni egy
komplett panelépület tetejére.

lapostetők felújítása
gyorS kivitelezéS:
A meghibásodott lapostető felmérését követő-

en minimális előkészületek után a szige-
telés néhány napon belül elkészül!

20 év gArAnciA!
GACO Western, az
USA vezető szilikon-
bevonat-gyártója
(NASA-beszállító)
kiemelten hosszú
garanciát biztosít a

tetőfelújításokra.

tökéleteS megoldáS:
A szilikonbevonat hosszú távon is

strapabíró, UV-fényálló és magas hővisz-
szaverő képességű, komplex megoldás.

A gAco Szilikon AlApú kenhető víz-
SzigeteléS további előnyei:
• Tartósan víz alatt lévő területek sem jelen-
tenek gondot.

• A problémás felületi csatlakozások egysze-
rűen és gyorsan kezelhetőek.

• Ideális a nehezen hozzáférhető, bonyolult te-
tőszerkezetek esetén is.

• Nem nyújt táptalajt sem a gombáknak, sem
a penésznek.

• Teljes mértékben UV-álló, a felület tartja a
fizikai paramétereit évtizedeken keresztül.

• Nem éghető (A osztályú besorolás)
• Nem degradálódik, nem veszti el
a rugalmasságát.

kinek Ajánlott?
• Panelházak tetejének utó-
lagos szigetelésére.

•Magánházak lapostete-
jének utólagos szigete-
lésére.

• Ipari ingatlanok utólagos
tetőszigetelésére.

•Mezőgazdasági épületek utó-
lagos tetőszigetelésére.

• Középületek, iskolák utólagos tetőszigetelé-
sére.

• Gyors kivitelezésű, tartós megoldásra vá-
gyóknak.

+36-20/370-0818
www.ecopur.hu
info@ecopur.hu
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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Megdöbbentő kép a gróf Ká-
rolyi Imre-féle parcellázás 
eredményéről, szomorú séta 
az összeomlott kis családi há-
zak romjai között.

A múlt évben nagy cikkek-
ben foglalkoztunk a gróf Káro-
lyi Imre-féle érdligeti parcellá-
zások szomorú történetével és 
azoknak a pórul járt emberek-
nek sorsával, akik megszédül-
ve a vállalkozás hangzatos 
reklámjaitól és ígéreteitől, 
megtakarított pénzükön tel-
ket vásároltak Érdligeten.

Cikkeinkre a hatóságok is 
felfigyeltek. Megindult a vizs-
gálat is, de nem sok eredmény-
nyel.

A szerencsétlenek beugorva 
a bőbeszédű ügynököknek, a 
gróf Károlyi család címerével 
ékesített prospektusoknak, 
rohantak vásárolni. Előszed-
ték a harisnyába rejtett pengő-
ket, kivették a takarékba he-
lyezett pénzüket, és befektet-
ték olyan telkekbe, melyek a 
vételár csekély hányadát sem 
közelítik meg.

A prospektus tejjel-mézzel 
folyó Kánaánt ígért. Érdliget – 
itt van a főváros tövében. Érd-
liget a budai oldal gyöngye.

A félrevezetettek siettek vá-
sárolni. Érden az állítólagos 
uradalmi ügyész, dr. Fuchs 
Pál tárgyalta le a megállapo-
dás részleteit.

Szomorú társaság ül az 
Érdliget felé tartó vonat har-
madik osztályú kocsijában. 
Munkások, postások, városi 
altisztek, fejkendős asszonyok 
utaznak haza. Fázósan üldö-

gélnek a jól fűtött kocsiban. 
Mintha előre éreznék a nedves 
falak leheletét és a feneketlen 
sarat. Nemigen beszélnek. 
Néha egy-egy vontatott szó, 
sóhajtás hangzik el. A szemek 
letargikus merevséggel me-
rednek a füstös kocsi semmijé-
be.

A kis állomáson már nagy 
tömeg várja a 8 Órai Újság 
munkatársát. Azonnal megin-
dul a szóáradat, melyből csak 
mondatfoszlányokat lehet ér-
teni.

…hat gyermekem beteg… 
tizenöt méter mély kutamban 
peremig áll a szennyes víz… 
tavaly építettem fel kis házam 
kőből és finom téglából. A leg-
alaposabban szigeteltem és 
most már repedezik… Mi lesz, 
ha megjön az olvadás?... az 
utakon már most sem lehet 
közlekedni. Szenet és fát ma-
gunknak kell messziről ide-
szállítani, mert kocsi nem ké-
pes ezen az úton járni… vízért 
is csaknem Budapestre me-
gyünk… segítsenek… sok 
ezer ember élete…

A magas töltésről elénk tá-
rul a sors sújtotta vidék gyá-
szos képe. Sár, víz és romhal-
maz. Néhol egy-egy düledező 
ház. Az utcáknak nevezett 
sártenger partjain fakóarcú, 
szomorú emberek bámulják 
kezünkben a fénylő fotografá-
ló gépet.

Ki adott engedélyt a gróf 
Károlyi Imre-féle parcellázás-
ra ezen a mocsaras és a régi 
térképeken már lakhatatlan-
nak nyilvánított területen?

Érdligetről még tavaly meg-
állapította a kivonult diósdi 
főjegyzőből, községi bíróból 
és községi orvosból álló bi-
zottság, hogy teljesen lakha-
tatlan. Ezt bejelentették az il-
letékes hatóságoknak, de ez-
zel azután be is fejeződött a 
hivatalos érdeklődés Érdliget 
iránt. Nyárra visszahúzódott 
az anyaföldbe a tenger és né-
hány hónapig csak a kiszik-
kadt, repedezett föld mutatta 
a talajvíz pusztító nyomát.

De elmúlt a nyár, megjött a 
tél és vele együtt megjött a ta-
lajvíz. Körsétánkon semmi vi-
gasztalót nem tapasztaltunk. 
Mi lesz itt, ha felenged a fagy 
és hozzá a sok csapadék kö-
vetkeztében megárad a Duna! 
Közben még az egyetlen szi-
vattyútelepet is eladják a par-
cellázók 14.000 pengőért.

A sok panaszt felsorolni 
sem lehet. Az egész úgyneve-
zett Víziváros és az Almás 
már most is vízben áll. A há-
zakba bejárni csak téglákra 
állított platókon lehet és bent 
a szobákban bokáig áll a sá-
ros víz. Ugyanez a helyzet a 
parcellázók által építetett 
mintaházakban is.

Egy-egy szobában hatan-
nyolcan laknak. Az átnedve-
sedett nyirkos falak a tuber-
kulózist terjesztik. Közelben 
nincs orvos. Néha-néha kijön 
Diósdról vagy Érdről és akkor 
nem győzi a munkát. Minden 
családban akad néhány be-
teg. Benéztünk egy házba, 
amelynek egyetlen szobáját a 
szülőkön kívül még hat gyer-

mek lakja. Az egész család 
beteg. A kis leány púpos, az 
egyik fiú csonttuberkulotikus, 
a nagyobbik lány tüdővészes.

Végigjártuk az egész tele-
pet. Rengeteg telektulajdo-
nossal beszéltünk. Csaknem 
mind ugyanazt mondotta és 
így elég, ha csak néhánynak a 
panaszát írjuk le:

Nyiry Ferenc nyug. vasúti 
segédtiszt: – Kis házamat 
1932-ben építettem, amelyhez 
követ, téglát és a legdrágább 
szigetelő anyagot használtuk. 
Feleségem kis fűszerüzletet 
nyitott, amelyet azonban ha-
marosan be kellett csuknia. A 
liszt és minden egyéb áru 
szinte hetek alatt dohosodott 
meg a felszivárgó nedvesség-
től. Akkor még volt kis va-
gyonkám. Ma semmim sincs, 
és most itt állok tönkretéve, 
reménytelenül…

Sepsi István gyári munkás: 
– Több mint kétezer pengőm-
be került ez a szerencsétlen 
telek. Házam falai repedez-
nek, és hiába költöm rá min-
den keresetem, nem segít 
azon semmit. Kétségbeejtő 
helyzetben vagyunk. Félünk a 
tavasztól, amelyet talán csak 
az érdligeti parcellatulajdo-
nosok nem várnak örömmel…

Kovács Károly iparos: – Az 
egész telkem talajvizes. A fa-
lakon állandóan bekönnyezik 
a víz. Az ágyak téglára helye-
zett pallón állnak, de hiába, 
mert még a zöld, penészes 
mennyezetről is lecsurog 
majd, ha megindul az olvadás. 
Ez a kis ház az egész életem 
munkájának a gyümölcse és 
most oda van…

Özvegy Szécsényi György 
Istvánné: – Négy kis gyerme-
kemmel lakom kint. Csupa víz 
minden. A házamat teljesen 

körülvette már most az ár. Ki-
menni csak lefektetett palló-
kon tudunk. Mind a négy apró-
ságom beteg. Nem győzöm a 
gyógyszert és az orvost. Vi-
zünk élvezhetetlen. Fejük 
alatt még a vánkos is megpe-
nészedik. Legkisebb fiam 
most is negyvenfokos lázban 
fekszik…

Özvegy Meyer Mórné: – Az 
én házamat is víz veszi körül. 
A szomszéd telkeken kell ki-
járnom az utcára, mert az én 
kijáratomat teljesen ellepte a 
fagyos víz. Süpped a ház is és 
a talajvíz folyik a konyhába. A 
szoba valamennyivel maga-
sabban fekszik és így a víz 
csak később árasztja el. Süp-
pedő falaink repedeznek, és 
szinte percről-percre várjuk 
az összeomlást. Vízért csak-
nem Pestig megyünk. Kútja-
ink vizéből még a kecskének 
se adhatok inni. Számára is 
felforralom, és csak azután 
adom eléje. Közel négyezer 
pengőm ment el itt … édes Is-
tenem.

Szamosai Sándor szobafes-
tő: – Házam roskadozik, pedig 
csak most építettem újra. 
Húszméteres kutamban pere-
mig áll a szennyvíz. Kétségbe-
esetten várjuk a segítséget…

Beesteledett már, végig-
hallgattuk a panaszokat. 
Megindulunk az állomás felé, 
amely két kilométerre van a 
telep végétől. Visszanézünk 
„a budai oldal gyöngyére”, 
ahogyan ezt a pokoltelepet a 
gróf Károlyi Imre-féle parcel-
lázás vezetői elnevezték, 
ezeknek a becsapott embe-
reknek szörnyű sorsára gon-
dolunk, arra a szörnyű sorsra, 
amelyért még senkit nem von-
tak felelősségre.

n BíRÓ GYÖRGY

Urbán László – Sajtótükör: 8 Órai Újság, 1937. március 3.

Az érdi özönvíz

FELHÍVÁS
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Idősügyi Taná-
csa az Érden élő nyugdíjasok 
számára Ki Mit Tud Találkozót 
hirdet. A Ki Mit Tud célja a ha-
gyományőrzés, a kulturális és 
közösségi kapcsolatok ápolása 
a nyugdíjas korosztály tagjai 
között. Várjuk mindazokat a 
nyugdíjasokat és nyugdíjas-
klubokat, baráti társaságokat, 
akik közösségben szívesen 
mondanak verset, énekelnek 
vagy táncolnak, esetleg rövi-
debb egyéb színpadi produk-
cióval készülnének. Jelentkez-
ni a jelentkezési lap leadásával 

személyesen, postai úton vagy 
e-mailben lehet 2016. május 
16-ig. A jelentkezés limitált, 
az első 25 produkciót áll mó-
dunkban befogadni.
a találkozó helyszíne: a Sze-
pes Gyula Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2016. május 27., 
péntek 13 óra
az alábbi kategóriákban 
várjuk a jelentkezéseket: 
1.  Ének (népdal, magyar nóta, 

operett stb.)
2. Vers- és prózamondás
3. Tánc
4. Egyéb színpadi produkció

Információ és bővebb felvilágosítás kérhető: 
Kéri Tibor, 06 23/365-490/114, 

vagy a keri.tibor@szepesmk.hu e-mail címen.

TOP 10

Ezt olvasták márciusban
Gyermekkönyvtár
Berg Judit: Rumini
Stilton, Geronimo: 

A barátság ereje
Tielmann, Christian: 

Berci szerszámosládája
Disney: Zootropolis – Állati 

nagy balhé
Webb, Holly: 

Gézengúz, játékra fel!
Boehme, Julia: Tafiti – Utazás 

a világ végére
Arnett, Mindee: 

A rémálom-dilemma
Holloway, Vivien: 

Tolvajbecsület

Jeli Viktória: Időfutár 6 – 
A holnap ostora

Takács Orsolya: Agymanók

Felnőtt könyvtár
Salinger, J.D.: Kilenc történet
Punke, Michael: A visszatérő
Hiekkapelto, Kati: Kolibri
James, E. L.: Grey
Picoult, Jodi: Találj rám!
Smith, Wilbur: Arany oroszlán
Cook, Robin: Mobil
Flynn, Vince: Küldetés
Mansell, Jill: 

Ebből szerelem lesz
Thomas, Rosie: 

A kasmírkendő

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

A laminált padló, amire jó ránézni, jó rálépni és amin jó játszani

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

Cím: 2030 Érd, Budafoki út 14.
Tel: 23/375-833
Nyitva tartás:H-P: 8-18, Szo: 8-14

Aberhof Regatta Bosfor tölgy mintázatú
laminált padló 10 mm vastag

AAAz Akció időtartama:
222016. április 30. vagy a
kkkészlet erejéig

Krono Szicíliai dió mintázatú
laminált padló 8 mm vastag

Kaindl valódi fapadlók készletkisöprése
áprilisban akár 70% kedvezménnyel!

2.990 Ft/m2

2.490 Ft/m2

akár -70%

Az ön kódja:

HB163ÉÚA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.
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SZTÁRVENDÉGEK:
SipoS F. TamáS

Szóka Júlia ÉS  VENDÉGEi
SolTi áDám ÉS a NoNSTop
kiS CompaNy ÉS BaRáTai

200 KiÁllíTó - SZíNES KíNÁlaT
SZaKmai, KulTuRÁliS pRoGRamoK 

ZENÉS-TÁNCoS FElVoNulÁS
DiVaTBEmuTaTó
SZaKmÁK ÉJSZaKÁJa
NEmZETKÖZi pETaNQuE VERSENY
FoDRÁSZ- ÉS SmiNKVERSENY

a BElÉpÉS DÍJTalaN!
NYIT VA TARTÁS:
péntek:  12–20–ig
szombat:  10–18–ig
vasárnap:  10–18–ig

Velencei út 39-41.
koordináták: 47.374250,18.905100

ápRiliS
15–16–17

SzéleS válaSztékú büféSor!
www.pmkik.hu - www.erd.hu - facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu 

HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Heti menü ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré– sztárok a 

mikrofonnál
20.00  Heti menü ism.

KEdd
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00  Bigyó előző adás ism.

SZERda
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Zeneválogatás
11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész
  Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi  

attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00  Kis esti zene

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint lászlóval 
Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész ism.
20.00  Esti mix

SZoMBaT
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00  aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  aréna ism.

VaSÁRNaP
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma
  A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00  Heti menü ism.

Április 18., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Herkules színes, amerikai-olasz 

kalandfilm, R: Luigi Cizzi 
12 éven felülieknek!

21:10  Polgár-társ ism. 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:40  Vámos Miklós beszélgető 
műsora 53. rész ism.

22:35  Fogadóóra ism. 
kérdezzen a polgármestertől

23:05  Mozgás ism. sport magazin
23:35  Fény-Kép ism. kulturális magazin
0:05  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:20  Híradó ism.
Április 19., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Vámos Miklós beszélgető 

műsora 54. rész
20:25  Fény-Kép kulturális magazin
20:55  Chaplin szereti a zenét 

Oláh Dezső Trió
21:50  Mozgás sportmagazin
22:20  Polgár-társ vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
22:50  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:20  Párbeszéd ism. beszélgetés 

aktuális témákról
23:35  Híradó ism.

Április 20., SZERda
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Karambol fekete-fehér magyar 

játékfilm, R: Máriássy Félix
21:40  Vámos Miklós beszélgető 

műsora 54. rész ism.
22:35  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:05  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.
Április 21., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 42. rész
20:00  Kézilabda-mérkőzés 

Siófok KTC–Érd
21:30  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
22:00  Herkules színes, amerikai-olasz 

kalandfilm, R: Luigi Cizzi 
12 éven felülieknek!

23:40  Párbeszéd ism. 
beszélgetés aktuális témákról

23:55  Híradó ism.
Április 22., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 55. rész

20:00  Fiúk a térről fekete-fehér, magyar 
film, R: Szász Péter

21:50  Chaplin szereti a zenét ism. 
Oláh Dezső Trió

22:45  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:15  Mozgás ism. sportmagazin
23:45  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:00  Híradó ism.
Április 23., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Globo Világjáró 18. rész
20:00  Backstage, rock magazin
20.25  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:25  Mozgás sportmagazin
21:25  Fény-Kép kulturális magazin
21:55  Karamból fekete-fehér magyar 

játékfilm R:Máriássy Félix
23:35  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
Április 24., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19.30  Tea két személyre 55. rész ism.
20.00  Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20:30  Fiúk a térről fekete-fehér magyar 

film, R: Szász Péter
22:20  Mozgás sportmagazin
22:50  Fogadóóra. 

kérdezzen a polgármestertől
23.20  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
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a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával.

PROGRAM

GYEREKKONCERT
Bíró Eszter: Állati zenés ABC 
2
Belépő: 1900 Ft, családi jegy: 
5700 Ft (2 felnőtt + 2 gyermek 
esetén 1 fő belépése ingyenes)
A gyermekkoncerteknél a 3 
éven aluliak számára a belépés 
ingyenes!
Április 16-án, szombaton 16 órakor

GYERMEK AGYKONTROLL
Agykontrolltanfolyam 
gyermekeknek 7–14 éves 
korig
További információ és 
jelentkezés: Kovács Erika 06 20 
211 3527, info@kovacserika.
com
www.kovacserika.com
Április 16–17-én, 9–16 óráig

TALÁLKOZÁS 
A MEZŐFÖLDDEL
Rendhagyó néprajzóra 
általános iskolásoknak

A program ingyenes, előzetes 
jelentkezéshez kötött: lukacs.
orsolya@szepesmk.hu, 06 23 
365 490/102 mellék
Április 21-én, csütörtökön 8.45–9.30 
óráig

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Önképezés
Kiállítás a szelfipályázatra 
érkezett munkákból. A tárlatot 
megnyitja Szabó Ágnes 
fotográfus.
Április 15-én, pénteken 18 órakor

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ivony Judit kerámia
kiállítása

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 
2.
Április 18-án, hétfőn 18 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Thelócactus nemzetség
Előadó Havas László
Április 14-én, csütörtökön 17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Növények és vetőmagok 
csereberéje
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Április 22-én, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Virágok textilből
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Április 16-án, szombaton 10 órától

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 
2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁSKLUB
Elmebetegségek a Germán 
Új Medicina tükrében
Előadó Albert Enikő
Április 18-án, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csikicsuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Nagy Árpád: Tátrai 
hangulatok
Könyvbemutató, dr. Katona Ist-
ván orvos, festőművész közre-
működésével
Dr. Kubassek János: Mozai
kok a MagasTátrából
A Tátra magyar feltárói, termé-
szettudósok, kutatók, hegymá-
szók
Április 12-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi felfe
dezők

A Kárpátmedence tudomá
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva

Hely és sporttörténeti kiállí
tás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára el-
hurcolt honfitársaink emlékére.

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

andrásné  
06 23 363 036.

Valamennyi kiállítás megte
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Alkotó olvasó sorozat
Polgárné Kovács Ágnes és 
Amentné Erzsébet: kiállítás 
anyagvirágokból

Könyvválogatás kertészke
dőknek

Vásáron a könyvtár
Keressenek bennünket az Érdi 
Nyitnikék Vásáron az Érd Aré-
nában
Április 16-án, szombaton 10–18 óra között

GYERMEKKÖNYVTÁR
Versmondóverseny
Alsó és felső tagozatosok szá-
mára
Április 20-án, szerdán 13, illetve 15 órakor

Meseszombat NémediVarga 
Tímeával
Tavaszi mesék Wass Alberttől
Április 23-án, szombaton 10.30 órától

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 órá-
ig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 órá-
ig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
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Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk 
fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG  
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő ki-
vételével nyitva 10–18 óráig
Leltár2

Homolya Gábor képzőművész 
kiállítása
Megtekinthető április 23-ig

Felnőtt ár 1990 Ft, gyerek ár 4 éves kortól 990 Ft / előzetes foglalás ajánlott.
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Svédasztalos tóparti ebéd minden vasárnap
a megújult FeStAl Étteremben

kicsiknek és nagyoknak,
25-féle étel húsimádóknak és vegáknak,

korlátlan fogyasztással.

2030 Érd, Dávid utca 4 .
Tele fon: +36 23 366 603 | +36 70 621 8341

E-mail: festal@t-online.hu | Web: www.festal.hu
Keressen minket a Facebookon is: Festal Étterem és Hennessy Club!

Festal: új gondolatok, új arcok, új élmények

Esküvők, céges rendezvények,
családi ünnepek egyygyedi környezetben.
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Felhívás nyugdíjasoknak,
túrázóknak, jógázóknak!
Szivárvány Rendezvény- és Programszervező Iroda
az alábbi klubfoglalkozásokat indítja:
– jógázók klubja (foglalkozások keddenként 18.00–20.00-ig)
– természetjárók klubja – kirándulások:
20-án: Amiről a budaörsi sziklák mesélnek – geológiai
kirándulás szakvezetéssel
– gaszronómiai klub – aki szeret főzni, kirándulni és enni –
foglalkozások:

25-én: Gasztronómiai est – vetítéssel egybekötött főzőverseny
nyereményekkel (jelentkezés telefonon)
Előadás-sorozatunk folytatódik: 18-án és 27-én (turisztikai és
geológiai)

Nyugdíjas barát kirándulások:
16-án: Kirándulás a Néprajzi Múzeumba – elrejtett zugok –
amit a látogatók nem láthatnak
22-én: Ismerjük meg Vác nevezetességeit

Gyerekzsúrok, osztálykirándulások szervezését vállaljuk!
Május 8-án: Utazás a római korba – gorsiumi kirándulás
(már lehet jelentkezni)
Programjainkról érdeklődni, illetve jelentkezni irodánkban lehet
minden kedden: 13.00–17.00-ig. 2030 Érd, Szabadság tér 12.
06-30-936-7101, 06-30-531-1648
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a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 5 évig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Felső u. 
39–41.
a beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról ren-
delkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 11. §-ban 
meghatározott feladatok el-
látása az önállóan működő és 
gazdálkodó Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a356/2008. (XII.31) 
Korm. rendelet, és a 24/2008. 
(V.30) önkormányzati ren-
delet rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• főiskola,
• 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 12. § (1) bekezdé-
se szerinti: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emel-
lett, okleveles könyvvizsgálói 
vagy államháztartási mérleg-
képes könyvelői szakképesí-
téssel vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel egyen-
értékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső el-
lenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 
1. előtt az Áht. szerinti ellen-
jegyzői –, vagy 
• a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Szt.) 150. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költ-
ségvetési szervnél legalább 
öt éves igazolt szakmai gya-
korlattal, valamint mérleg-
képes könyvelői szakképesí-
téssel vagy felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie, 

• a gyógyintézetek vezetőjé-
nek és vezetőhelyetteseinek 
képesítési követelményeiről, 
valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pá-
lyázat részletes szabályairól 
szóló 13/2002. (III.28.) EüM 
rendelet 5. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően legalább 3 éves 
vezetői gyakorlat, ennek hi-
ányában ez alóli mentesítési 
kérelem a 13/2002. (III.28.) 
EüM rendelet 5. § (2) bekez-
désében foglaltakra történő 
hivatkozással,
• szakirányú végzettségnek 
megfelelő munkakörben leg-
alább 3 éves szakmai tapasz-
talat, 
• magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
• szerepelnie kell az Szt. 151. 
§ (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban és rendelkeznie 
kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárság, 
• vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• költségvetési intézményi 
gazdálkodásban szerzett leg-
alább 3 év szakmai tapaszta-
lat, 
• KIRA program ismerete
• egészségügyi végzettség
• CT-EcoStat program isme-
rete
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• részletes szakmai önéletrajz, 
• 3 hónapnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget tanúsí-
tó diploma, iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítvány 
másolata, 
• a nyilvántartásba vételt iga-
zoló okirat(ok) másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, 
• a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalására vonat-
kozóan. 
a beosztás betölthetősé-
gének időpontja: a beosztás 
legkorábban 2016. június 1. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 5. A 
pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt dr. 
Kőszegi Gábor nyújt, a 06-23-
365-600-as telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton, a 
pályázatnak Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata címé-
re történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
14/934/5/2016., valamint a 
beosztás megnevezését: gaz-
dasági vezető. 
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat postai úton, a mellékle-
tekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban kérjük benyúj-
tani. 
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 31.
a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ide-
je: 
• www.erd.hu
• Érdi Újság
• Egészségügyi Közlöny 7. 
száma 
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a beosztás betöltésé-
ről az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § 
d) pontja alapján Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere 
dönt. A pályázókat a döntést 
megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésében, valamint a 
356/2008. (XII.31.) Kormány-
rendelet 4. § (1) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfele-
lően létrehozott legalább 3 
fős bizottság hallgatja meg. 
Közalkalmazotti jogviszony 
3 hónapos próbaidővel, hatá-
rozatlan időre szól.

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

P Á l y Á z A t O t  h I R d E t
a dr. Romics lászló Egészségügyi Intézmény

Gazdasági Igazgatóság

GaZdaSÁGI VEZETŐ
(MaGaSaBB VEZETŐ) beosztás ellátására.

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogvi-
szony.
Foglalkoztatás jellege: Tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.
a közszolgálati tisztvise-
lők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: I. 
sz. melléklet 30. pont.
Ellátandó feladatok:
• közterületek jogszerű hasz-
nálatának, közterületen en-
gedélyhez kötött tevékeny-
ség szabályszerűségének 
ellenőrzése;
• köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásá-
nak ellenőrzése;
• a közterület rendjére és 
tisztaságára vonatkozó 

jogszabály által tiltott tevé-
kenység megelőzése, meg-
akadályozása, megszünteté-
se, szankcionálása;
• az ellenőrzéssel kapcsola-
tos feladatok járőrszolgálat 
keretében történő elvégzé-
se, dokumentálása.
a munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök: 
Az ellátandó feladatoknál 
kerül felsorolásra.
Jogállás, illetmény és jut-
tatások: A jogállásra, az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásá-
ról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Érd 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal közszolgála-
ti szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,

• középiskola/gimnázium, 
Közszolgálati középiskolai 
végzettség; vagy középis-
kolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy 
középiskolai végzettség és 
közterület-felügyelői vizsga, 
• B kategóriás jogosítvány.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: Közigazga-
tásban, közterület-felügye-
lői munkakörben eltöltött 
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett probléma-
megoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, 
• jó elemzőkészség, felelős-
ségtudat, terhelhetőség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:

• 45/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok egyszerű máso-
lata.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: A mun-
kakör legkorábban 2016. 
május 18. napjától tölthető 
be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 6. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Sike Attila nyújt, a 23/522-
300/280 telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
Postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban sze-

replő azonosító számot: 
14/934/6/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
közterület-felügyelő. 
Személyesen: dr. Kertész 
Orsolya, Bartos Beatrix, Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 
1–3.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 17.
a pályázati kiírás továb-
bi közzétételének helye, 
ideje:
• www.erd.hu – 2016. április 
6.
• Érdi Újság
a munkáltatóval kap-
csolatos egyéb lényeges 
információ: A kinevezés 
feltétele a Kttv. 42. § (1) 
bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány. 
A  kinevezés határozatlan 
időre szól, 6 hónapos próba-
idő kikötésével. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁ lyÁ z At O t  h I R d E t
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

h I R d E t M É N y
aZ ÁlTalÁNoS ISKolaI BEíRaTÁSRÓl
A 2016/2017 tanévre történő beíratás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8–19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8–19 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (1) 
bekezdése értelmében az általá-
nos iskolába történő felvételről 
vagy átvételről az iskola igazga-
tója dönt. Döntését írásban közli 
a szülővel. A  felvételi kérelem 
elutasításáról határozatot hoz. 
A  felvétel elutasítása esetén a 
szülőnek joga van az elutasító 
határozat kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelem-
re hivatkozással – jogorvoslattal 
élni. Fellebbezését a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ 
területileg illetékes Tankerületi 
Igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kö-
telező felvételt biztosító körze-
tes iskolába kívánja gyermekét 
beíratni, és a választott iskola 
a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését 
követő 5 napon belül köteles be-
íratni a kötelező felvételt biztosí-
tó iskola első évfolyamára.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága a 2016/2017. nevelési 

évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákra 
az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

2016. április 25. (hétfő) 8–17 óráig;
2016. április 26. (kedd) 8–17 óráig.

a beíratáshoz szükséges 
közokiratok, dokumen-
tumok:
• a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító igazol-
vány,
• a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,
• a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa,
• a gyermek TAJ-száma.

az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai felvé-
tele
A sajátos nevelési igényű 
gyermekeket nevelő óvo-
dába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs 
bizottság javaslata szüksé-
ges.
Érdi Kincses Óvoda (2030 
Érd, Béke tér 1.) és tag-
óvodáiban:
• azon sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek nevelése, 
akik a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlő-
désének tartós és súlyos 
rendellenességével küzde-
nek és/vagy integrálható 
beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, sa-
játos nevelési igényű gyer-
mekek, akik érzékszervi 
fogyatékosak hallás tekin-
tetében, a Fácán Tagóvodá-
ban (2030 Érd, Fácán köz 3.) 
fejleszthetők,

• azok az integrálható, 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek, akik értelmi 
fejlődésben akadályozot-
tak vagy autista tüneteket 
mutatnak, az Ófalusi Tag-
óvodában (2030 Érd, Fő u. 
12.) fejleszthetők.
Érdi Szivárvány Óvoda 
(2030 Érd, Hegesztő u. 
2–8.) és tagóvodáiban:
• azon sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek nevelése, 
akik a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlő-
désének tartós és súlyos 
rendellenességével küzde-
nek és/vagy integrálható 
beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek, akik testi fo-
gyatékossággal élnek, az 
Érdi Szivárvány Óvoda 
székhelyóvodájában (2030 
Érd, Hegesztő u. 2–8.) fej-
leszthetők,
• azok az integrálható, sa-
játos nevelési igényű gyer-
mekek, akik érzékszervi 
fogyatékkal élnek (látás 
tekintetében), a Kisfenyves 
Tagóvodában (2030 Érd, Er-
kel u. 4.) fejleszthetők,
• azok az integrálható, 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek, akik autis-
ta tüneteket mutatnak, a 
Tusculanum Tagóvodában 
(2030 Érd, László tér 1.) fej-
leszthetők.

Köznevelési és
Művelődési Bizottság

ÓVodaI BEíRaTÁS

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016.08.01–
2021.08.15-ig szól.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Diósdi út 95–99.
a beosztáshoz tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a köznevelési 
intézmény vezetőjének feladata 
az intézmény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jo-
gok gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével kap-
csolatban minden olyan ügyben, 
amelyeket a jogszabály nem utal 
más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, /egyetemi szintű vég-
zettség és tanítói/tanári szakkép-
zettség vagy a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § 
(8). bekezdésben meghatározott 
végzettség, szakképzettség,
• pedagógus munkakörben szer-
zett legalább 5 éves szakmai gya-
korlat,
• pedagógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,
• büntetlen előélet, és annak iga-
zolása, hogy nem áll a foglalkoz-
tatástól való eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség,
• megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonat-
kozó program, amely tartalmazza 
a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szüksé-
ges végzettség, szakképzettség, 
szakvizsga meglétét igazoló ok-
mányok másolata,
• a pályázó legalább 5 éves szak-
mai gyakorlatát igazoló doku-
mentum (munkáltatói igazolás, 
munkakör megnevezésével),
• szakmai önéletrajz,
• 90 napnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesí-
tését nem teszi lehetővé,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul a teljes pályázati anya-
gának sokszorosításához, továb-
bításához (3. személlyel közlés),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezelésé-
hez,

• hiánypótlásra a pályázat beadási 
határidejét követően nincs lehe-
tőség.
a beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkoráb-
ban 2016. augusztus 1. napjától 
tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 10. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Sárközi Márta nyújt, 
a 30 381 3995-ös telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: Postai úton, a pályázatnak 
a Emberi Erőforrások Minisztere 
címére történő megküldésével 
(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 
út 42–46. Koordinációs, Jogi és 
Személyügyi Főosztály ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 2016-07-11, valamint a 
beosztás megnevezését: Érdligeti 
Általános Iskola intézményvezető.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének kikéré-
se után az oktatásért felelős mi-
niszter dönt.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 11.

a pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny,
helyben szokásos módon.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
A  pályázatot írásban, két azonos 
szövegű és mellékletű példány-
ban (egy példányt nem kérünk 
összefűzni), zárt borítékban kérjük 
megküldeni a KLIK Koordinációs, 
Jogi és Személyügyi Főosztály cí-
mére. A borítékra írják rá „PÁLYÁ-
ZAT – Érdligeti Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”. 
Két további példányt kérünk a 
KLIK Érdi Tankerület címére meg-
küldeni (2030 Érd, Tompa Mihály 
utca 1.).
a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
klik.gov.hu honlapon található.
a KÖZIGÁllÁS publikálási idő-
pontja: 2016. április 7.
A pályázati kiírás közzétevője a 
Közszolgálati Személyzetfejlesz-
tési Főigazgatóság (KSZF). A pá-
lyázati kiírás a munkáltató által a 
KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ l y Á z A t O t  h I R d E t
Érdligeti Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
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EGÉSZSÉGÜGYI KERET
Pályázhatnak mindazon civil 
szervezetek és közösségek, 
amelyek az alábbiakban fel-
sorolt feladatokat kívánják 
megoldani:
• Érd Megyei Jogú Város lakos-
sága egészségi állapotának 
megőrzését, javítását célzó 
programok megvalósítása;
• egészséges életmódra, 
egészségmegőrzésre nevelő, 
szenvedélybetegség-ellenes 
valamint prevenciós, szem-
léletmód-váltást elősegítő 
programok rendezése, illetve 
azokon való részvétel.
A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2016. április 29. 
A rendeletben előírt kötelező 
mellékletek hiánya, illetve a 
hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvényte-
len, utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálásának 
határideje: a benyújtási ha-
táridő leteltétől számított 15 
nap. Pályázatot benyújtani 
személyesen vagy postai 
úton lehet, a postai úton be-

nyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a pos-
tára adás idejét kell érteni. 
A benyújtási határnapot kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvényte-
lennek kell tekinteni. A pályá-
zatok benyújtásának módja: 
amennyiben személyesen 
nyújtja be, zárt borítékban, 
a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati irodáján hivatali 
munkaidőben (2030 Érd Alsó 
u. 3.) teheti meg egy pél-
dányban.
a borítékra rá kell írni:
Civil szervezetek Önkor-
mányzati támogatása: 
Egészségügyi keret pályázat

EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTE-
LEK
• Pályázni a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásá-
ról szóló 4/2007. (II.26.) ön-
kormányzati rendelet 2. szá-
mú mellékleteként szereplő 
pályázati adatlap benyújtásá-
val, az abban meghatározott 
dokumentumok csatolásával 
lehet azzal, hogy ugyanazon 

civil szervezetnek több pá-
lyázat benyújtása esetén a 
programhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó pályázati 
dokumentumok közül a bí-
rósági bejegyzés másolatát, 
az alapszabályt és az alapító 
okiratot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell csa-
tolnia.
• A civil szervezet a pénzügyi 
támogatást pályázat benyúj-
tásával, a pályázat kiírását kö-
vető legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programok-
ra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által 
megvalósítani kívánt prog-
ram előreláthatólag egy éven 
túl valósul meg, a támogatás 
igénylésekor benyújtott ké-
relem alapján kivételes eset-
ben az illetékes bizottság az 
egy évet legfeljebb 60 nap-
pal meghaladó megvalósu-
lási határidejű pályázatot is 
támogathat.
• A pályázatonként elnyer-
hető legnagyobb támo-
gatás összege legfeljebb 
600.000 Ft lehet.

Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályázónak 
pályázatában kötelezett-
ségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támo-
gatási összeg fogadására sa-
ját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendel-
kező kedvezményezett részé-
re biztosítja.
• Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.
• A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támogatási 
szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támo-
gatási szerződés tartalmazza.
• A pénzügyi támogatás ki-
zárólag a támogatási szer-
ződésben foglalt támogatási 
célra használható fel elszá-
molási kötelezettséggel.
• Az elszámolás és szakmai 
beszámoló elfogadásáról 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. 
• A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználása, valamint a 
feladat teljesítésének elma-

radása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges kö-
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál-
tatott, vagy beszámolási 
kötelezettségének nem tesz 
eleget, a támogatás azonnal 
megszüntethető, illetve a tá-
mogatás összegét vissza kell 
fizetni. A visszafizetési kötele-
zettség fennáll akkor is, ha az 
illetékes bizottság a szakmai 
beszámolót nem fogadja el. 
A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére részletfizetési 
kedvezmény nem nyújtható.
• A támogatás felhasználását 
és az elszámolást a Közgyűlés 
köteles ellenőrizni.
• A pályázni csak forma-
nyomtatványon lehet, mely 
átvehető a Polgármesteri 
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 honlapjá-
ról, www.erd.hu.

KUlTURÁlIS KERET
Pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt fel-
adatokat kívánják megolda-
ni:
• Érd Megyei Jogú Városban 
hagyománnyal bíró vagy 
hagyományteremtő céllal 
megvalósuló fesztiválok, 
rendezvények szervezése 
vagy azokhoz való aktív 
kapcsolódás,
• Érd Megyei Jogú Városban 
kulturális, művészeti esemé-
nyek, kiállítások rendezése, 
kiadványok készítése,
• nemzetiségi, kisebbségi 
hagyományőrző progra-
mok, események rendezése,
• oktatási, nevelési célú vá-
rosi rendezvények vagy ren-
dezvénysorozatok szervezé-
se és lebonyolítása.
A Köznevelési és Művelődé-
si Bizottság előnyben része-
síti a pályázat időszakában 
megvalósuló alkotások, 

rendezvények, programok 
létrehozását.
a pályáztatás rendje
• A program megvalósítá-
sának határideje a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 
1 év, a pályázat szakmai és 
pénzügyi beszámolójának 
határideje legkésőbb a pá-
lyázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.
• Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.
• Valamennyi keretre együtt-
véve legfeljebb kettő pályá-
zat adható be.
• A benyújtási határidőt kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázat érvénytelen.
• A pályázat hiányosan ki-
töltött adatlap és a kötelező 
mellékletek hiánya esetén 
érvénytelen.
• Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

a benyújtás módja
A pályázatot személyesen 
lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodára (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3., fsz.) vagy 
postai úton a Humán Irodá-
nak címezve (Polgármesteri 
Hivatal, Humán Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.), mindkét 
esetben egy példányban, 
zárt borítékban. Postai úton 
benyújtott pályázat esetén 
a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell ér-
teni. A benyújtás határideje: 
2016. április 29.
A borítékra kérjük ráírni:
„Kulturális Keret pályázat”
Pályázni a pályázati adat-
lap benyújtásával az abban 
meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet 
azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a prog-
ramhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati doku-

mentumok közül a bírósá-
gi bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító 
okiratot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell 
csatolnia. A pályázati doku-
mentáció az Ügyfélszolgá-
lati Irodán vehető át, vagy 
letölthető a www.erd.hu 
honlapról. 
a pénzügyi támogatás fel-
használása és elszámolása
• a pályázatonként elnyer-
hető legnagyobb támo-
gatás összege legfeljebb 
600.000 Ft lehet.
• A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik a pályázati 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 
önkormányzat támogatási 
szerződést köt.

• A civil szervezet a támo-
gatás összegének felhasz-
nálásáról a támogatási szer-
ződésben meghatározott 
módon köteles elszámolni, 
illetve a megvalósulásról 
szakmai beszámolót készí-
teni, mely benyújtásának 
határideje legkésőbb a pá-
lyázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.
• A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználása, valamint a 
feladat teljesítésének elma-
radása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges kö-
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál-
tatott, vagy a felhasználásról 
nem számol el, a támogatás 
összegét vissza kell fizetni.
• A döntésről valamennyi 
pályázót írásban értesítjük.

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZET-
VÉdElMI KERET
Jelen pályázati felhívásra pályá-
zatot nyújthatnak be mindazon 
civil szervezetek, melyek a Ren-
deletben rögzített, civil szerve-
zettel szemben támasztott vala-
mennyi előírásnak megfelelnek, 
a jogosultsági feltételek meglétét 
a Rendeletben foglalt módon 
igazolják, és nem esnek a Ren-
deletben meghatározott kizáró 
okok alá.
A Természet- és Környezetvédel-
mi Keretre pályázhatnak mind-
azon civil szervezetek, amelyek az 
alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:
• természeti és épített környezet 
megóvását, ápolását, gazdagítá-
sát, fejlesztését szolgáló progra-
mok szervezése,
• parlagfű-mentesítési akciók 
szervezése,
• környezetvédelmi célú nevelési, 
oktatási programok szervezése, 
kiadványok készítése.
Támogatás formája: vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás. 
Az Önkormányzat a támogatási 
szerződés aláírását követően az 
elnyert támogatás összegének 
50%-át 15 napon belül előfinan-
szírozásként, 50%-át pedig az el-

számolás és a szakmai beszámoló 
benyújtását és elfogadását köve-
tően, legkésőbb 30 napon belül 
folyósítja.
Pályázati saját forrás: a pályázat 
benyújtásához saját forrás nem 
szükséges. Mindazonáltal a pá-
lyázatok elbírálásánál előnyt él-
veznek azok a pályázók, amelyek 
a pályázati cél megvalósításához 
saját forrással is rendelkeznek, va-
lamint Érd területén a közösség 
érdekeit kívánják megvalósítani.
További feltételek:
• a civil szervezet a pénzügyi tá-
mogatást pályázat benyújtásával, 
a pályázat (ide értve a nem helyi 
szinten kiírt pályázatokat is) kiírá-
sát követő legkésőbb 1 éven be-
lül megvalósítandó programokra 
igényelheti.
• Ugyanazzal a programmal a 
Rendeletben meghatározottak 
közül kizárólag egy kerethez le-
het pályázni, ellenkező esetben 
az adott témában benyújtott pá-
lyázat érvénytelen.
• Valamennyi keretre együttvéve 
legfeljebb kettő pályázat adható 
be.
• Az önálló bankszámlával nem 
rendelkező pályázónak pályáza-
tában kötelezettségvállaló szer-
vezetet kell megjelölnie, amely 

a támogatási összeg fogadására 
saját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendelkező 
kedvezményezett részére bizto-
sítja.
a pályázatok benyújtásának 
módja, helye:
• Pályázni kizárólag a Rendelet 2. 
számú mellékletében szereplő 
pályázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott doku-
mentumok csatolásával lehet, 
azzal, hogy ugyanazon civil szer-
vezetnek több pályázat benyújtá-
sa esetén a programhoz közvet-
lenül nem kapcsolódó pályázati 
dokumentumok közül a bírósági 
bejegyzés másolatát, az alapsza-
bályt és az alapító okiratot tárgy-
évben csak a legelső pályázatá-
hoz kell csatolnia.
• A pályázatot benyújtani szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, 
Alsó u. 3., fszt. 1.) vagy postai 
úton a Lakosság-szolgálati Iro-
dának címezve lehet, mindkét 
esetben, 1 példányban, zárt bo-
rítékban. A borítékra kérjük ráírni: 
„Természet- és Környezetvédelmi 
Keret 2016”. Postai úton benyúj-
tott pályázat esetén a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét 
kell érteni.

• A pályázati adatlap és a Ren-
delet átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Érd, Alsó u. 3., fszt. 1.), illetve 
letölthető a város honlapjáról 
(http://www.erd.hu).
a pályázatok benyújtásának 
határideje: 2016. április 29. A be-
nyújtási határnapot követően be-
érkezett/postára adott pályázato-
kat érvénytelennek kell tekinteni. 
A Rendeletben előírt kötelező 
mellékletek hiánya, illetve a hiá-
nyosan kitöltött adatlap esetén 
a pályázat érvénytelen, utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
a pályázatok elbírálása: A pá-
lyázatok elbírálása a Rendeletben 
foglalt szabályok alapján törté-
nik.
Közzététel: A közzététel részle-
tes szabályait a Rendelet állapítja 
meg.
a támogatás felhasználása:
• A nyertes pályázókkal az Önkor-
mányzat támogatási szerződést 
köt.
• A támogatás kizárólag a támo-
gatási szerződésben foglalt tá-
mogatási célra használható fel.
a támogatás elszámolása:
• A pályázó a támogatás összegé-
nek felhasználásáról a Rendelet-

ben foglaltak szerint elszámolni 
köteles.
• A támogatás támogatási szer-
ződésben rögzített céltól eltérő 
felhasználása, valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása ese-
tén, illetőleg ha a pályázó a tá-
mogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy elszámolási, szakmai beszá-
moló készítési kötelezettségének 
tesz eleget, a támogatás azonnal 
megszüntethető, illetve a támo-
gatás összegét vissza kell fizetni.
• A visszafizetési kötelezettség 
fennáll akkor is, ha a Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága a szakmai beszámolót 
nem fogadja el. A visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére rész-
letfizetési kedvezmény nem 
nyújtható.
• A támogatás felhasználását és 
az elszámolást a Közgyűlés ellen-
őrzi.
Jelen pályázati felhívás a Rende-
letben foglalt szabályok szerint, 
azzal összhangban kerül kiírásra. 
Valamennyi a pályázóval, pályá-
zattal és támogatással kapcso-
latos további előírást a Rendelet 
rögzíti.

SZoCIÁlIS KERET
Pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják meg-
oldani:
• a szociális ellátás alanyainak 
életminőség-javítását, szo-
ciálisan hátrányos helyzetű 
személyek társadalomba való 
integrálódását célzó progra-
mok, akciók megvalósítására,
• a szociális ellátás alanyai 
részére szervezett rendez-
vények megtartására, ilyen 
rendezvényeken való részvé-
telre.
a pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2016. ápri-
lis 29. A rendeletben előírt 
kötelező mellékletek hiánya, 
illetve a hiányosan kitöltött 
adatlap esetén a pályázat 
érvénytelen, utólagos hiány-
pótlásra nincs lehetőség.
a pályázatok elbírálásá-
nak határideje: a benyújtási 
határidő leteltétől számított 
15 nap. Pályázatot benyújta-
ni személyesen vagy postai 

úton lehet, a postai úton be-
nyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postá-
ra adás idejét kell érteni. A be-
nyújtási határnapot követő-
en beérkezett/postára adott 
pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni. Személyesen 
zárt borítékban, a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati 
irodáján munkaidőben (2030 
Érd Alsó u. 3.) lehet egy pél-
dányban. 
a borítékra rá kell írni:
Civil szervezetek Önkor-
mányzati támogatása: Szo-
ciális keret pályázat
Egyéb pályázati feltételek:
• Pályázni a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásá-
ról szóló 4/2007. (II.26.) ön-
kormányzati rendelet 2. szá-
mú mellékleteként szereplő 
pályázati adatlap benyújtásá-
val, az abban meghatározott 
dokumentumok csatolásával 
lehet azzal, hogy ugyanazon 
civil szervezetnek több pályá-
zat benyújtása esetén a prog-
ramhoz közvetlenül nem 

kapcsolódó pályázati doku-
mentumok közül a bírósági 
bejegyzés másolatát, az alap-
szabályt és az alapító okiratot 
tárgyévben csak a legelső pá-
lyázatához kell csatolnia.
• A civil szervezet a pénzügyi 
támogatást pályázat benyúj-
tásával, a pályázat kiírását kö-
vető legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programok-
ra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által 
megvalósítani kívánt prog-
ram előreláthatólag egy éven 
túl valósul meg, a támogatás 
igénylésekor benyújtott kére-
lem alapján kivételes esetben 
az illetékes bizottság az egy 
évet legfeljebb 60 nappal 
meghaladó megvalósulási 
határidejű pályázatot is tá-
mogathat. 
• A pályázatonként elnyer-
hető legnagyobb támo-
gatás összege legfeljebb 
600.000 Ft  lehet. 
• Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályázónak 
pályázatában kötelezett-

ségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támo-
gatási összeg fogadására sa-
ját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendel-
kező kedvezményezett részé-
re biztosítja.
• Ugyanazzal a programmal 
csak egy kerethez lehet pá-
lyázni.
• A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támogatási 
szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támo-
gatási szerződés tartalmazza.
• A pénzügyi támogatás ki-
zárólag a támogatási szerző-
désben foglalt támogatási 
célra használható fel elszá-
molási kötelezettséggel.
• Az elszámolás és szakmai 
beszámoló elfogadásáról 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. 
• A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználása, valamint a 
feladat teljesítésének elma-
radása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 

igénylésekor lényeges kö-
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál-
tatott, vagy beszámolási 
kötelezettségének nem tesz 
eleget,  a támogatás azonnal 
megszüntethető, illetve a tá-
mogatás összegét vissza kell 
fizetni. A visszafizetési kötele-
zettség fennáll akkor is, ha az 
illetékes bizottság a szakmai 
beszámolót nem fogadja el. 
A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére részletfizetési 
kedvezmény nem nyújtható.
• A támogatás felhasználását 
és az elszámolást a Közgyűlés 
köteles ellenőrizni.
• A pályázni csak forma-
nyomtatványon lehet, mely 
átvehető a Polgármesteri 
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 honlapjá-
ról, www.erd.hu.

P Á l Y Á Z a T I  F E l H í V Á S
Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati 

támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat 
közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

P Á l Y Á Z a T I  F E l H í V Á S
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati 

támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 
közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

P Á l Y Á Z a T I  F E l H í V Á S
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati 

támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási 
területén működő civil szervezetek részére.

P Á l Y Á Z a T I  F E l H í V Á S
Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 

szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
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Sikeres nyomozók
Gyorsított eljárással 

március végén a Budaörsi 
Járásbíróság elé került, s 
önbíráskodás bűntettének 
elkövetése miatt már a 
jogerős büntetést is ki-
szabták arra a férfira, aki 
még idén februárban azzal 
az indokkal bántalmazott 
egy nőt, hogy az tartozik 
neki. Az eset egy italozó-
ban történt. A férfi önbí-
ráskodással próbálta meg 
visszaszerezni a pénzét, 
ezért tettleg bántalmazta 
a sértettet.

A bíróság alig egy hónap 
leforgása alatt döntött az 
ügyéről: egy év nyolc hónap 
börtönbüntetésre ítélte őt, 
amit két évre felfüggesztett 
– tudtuk meg Tolnai Ildikó 
rendőr őrnagytól. Az Érdi 
Rendőrkapitányság vezető-
helyettese szerint a gyorsí-
tott bíróság elé állítások az 
elkövetők számára hatal-
mas visszatartó erővel bír-
nak, mert egyáltalán nem 
mindegy, hogy egy bűncse-
lekményért csak három-
négy év múlva, vagy mind-

össze egyetlen hónap után 
kiszabják a jogerős bünte-
tést.

Egy másik, figyelmet ér-
demlő rendőrségi ered-
ményként a kődobáló fiata-
lok egyik benzinkúton tör-
tént bravúros elfogását em-
lítette. Erről már az Érdi Új-
ság is beszámolt, de akkor 
még nem lehetett tudni, 
hogy a három, 20–22 éves 
elkövető – az értelmetlen és 
érthetetlen kődobálás mel-
lett – két fiatalkorú közre-
működésével, mindössze 
két hónap leforgása alatt, 
összesen 43 rendbeli lakás-
betörést és gépkocsifeltörést 
is elkövetett és rengeteg ér-
tékes holmit lopott el. A fel-
nőtt gyanúsítottak ellen vá-
dat emelt az ügyészség, je-
lenleg előzetes letartózta-
tásban vannak. A fiatalko-
rúak szabadlábon védekez-
hetnek. Sikeres elfogásuk és 
az általuk elkövetett bűn-
cselekmények felderítése 
viszont az érdi nyomozók 
munkáját is dicséri. 

n ÁBRaHÁM E.

KÉK HÍrEK

A rendőrség a tavaly kezdődött házhoz megyünk 
kampánya keretében területi vagyonvédelmi 
versenyt tartott a múlt pénteken Százhalombattán. 
Városunkat a Gárdonyi iskola diákja, Német Olivér 
csapata képviselte, aki édesanyjával és nagymamá-
jával közösen indult a családok versenyén.

A versenyzőknek elméleti 
kérdésekre kellett válaszolni-
uk, főként vagyonvédelmi, 
drogmegelőzési és áldozatvé-
delmi témákban mérték össze 
felkészültségüket. A felkészü-
lésben a rendőrség által össze-
állított oktatási feladatlap se-

gítette a versenyzőket, amit 
még a verseny előtt áttanulmá-
nyozhattak a csapatok.

Németh Gáborné, az érdi 
csapat nagymamája az Érd 
Tévének nyilatkozva elmond-
ta: hasznosnak tartja a ver-
senyt, mert a felkészülés során 

rengeteg egyszerű, de hasznos 
információra tettek szert, 
amelyeknek alkalmazása a 
mindennapok biztonságát is 
szolgálja. Ő maga is óvatosabb 
lett, például bevásárláskor 
nem hagyja a kosárban őrizet-
lenül a táskáját és a bankkár-
tyáját is körültekintően hasz-
nálja. Sőt, az internetes közös-
ségi oldalra sem szokta kiírni, 
mikor és hova távozik el ott-
honról – tette hozzá az érdi 
csapat legidősebb tagja.

Egyébként a rendőrség Ház-
hoz megyünk kampánya idén 
is folytatódik, de a helyi kapi-
tányságok is szerveznek bűn-
megelőzési előadásokat, ame-
lyekben kiemelt figyelmet 
szentelnek a két legveszélyez-
tetettebb korosztály, a gyer-
mekek és az idősek tájékozta-
tásának.

A vetélkedő győztese Német 
Olivér és családja lett, ők a bu-
dapesti országos döntőn kép-
viselik majd az érdi, sziget-
szentmiklósi és a budaörsi ka-
pitányságok illetékességi te-
rületét. 

n BE

Tizennégy esztendeje műkö-
dik Érden az Anyatej Klub. 
Egyik helyről a másikra vándo-
roltak a közel másfél évtized-
ben, mígnem az érd-parkvárosi 
református gyülekezet ifi-
házában otthonra találtak.

Az utóbbi időben egy-két 
összejövetel elmaradt, most 
azonban folytatódnak a min-
den hónap első szerdáján meg-
rendezett, ingyenes találko-
zók, amelyeket kezdettől Ju
hász Judit laktációs szakta-
nácsadó vezet, aki maga is hat 
gyermeket szoptatott.

– Négy téma váltakozik: mi-
ért fontos, kinek fontos az 
anyatejes táplálás; hogyan ké-
szüljünk a szoptatásra a vá-
randósság alatt; milyenek a 
szoptatós hétköznapok, ho-
gyan kerülhetők el a nehézsé-
gek; szoptatás, elválasztódás 
hat hónapos kor felett. Ezek a 
témakörök nagyon tágak, és 
rendszerint a résztvevők ér-
deklődése, kérdései szerint 
alakítjuk őket, és bárki bármi-
kor bekapcsolódhat – mondta 
lapunknak Juhász Judit, hoz-
zátéve: sok a visszatérő több-

gyermekes édesanya, van, aki 
évekig eljön ezekre a találko-
zókra, de mindig érkeznek 
újak is.

– Ez a harmadik alkalom, 
hogy itt vagyok. Még szülés 
előtt kezdtem járni. Így utólag 
már tudom, milyen jó volt, hogy 
Judit egy játékbabán megmu-
tatta, hogyan tartsuk szopta-
tás közben a kicsit. A kórház-
ban erre vonatkozóan semmi-
lyen segítséget nem kaptam – 
mondta egy kismama.

Van, aki nem segítségért 
jön, hanem inkább már maga 
nyújt támogatást; a tagok tíz 
esztendeje levelezőlistát mű-
ködtetnek, ahol megoszthat-
ják egymással tapasztalatai-
kat, így a felmerülő kérdések-
kel nem kell várni a következő 
havi alkalomig.

– Az elmúlt tizennégy esz-
tendőben sok minden válto-
zott: a szoptatással kapcsola-
tos információk könnyebben 
elérhetőek, az anyukák jóval 
tájékozottabbak, ahogy az 
egészségügyi dolgozók is. Saj-
nos, az interneten keresztül 
elérhető információk közül ne-

héz kiválogatni a helytállókat, 
ami megnehezíti az anyukák 
dolgát – jegyezte meg a szak-
ember.

– Tagja vagyok a Kötelék – 
Érd térségi Közösség a Csalá-
dokért civil csoportnak, amely 
többek közt szülésfelkészítő 
programokat is szervez. Emel-
lett a várandós anyukáknak az 
Érdi Anyatej Klubba is érde-
mes eljönniük, hogy legalább 
lássák, hogyan gondozzák, 
táplálják az édesanyák a cse-
csemőjüket, hiszen többségük 
még nem látott ilyet, és a saját 
babáját veszi a kezébe életében 
először. Idén is megrendezzük 
a Születés Hete programjait, 
nemcsak Érden, hanem Száz-
halombattán és Tárnokon is, 
anyák napja környékén. Ezek-
re a rendezvényekre is sok sze-
retettel várjuk az édesanyákat 
– tette hozzá Juhász Judit, 
hangsúlyozva: ezek az alkal-
mak nemcsak ismeretszerzés-
re jók, hanem arra is, hogy a 
kismamák hasonló élethely-
zetben lévő ismerősöket, bará-
tokat szerezzenek.

n Á. K.

Mi mindenben támogathat egy segítőkutya a 
vakvezetésen kívül? Vihet kosarat, idehozhatja 
a távirányítót, de akár ébreszthet is reggelente, 
vagy jelezheti, hogy szól a telefon. Mindezt a Me-
seház oviba járó gyerekek is megtapasztalhatták 
egy múlt csütörtöki bemutatón.

Nevetéstől és ugatástól volt 
hangos április 7-én a Meseház 
óvoda aulája: a NEO Magyar 
Segítőkutya Egyesület tartott 
érzékenyítő tréninget négy 
ovis csoportnak. A kicsik a 
kutyás bemutatón keresztül 
bepillantást kaphattak a kü-
lönböző sérülésekkel élők 
mindennapjaiba: hogy közle-
kedik egy vak ember, vagy 
veszi észre egy siket, hogy 
csörög a telefonja, illetve kap-
csolja fel a villanyt egy 
kerekesszékes – és nem egye-
dül, hanem a kutyája segítsé-
gével. A bemutató nemcsak 
azért volt különleges, mert 
sérültek vettek részt benne, 
hanem azért is, mert a hétköz-

napokban igen ritkán talál-
kozhatunk segítőkutyával.

Mint Mányik Richárdtól, a 
segítőkutya-kiképzéssel fog-
lalkozó NEO egyesület elnö-
kétől megtudtuk, vakvezető-
ből körülbelül száz lehet az 
országban, mozgássérült-se-
gítő kutyából csupán húsz-
egynéhány, hallássérültet se-
gítőből pedig mindössze nyolc 
van. Pedig a kutya nemcsak a 
mindennapi életvitelben segíti 
gazdáját, hanem a kapcsolat-
teremtésben is.

– Az emberek könnyebben 
elfogadnak minket, ha kutyá-
val vagyunk, és a gyerekek-
nek is könnyebb így, játékos 
bemutatókon keresztül átadni 
az általunk fontosnak tartott 
ismereteket. Az ovisok láthat-
ják, milyen segédeszközöket 
használnak a fogyatékkal 
élők, hogy milyen fontos szá-

mukra az akadálymentesítés, 
és megtanulhatják, hogyan 
tudnak nekik segítséget nyúj-
tani – mondta Mányik Ri-
chárd, hozzátéve: minden al-
kalom kutyasimogatással 
végződik.

– Nemcsak óvodákba láto-
gatunk el, hanem iskolákba is, 
a tavalyi adó 1%-os felajánlá-
sokból származó összeg bizo-
nyos részét erre fordítjuk. 
Bármelyik intézmény jelent-
kezhet és kérhet érzékenyítő 
tréninget, egy feltétellel: a be-
mutató helyszíne akadály-
mentesen megközelíthető le-
gyen, és akadálymentes mos-
dó is legyen a közelben – tette 
hozzá az elnök.

A Meseház óvodában nem-
csak a feltételek voltak adot-
tak, de az intézmény is nevel 
látássérült gyermeket, akinek 
az egyik szülője mozgáskorlá-
tozott – részben ezért is tar-
tották fontosnak, hogy a ki-
csik részt vegyenek ezen a 
programon. Mint Budai Má
ria tangintézmény-vezető la-
punknak elmondta, a tréning 
előtt az óvó nénik olyan foglal-
kozásokat tartottak, amelye-
ken a gyerekek átélhették, 
milyen nehézségekkel küzde-
nek a látás-, hallás- és moz-
gássérültek. 

Az érdi gyerekek nemsoká-
ra a vakok világával is megis-
merkedhetnek: a Buda-
Környéki Látássérültek Köz-
h a sz nú  Eg ye sü le te 
(BULÁKE) a napokban „lát-
hatatlan” kiállítást szervez 
városunkban. n ÁdÁM KaTalIN

Hány lába van két póknak 
meg három légynek? Ho-
gyan terjed az álomkór? Mi a 
törökbúza? – ilyen és ezek-
hez hasonló mókás és izgal-
mas kérdések szerepeltek az 
idei Kőrösi-napon immár ne-
gyedik alkalommal megtar-
tott vetélkedőn. Két csapat-
ban, összesen százan verse-
nyeztek.

Április 8-án két, meglehe-
tősen nagy létszámú, ötven-
ötven tagból álló csapat mér-
te össze felkészültségét, is-
mereteit és ügyességét. A 
pirosak csapatkapitánya 
Erdeiné Varga Lívia, a zöl-
deké Firnitz József volt. A 
játék technikai részét – a 
hangosítást, a vetítést, beját-
szást és a pontok összesíté-

sét – Reinwald Richárd 8. 
a. osztályos tanuló remekül 
megoldotta, így az idei vetél-
kedő gördülékenyen, rop-
pant jó hangulatban zajlott.

A feladatok nemcsak a 
csapattagok ismereteit és tu-
dását, hanem találékonysá-
gát, gyorsaságát, no meg a 
játékos kedvét is próbára 
tették. Azt ugyanis, hogy mi 
Törökország fővárosa vagy 
hogy mit vágott ketté Nagy 
Sándor a kardjával, a diá-
koknak az iskolai tananyag-
ból illik tudni. Csakhogy 
akadtak itt olyan feladatok 
is, amelyek megoldása még a 
tanároknak is fejtörést oko-
zott. Ki tudná például kapás-
ból rávágni, hány tégla van 
beépítve az Országházba 

vagy azt, hogy hány méteres 
volt a világ legnagyobb kará-
csonyfája?

Gyűltek, s időnként fogy-
tak is pontok, hiszen néhány 
feladat rossz megoldásával 
veszíteni is lehetett az addig 
megszerzett pontszámokból. 
Végül a pirosak nyertek, de a 
zöldek se maradtak le túlsá-
gosan mögöttük.

– Nem a győzelmen, ha-
nem a játékon volt a hang-
súly – emelte ki lapunknak 
nyilatkozva a vetélkedő 
szervezője, Nagyné Balázs 
Gabriella, hozzátéve – még-
is, ha a diákok fejében meg-
ragad valami a helyes vála-
szok közül, már azzal is 
nyertek.

n BÁlINT EdIT

Vagyonvédelmi vetélkedő

Érdi család az országos döntőben

Német Olivért és családját már nem kell félteni

Anyatejes Klub, várandósoknak is

Kőrösi szeretlek

Játékos vetélkedő a sulinapon

A nyertes csapat. Nemcsak a diákok, a tanárok is nagy lelkesedéssel vettek részt a vetélkedőn

Kutya és kerekesszék az oviban

Érzékenyítő tréning

A kutya nemcsak a mindennapi életvitelben segíti gazdáját, ha-
nem a kapcsolatteremtésben is

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGYMÓDSZER,HÁROMLÁNY–HARMINCKÉTNYELVVIZSGA!

AmikorVirág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kre-
atív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők
sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak
tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésé-
nek érzik a módszerrel
való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág
kilenc, Blanka pedig
tizenhárom nyelvből
szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedi-
kes gimnazistaként már
tíz nyelvből vizsgázott
sikeresen, teljesítménye
korosztályában egye-
dülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag
a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át dip-

lomáját! A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon Három dolog, amiért érdemes
ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít

beszélni – tanári segít-
ség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelv-
vizsga nyelvi anyagát
– ezt a lányok eredmé-
nyei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer új-
rakezdésre, szinten tar-
tásra, sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissít-
hetjük vele nyelvtudá-
sunkat anélkül, hogy

be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon találha-
tó, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd
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Gaál Ottó
nagysikerű

tankönyveinek
bemutatója!

ÚJÚTA
NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer,
különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni

tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők
és 21 990 Ft-os egységáron

megvásárolhatók:

ÉRDEN
a Szepes Gyula Művelődési
Központban (Alsó u. 9.)

2016. április 20-án (szerda)
és április 27-én

(szerda) 17–19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor,
06-30/318-49-53
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Az NB III Nyugati csoport-
jának 26. fordulójában az 
Érdi VSE a bajnoki tabella 
éllovasát, egyben a bajnoki 
cím legnagyobb várományo-
sát, a Ferencvárosi TC II csa-
patát fogadta hazai pályán.

Az elmúlt héten bravúros 
győzelmet arató érdi csapat 
két helyen változott, Kertész 
felépült sérüléséből, így is-
mét ő állt a kapuban, míg az 
eltiltott Kelemen helyett Pal
lagi kapott bizalmat Lim
perger Zsolttól.

Hazai szöglettel indult a 
találkozó, amelyet a vendég-
védelem könnyen hárított, sőt 

az ellentámadásból a vendég-
csapat jutott szögletrúgás-
hoz. A beadásra Gyurácz 
András érkezett középen és 
fejelt a kapus feje felett a há-
lóba (0–1). A gyorsan beka-
pott gól megfogta a hazai 
csapatot és csak a szeren-
csén múlt, hogy Ország hibá-
ját kihasználva Kovács 
Krisztián nem növelte a Fra-
di előnyét.

Negyedóra elteltével meg-
nyugodott az érdi csapat, ki-
egyenlítetté vált a küzdelem. 
Mezőnyben egyik csapat sem 
tudott fölényt kiharcolni, így 
a látottak alapján az sem volt 

meglepetés, hogy a kapuk 
egyáltalán nem forogtak ve-
szélyben.

A második félidőben na-
gyobb sebességre kapcsoltak 
a csapatok, ezáltal mindjárt 
élvezetesebbé vált a találko-
zó. Az első izgalmat 
Adamcsek távoli lövése jelen-
tette, majd jött a hazai egyen-
lítő találat. Szabadrúgáshoz 
jutott az érdi csapat, a kapu 
elé belőtt labda a kapufáról 
Palásthy elé pattant, aki kö-
zelről a hálóba lőtte a játék-
szert (1–1).

Alig ült el az öröm az 
egyenlítő találat után, újra 
vezetéshez jutottak a vendé-
gek. Kapu elé beívelt szabad-
rúgásra rosszul mozdult ki a 
kapujából a hazai hálóőr, így 
Kovács Krisztiánnak nem 
okozott gondot a vezetés új-
bóli megszerzése (1–2).

Nagy erőket mozgósított az 
érdi csapat, hogy legalább az 
egyik pontot otthon tartsa és 
ehhez nem is állt távol. Szög-
let után Csizmadia fejelt a 
kapuba. A játékvezető elsőre 
megadta a találatot, majd az 

asszisztens jelzésére keze-
zés miatt visszavonta és 
Csizmadiát sárga lappal fi-
gyelmeztette. A hazai játé-
kosnak ez volt a második sár-
ga lapja, így kiállították.

Hiába küzdött nagyot és 
játszott jobban ellenfelénél a 
hazai csapat a mérkőzés hát-
ralevő részében, létszámhát-

rányban már nem tudta a ta-
lálkozót döntetlenre menteni.

A 27. fordulóban, április 17-
én, szombaton 17 órakor a 
BKV Előre otthonában lép pá-
lyára az Érdi VSE, majd 24-
én, vasárnap 17 órakor a Pus-
kás Akadémia II csapatát fo-
gadják az Ercsi úti sportpá-
lyán. n HaRMaT JENŐ

ÉrDI VSE–FErEnCVÁrOSI TC II 1–2 (0–1)
Vezette: Bogár G. (Máyer G., Reinicz G.)
Érdi VSE: Kertész – Ország (Balázsovics, 67. perc), Honti (Ko-
rozmán, 46.p.), Csiszár, Cservenka – Pallagi, Kónya B. (Skita, 
74. p.), Hegedűs, Csizmadia – Gyurácz B., Palásthy
Vezetőedző: Limperger Zsolt
FTC II: Rácz G. – Hodgyai (Gera Dávid, 72. p.), Göbölös, Far-
kas, Kovács Krisztián – Szpirulisz, Gyurácz A., Szenes (Lipcsei 
K. 80. p.), Silye – Adamcsek, Cseszlai (Derekas, 87. p.)
Vezetőedző: Lipcsei Péter

MESTErMÉrlEG
limperger Zsolt: Felemás 
érzéseim vannak. Sokkal 
több volt ebben a mérkőzés-
ben. Ami eddig az erényünk 
volt – pontrúgások levéde-
kezése – most abból két gólt 
is kaptunk. Az elsőt ráadásul 
az első percekben. Ebből 
még felálltunk, a második 

szerencsétlen gól után már 
csak „lehetőségecskéink” 
voltak.
lipcsei Péter: Egy nagyon 
jó csapatot sikerült legyőz-
nünk. Tartottunk is egy kicsit 
a mérkőzéstől. Nem játszot-
tunk szépen, viszont ered-
ményesen, és ez volt a leg-
fontosabb, hogy a három 
pontot el tudtuk vinni Érdről.

Hiába játszott időnként jobban a hazai csapat, a három pontot a 
vendégek szerezték meg

Labdarúgás

Elmaradt a bravúr

Sajtótájékoztatón jelentet-
te be Kömöz Róbert az egye-
sület elnöke az Érdi Kerék-
páros és Triatlon Sportegye-
sület létrejöttét. Az alapító 
elnök elmondta, hogy az el-
múlt években rendre dobo-
góra álltak érdi kerékpáro-
zók és triatlonosok a külön-
böző versenyeken, épp ezért 
hozták létre csapatukat, 
hogy segítsék a sportolók 
felkészülését, versenyezte-
tését, de fontos céljuk, hogy 
egy jó és eredményes közös-
séget építsenek fel nemtől és 
kortól függetlenül.

„Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert településünk 
nagyon jó adottságokkal 
rendelkezik a hegyi- és az 
országúti kerékpározáshoz 
is, triatlonosaink pedig 

úszóedzéseiket az Érd Aré-
nában végezhetik” – mondta 
Kömöz Róbert, aki hozzátet-
te, hogy a felkészítésen túl 
kiemelt figyelmet fordítanak 
az utánpótlás-nevelésre is. 
„Az egyesületen belül három 
szakosztályt hoztunk létre, 
a hegyikerékpárt, az or-
szágúti kerékpárt és a triat-
lont” – folytatta, majd megje-
gyezte, hogy tavaly több 
mint tíz alkalommal álltak 
dobogón versenyzőik a hazai 
versenyeken.

Az Érdi Kerékpáros és 
Triatlon SE (ÉKTSE) már 
egészen az óvodáskortól 
várja az érdeklődő kerékpá-
rozni, futni vagy éppen triat-
lonozni vágyókat, akár ver-
senysport, akár szabadidő-
sport jelleggel. n d. B.

Kétnapos, nemzetközi barátságos tornát tartott az Érdi Baseball és 
Softball Team SE az ófalusi pályán, ahol saját csapataik (Giants, 
Dodgers) a Németországban állomásozó amerikai hadsereg gyer-
mekeiből verbuválódott egységgel, a szerb fővárosi, belgrádi csapat-
tal, valamint több magyar csapattal kiegészülve és a zord időjárással 
megküzdve egészen szombat reggeltől vasárnap délutánig mecs-
cseztek a bajnokságra való felkészülés jegyében. Az érdiek csapatu-
kat kettéválasztva játszottak, így a hazai pálya jelentette előnyüket 
külön egységekkel tudták kamatoztatni. A hideg és az erős szél sem 
szegte kedvüket az U12-es és U14-es baseballosoknak, akik egészen a 
torna végéig helytálltak. A kétnapos rendezvény végén a német 
Ramstein gárda nyert, megelőzve a szerb csapatot és az Érd Giantst.

Centrumversenyt 
rendeztek az Érd 
Aréna birkózócsarno-
kában, ahol százötven 
birkózó mérte össze 
tudását 34 kategóriá-
ban. Az Érdi Spartacus 
összesen 38 érem-
mel gazdagította az 
egyébként sem kicsi 
kollekcióját.

Tar Mihály, az Érdi 
Spartacus elnöke és Növé
nyi Norbert olimpiai baj-
nok, öt sportág világbajno-
ka, a Növényi Sportakadé-
mia SE alapító elnöke is el-
mondta, hogy az ilyen ver-
senyek, amelyeknek nincs 
akkora tétjük, remek edzés-
lehetőségeket kínálnak, hi-
szen minden versenyzőnek 

megéri, ha egy ismeretlen 
ellenfél ellen lép szőnyegre. 
Növényi Norbert hozzátette, 
hogy az ő egyesületében 
sportolók csak tizenkét 
éves koruk után vesznek 
részt éles versenyeken, ad-
dig ugyanis meg akarják 
szerettetni a fiatalokkal a 
küzdősportokat.

Az Érd Arénában rende-
zett centrumversenyen 
nyolc egyesület közel 150 
birkózója lépett szőnyegre 
34 kategóriában, így az ér-

diek és a dunakeszi székhe-
lyű Növényi SE mellett a fő-
városból az ESMTK, a Du-
naharaszti, a Tököl, a Jász 
SE, a Sziget SC és a Centrum 
SE vett részt.

Az érdiek közül többen sé-
rülés miatt nem tudták befe-
jezni versenyüket, így a 
szumóversenyre készülő 
Sipos Boglárka sem, aki 
rögtön első meccsén Jónás 
Valentina ellen szenvedett 
bokasérülést, így a harma-
dik helyen zárt.

Ellenben voltak olyanok 
is, mint például Pataki Sá
muel, aki kétszer is rögtön 
első támadásvezetéséből el-
lenfelét két vállra fektetve 
győzött.

Mint Tar Mihály elmond-
ta, a verseny elsősorban 
edzés- és rutinszerzési lehe-
tőség a fiatalok számára, 
ezt pedig alátámasztja, 
hogy a legtöbb szőnyegre 
lépő érdi alig érte el a tíz-
éves kort.

Mindezek mellett az Érdi 
Spartacus összesen 38 ér-
met gyűjtött, szín szerinti 
lebontásban négy arany-, 
kilenc ezüst- és huszonhét 
bronzérmet.

 n doMoNKoS BÁlINT

Már nyolcadik alkalom-
mal rendezték meg az érdi 
Bolyai Általános Iskola tor-
natermében a Zsíroskenyér 
röplabdakupát, amelyet – 
az őszi Delta-Mix kupa után 
– a Meteor csapata nyert. 
Ezúttal nyolc csapat jelent-
kezett a vegyes röplabda-
tornára, amelyet hagyomá-
nyosan tavasszal Zsí ros ke-
nyér, ősszel Delta-Mix kupa 
néven szervez a Delta RSE 
Érd csapata, amelynek leg-
főbb célja, hogy a résztve-
vők jól érezzék magukat. 
„Régebben voltak nálunk 
olyan szülők, akik szerették 

volna kipróbálni a röplab-
dát, utána nagyon ügyesen 
játszottak, ezért, hogy ne-
kik is legyen valamilyen 
versenyzési lehetőség, in-
dult az egész” – ismertette a 
kezdeteket DömötörMát
rai Beáta, a Delta RSE Érd 

vezetőedzője, aki elmondta 
azt is, hogy azóta megfiata-
lodott a mezőny és nemcsak 
a csapat hozzátartozóinak 
egységei, hanem környék-
beli és fővárosi gárdák is 
rendre részt vesznek. 
A döntőben a Meteor a BME 
gárdáját legyőzve diadal-
maskodott, míg a dobogó 
legalsó fokára a For Team 
névre hallgató egység áll-
hatott. n doMoNKoS

Birkózás

rutinszerzés a szőnyegen

Eredmények
20 kg (2009–2010): Gazsi 
Nóra II., Hajdu Zétény III; 22 
kg: Jakab Roland II; 23 kg: 
Bori Richárd III; 22 kg (2008): 
Szenicza Nimród II; 24 kg: 
Németh Dániel II., Csizmadia 
Patrik III., Gulyás Petra III; 26 
kg: Gazsi Blanka I., Darabos 
Gergő II., Fodor Bence III; 28 
kg: Szalai Richárd III., Szlo-
vák Dominik III; 35 kg: Bok-
ros Márk III., Szőke Kristóf III; 
23 kg (2007): Körtvélyesi Ro-
land II; 25 kg: Csák Imre III; 
28 kg: Jakab Dániel II; 30 kg 
(leány): Orlai Boglárka II., 

Pintér Dominika III; 30 kg: 
Marczin kovács Keve III; 38 
kg: Krokavecz Mátyás III; 35 
kg: Feik Lázár II., Bákai Fe-
renc III; 35 kg: Gazsi Máté I., 
Hegedűs Bence III., Bokodi 
Mihály III; 35 kg: Sipos Milán 
III; 38 kg: Kaszás Elza II., 
Bogyai Csenge III., Pataki 
Jázmin III; 41 kg: Kaszás Lilla 
III; 46 kg: Gyenes Bence III; 50 
kg: Hermann Norbert III; 50 
kg: Sipos Alex III; 52 kg (ser-
dülő leány): Sipos Boglárka 
III; 63 kg (serdülő-kadet): 
Mezei Dominik I. Berta Mike 
III; +85 kg: Pataki Sámuel I., 
Varga Dániel III.

Közel 150 birkózó lépett szőnyegre 34 kategóriában

Röplabda

Zsíroskenyér Kupa

A verseny legfőbb célja, hogy a résztvevők jól érezzék magukat

Triatlon

Új egyesület született

Baseball

Felkészülési torna

Megalakult az Érdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület
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GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

NagyTavaszi gyÜMÖLCsLÉ
És LEKvÁRvÁsÁR!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsziLÉ-aLMÁvaL és
MEggyLÉ-aLMÁvaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEggyLEKvÁR
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fiNoMgyuMoLCsLE.hu

34
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

33
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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

33
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52

56
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

AUTÓ/MOTOR

Mazda demio gazdaságos kis au-
tó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-
20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
21

82

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VEGYES

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. herendi77@gmail.com, 06-
20/280-0151.

Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
gyepszellőztetés, térburkolás,

gyeptelepítés, öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34

18
03

Kertépítés, kertfenntartás,
térburkolat, automata öntöző

telepítése, termőföld.

23/366-154, 06-20/442-14-07

34
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Menü (3 fogásos) 18 óráig 1.290,-
Ft, ingyenes házhozszállítás Ér-
den. Telefon: 06-30/318-41-64.

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06209971153.

Ceragem (gyógy) ágy és egy
200x120-as franciaágy eladó
Érden. 06-20/9-430-665.

CSALÁDI HÁZ

Balaton, Hévíz, Zalakaros (M-7-es
autópálya közelében) vonzás-
körzetében, Somogyzsitfán
családi ház, nyaralónak is alkal-
maz, eladó. Ára: 2,5 millió Ft.
Tel.: 06-1/22-67-638, 06-20/
434-2953.

Családi ház eladó a Rába utcá-

ban. Telefon: 06-30/369-72-55.

TELEK

Építési telek eladó, főútvonalon,
965 nm-es, ikerház építésére al-
kalmas. 06-20/9-20-42-61.

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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LAKÁS

Érdi lakótelepen, 3. emeleti, erké-
lyes, felújított, 50 nm-es lakás
eladó. Iá.: 12,9 millió Ft. 06-70/
295-22-43.

34
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BÚTORKÉSZ Í T É S
EGYEDI MÉRETBEN

LAKÁSBA – IRODÁBA – ÜZLETBE
KONYHABÚTOR, BEÉPÍTETT SZEKRÉNY

Ingyenes felmérés és árajánlat
VISY PÁLTEL: 06/30/911 57 23

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

34
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

34
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 34

14
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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,

06-30-750-6114 33
93
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Redőnyök,szúnyoghálók
tavaszi vására -10%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

33
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ÁLLAT - NÖVÉNY

Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden fa és veszélyes
fák kivágását, elszállítással, sö-
vény és tuják vágását, bozótir-
tást, fűkaszálást, kerttakarítást,
füvesítést, fűszellőztetést, rotá-
lást. 06-20/312-76-76.

REDŐNY

34
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Külön álló kertes ház Érd-Parkvá-
rosban kiadó. 06-20/490-35-18.

Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

ÁLLÁST KÍNÁL

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

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői és szállítói
folyószámlák egyeztetése • pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése, a bankszámlaforgalom ellenőrzése,
banki könyvelés • kimutatások, statisztikák
készítése • főkönyvi kartonok havi és év végi
egyeztetése, bevallások készítése • részvétel az
éves zárásban
ELVÁRÁSOK: Min. 2–3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret
ELŐNYT JELENT: Pénzügyi, főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • Hibák kiszűrésének képessége • Len-
dületesség és gyorsaság • Lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat

Ortopédcipész
munkakörbe

Versenyképes fizetés,
kulturált munkakörnyezet.

Érdeklődni:
06-30-940-6735
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ADR és vegyszerkezelői
végzettséggel rendelkező

ANYAGMOZGATÓT
keresek azonnali belépéssel,
újonnan létesült üzemünkbe.

Munkarend:2műszak.
Munkavégzéshelye:Sóskút ipari-park.

Munkáltató:KEROX Ipari
és Kereskedelmi Kft.

Érdeklődni:06-30-193-6342

34
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Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

Több mint 20 éve működő,
érdi telephelyű építőipari
vállalkozás keres megbízha-
tó, gyakorlattal rendelkező,
józan életű

kőműveseket és
segédmunkásokat,

hosszú távú munkára.
kiemelt bérezés.

Érdeklődni: Nagy János
06 30 4277 290 34
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres
automata

öntőgépkezelő
munkakörbe.

Szakmunkás-bizonyítvány
előnyt jelent.

érdeklődni telefonon:
06-30/856-9798 Koós Csaba
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft.
2049 diósd, Homokbánya. u. 75.

34
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
– Fémipari szakmunkás
bizonyítvány előnyt jelent

– Sikeres felvételi teszt
ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:

06-23/886-437, 06-31/780-8441
izrael József

JELENTKEZNI SZEmÉLyESEN:
diósd, Homokbánya u. 75.

34
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
és ezzel összefüggő termékek,
szolgáltatások értékesítésére

üzletkötőt.
Reménybeli munkatársunk feladata lenne

későbbiekben a cég értékesítési rendszerének
bővítése és annak vezetése.

Tel.: 06-23-374-007, 06-30-9440-563

ÁLLÁST KERES

EladóTeljesmunkaidő.
Feladatok: MR. STONE

HUNGARY Kft. budaörsi telephelyére eladó
munkatársat keres. Fizetés: 260 000 Ft. Munka
kezdése: azonnal. Munkahely: Budaörs, Petőfi
Sándor u. 73. Jelentkezés önéletrajzzal: info@
antiquestone.huTovábbi információk (hétköz-
nap) a 06-30-231-0009 telefonszámon. 345068

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

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 34
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).
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AMagalfémKft. keres 1 főesztergályos,
3 fő lakatos képzettséggel rendelkező dolgozót.
Galvánüzembe3 főbetanítottmunkást.
ÜzemaMechanikaiMűvek területén van.

Érd.: 06-20/9-819-460

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

cukrászt, péket
és bolti eladót.

Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 34
47
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Étel kiszállítót keresünk Érdre dé-
lelőtti műszakba (3 órában)
hétfőtől-péntekig 06-30-430-
6206

Keresünk magas kereseti lehető-
séggel jólképzett, megbízható
szobafestő munkatársat. Tel.:
06-30/349-576.

NYARALÓ

Nyaraló kiadó Balatonfenyvesen,
szabadstrandhoz közel, telje-
sen felszerelt, 5 szobás, nagy
telkes, akár szezonra. 06-30/
387-88-79.

2 fő munkavállalót keresünk csa-
torna közmű építési munkához
Érd területéről. Érdeklődni: 06-
30/779-02-49.

Érdre konyhai kisegítőt keresünk
napi 4 órába (18-22-ig). 06-30/
430-62-06.

Szobafestő mázoló szakmunkást
foglalkoztatnék. Telefon: 06-20-
9-122-208.

Szakképzett, önállóan dolgozni
tudó víz-, fűtésszerelőt keresek.
Telefon: 06-20/377-93-94.

Ácsokat és kőműveseket keresek.

Tel.: 06-30/563-55-44.

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

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

Az akció március 15-től április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért

optika 3
4

4
3

0
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Munkakör megnevezése: CAD/CAM programozó, technológus.
Munkavégzés helye: Sóskúti Ipari park

Feladatkör:
• A szerszámok formaelemeinek
gyártásához szükséges
gyártástechnológiamegtervezése,
• Szükséges (nagyoló, félsimító, simító)
CAMprogramok (3 tengelyes)
elkészítése a szerszámtervezőktől
kapott CADmodellek alapján,
• Szükséges szikraforgácsoló
elektródamodellek elkészítése a
szerszámtervezőktől kapott CAD
modellek alapján,
• Szikraforgácsoló elektródákhoz
szükséges CAMprogramok
elkészítése,
• Gyártáshoz szükséges beállási rajzok,
nullpont felvételi és programlapok
elkészítése,
• Szerszámgyártás figyelemmel
kísérése, szerszámkészítők és egyéb
forgácsolós szakemberek segítése a
gyártás során,
• Szerszámpróba után szükséges
méretbeállításokmegállapítása,
méretbeállítás koordinálása.

elvárások:
• Felsőfokúműszaki végzettség
(gépészmérnök),
• 2–3 év releváns CAD / CAM
programozói tapasztalat,
• Szerszámüzemimunkakörnyezet
ismerete előny,
• Jó szoftverismeret : PowerMill,
PowerShape (előny: AutoCAD, ProE,
Creo),
• Anyag-, szerszám-, valamint
forgácsolástechnológia ismeretek,
• Fröccsszerszámgyártásban szerzett
tapasztalat,
• Pontos, igényesmunkavégzés.

Pályázathoz szükséges:
önéletrajz, bérigény
megjelöléssel!
Érdeklődésüket várom:
06-30-193-6342
E-mail cím:
tamastemesvari@kerox.net

Kerox Kft. fröccsöntő és kerámiaprés szerszá-
mok gyártásával, javításával foglalkozó üze-
mébe egyműszakos munkarendbe keresünk
leendő kollégát az alábbi munkakörbe:

Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég

munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

FERMENTÁCIÓKEZELŐ
betanított munka 12 órás folyamatos műszakban

Feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület

előnyt jelent)
• számítógépes alapismeret

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai

önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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74 szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk.
Amit kínálunk: Versenyképes fizetés, jómunkakörülmények,

előrelépési lehetőség.

Várjuk jelentkezését:
• személyesen: a pékségekben
• e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
• Postacímen: Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel

Munkavégzés helyszínei:
2030 Érd, Kálvin tér 1.
2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.

Érdi és biatorbágyi
pékségeinkbe
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Mácsai
Étterem
3 fogásos menü 1290 Ft
(helyben fogyasztás is)

Ingyenes házhozszállítás!
Érden belül 18 óráig!
Tel.: 06-30-318-4164

Cím: 2030 Érd, Aszú utca 7/B.
Napimenü

04.13. szerdától 04.15. péntekig
További heteken is változatos

menüsor!
04.13., szerda

Brokkolikrémleves pirított
kenyérkockával
Bolognai spagetti
Somlói galuska

04.14., csütörtök
Vegyes zöldségleves

Rántott szelet rizibizivel
Vegyes vágott mandarin

04.15., péntek
Pilisi gazdagleves

Mézes-mustáros csirkemellfilé
Görögsaláta
Almás linzer
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Kalória, ásványianyag- és 
vitamintartalom. E  kifejezé-
seket mindenki ismeri, feltün-
tetik őket az ételek csomagolá-
sán is. Csakhogy ezek az ada-
tok nem mindig valósak: a 
Gárdonyi gimnazistái méré-
sekkel igazolták, hogy a zöld-
ségek és gyümölcsök 
beltartalma nemcsak attól 
függ, hol és hogyan termesz-
tették őket, hanem attól is, 
mennyi idő telt el betakarítá-
suk óta.

– Az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő minden évben 
pályázatot ír ki az Útravaló 
Ösztöndíjprogram Út a tudo-
mányhoz alprogramjában való 
részvételre. A Gárdonyi isko-
lában két alkalommal pályáz-
tunk és nyertünk már a kuta-
tási tervünkkel. A múlt tanév-
ben azt vizsgáltuk, hogy a le-
szedést követően hogyan vál-
tozik a zöldségek, gyümölcsök 
tápanyagtartalma, annak 
függvényében, hogy szobahő-
mérsékleten, hűtőben vagy fa-
gyasztóban tároljuk őket, idén 
pedig arra keresünk magya-
rázatot, hogy a mért változáso-

kat milyen folyamatok idézik 
elő – mondta lapunknak Bo
kor Károly kémiatanár, a ku-
tatás vezetője.

– Azért ezt a témát válasz-
tottuk, mert a gyümölcsök, 
zöldségek könnyen rendelke-
zésre állnak, a hatóanyagtar-
talom-változást azonban eddig 
sehol nem vizsgálták, doku-
mentálták – csupán a frissen 
leszedett gyümölcsöket illető-
en állnak rendelkezésre ada-
tok. Szerződést kötöttünk egy 
fővárosi kutatóközponttal is, 
így az összehasonlító elemzé-
seknek köszönhetően meg tud-
tuk állapítani, hogy az iskolá-
ban végzett méréseink való-
ban hitelesek – jegyezte meg 
Bokor Károly.

A mérések kimutatták, hogy 
a leszedést követően jelentő-
sen csökken a gyümölcsök, 
zöldségek beltartalma. A hű-
tés során lassabb, szobahő-
mérsékleten gyorsabb ez a fo-
lyamat, a mélyhűtést követő 
felengedés után pedig draszti-
kusan felgyorsul.

– A minták felét lefagyasz-
tottuk, a maradékot azonnal 

elkezdtük vizsgálni. A méré-
sek azt mutatták, hogy kéthe-
tes fagyasztást követően a 
vizsgált gyümölcsök, zöldsé-
gek vitamintartalma jelentő-
sen csökkent (például a sóska 
kalciumtartalma 88 százalék-
kal, a saláta magnéziumtar-
talma közel 72 százalékkal), 
és a piros retken kívül nőtt a 
zöldségek cukortartalma. Jel-
lemző még a vastartalom, illet-
ve eper és cseresznye esetében 
a kalciumtartalom emelkedé-
se is. Kimutattuk azt is, hogy a 
fagyasztás után felengedett 

gyümölcs, zöldség jóval hama-
rabb veszít vitamin- és ásvá-
nyianyag-tartalmából, mint a 
szobahőmérsékleten, illetve 
hűtőben tároltak – tette hozzá 
a tanár úr.

– Általános az az elképzelés, 
hogy a gyümölcsöket, zöldsé-
geket hűtőben kell tartani, mi 
viszont azt tapasztaltuk, hogy 
az alma, illetve a banán 
beltartalma jobban csökken, 
ha hűtőben tartjuk. Ezért any-
nyi zöldséget és gyümölcsöt 
vegyünk, illetve szedjünk, 
amennyit három nap alatt meg 

tudunk enni. A fagyasztott 
zöldségeket és gyümölcsöket a 
felolvasztás után azonnal 
használjuk fel. A fehér és a pi-
ros retket tartsuk hűtőben, így 
a hatóanyagtartalma legalább 
öt napig megmarad. A salátát 
is érdemes hűtőben tárolni, így 
hosszabb ideig fogyasztható – 
sorolta ajánlásaikat Bokor Ká-
roly. Ezeket, illetve méréseik 
eredményeit szeretnék kiad-
vány formájában is közzéten-
ni.

Nemcsak ő, hanem diákjai is 
nagyon élvezték a munkát:– 
Nagyon szerettem a kutatást, 
alig vártam, hogy órák után 
elkezdjük a méréseket – mond-
ta Morzsik Ádám. A másik 
résztvevőnek, Bajnay Kamil
lának az volt a legnagyobb él-
mény, amikor a kutatóköz-
pontban, beöltözve, nagy gé-
peknél végezhették a mérése-
ket. – Jó csapat alakult ki, a 
mérések tapasztalatai pedig 
különösen fontosak voltak ne-
kem, mert sportolok, és oda 
kell figyelnem az egészséges 
étkezésre – mondta a harma-
dik diák, Egervári Zsombor.

Hogy a kis csoportnak sike-
rül-e június végéig kiderítenie, 
miért veszítenek beltar tal-
mukból a növények, készülő 
könyvükből megtudjuk majd.

 n ÁdÁM KaTalIN

Nem babra megy

Zöldségkísérletek a Gárdonyiban

Az ifjú gárdonyis kutatók. Eredményeiket szeretnék kiadvány formá-
jában is közzétenni
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