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Ügyeletbõvítés
Életet mentett az autószalonban az ügyeletes 
orvos gyors beavatkozása.

2

Szúnyoggyérítés
Évente négy alkalommal, 376–1000 hektár terü‑
leten végeznek légi úton kémiai beavatkozást.

3

Nyári vízimádók

Sok helyen hûtötték magukat vízzel az érdiek a kánikula napjaiban. Az igazi azért 
természetesen a medence, a strand. Érdnek ebben is szerencséje van, hiszen a 
Liget Termál Hotel itt van, kéznyújtásnyira, és akinek ideje van, csobbanhat, úsz-
hat, lubickolhat a medencékben.  13. oldal

Kiskertek nagy melegben
Tikkadt növények, sárgu-
ló fû, burjánzó gyomok 
– láthatóan a kerteket 
is megviseli a kániku-
la, nem csak a lakóikat. 
Hogyan öntözzünk, per-
metezzünk, nyírjunk úgy, 
hogy az a növényeknek 
(és a pénztárcánknak is) 
jó legyen? E kérdések-
re Kapuvári Tamás ok-
leveles agrármérnök és 
Szabó Levente, az érdi 
Virágoskert-Építés Kft. ve-
zetõje válaszolt lapunk-
nak. 4., 12. oldal

Horgásznap fõzéssel

Július elsõ hétvégéje hagyományosan az érdi horgá-
szoké és a halaké, aminek persze az utóbbiak örülnek 
kevésbé. A családok, a barátok napja ez, ilyenkor 
összejönnek több százan halászléfõzõ-versenyre, és 
természetesen egy kis borozgatásra, sörözgetésre, 
beszélgetésre is.  11. oldal

Közbiztonság
Hamarosan a rendõrkutyás szolgálatot is elin‑
dítják az Érdi Rendõrkapitányság körzetében.

5

Marad az NB III.
Az MLSZ versenybizottsága  nem fogadta el az 
Érdi VSE nevezését az NB II‑es bajnokságra. 

16

Kíváncsi és vidám csa-
pat gyûlt össze a vaká-
ció második hetében a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban kezdõdõ krea-
tív kézmûves táborban. 
 7. oldal

Kreatív 
kézmûves 

tábor
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–11 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Az érdi autókereskedésben még 
júniusban rosszul lett egy au-
tóját szervizeltető középkorú 
férfi. A kereskedés ügyvezetője 
azonnal hívta az ügyeletet, és a 
sürgős orvosi beavatkozásnak 
köszönhetően sikerült megmen-
teni az életét. Ha azonban az 
ügyeletes orvos éppen betegnél 
van, és nem tud pár percen belül 
a helyszínre érni, az agyvérzés-
nek tragikus következményei 
lehettek volna. Ezért az autósza-
lon ügyvezetője arra gondolt: a 
helyi vállalkozók bevonásával 
megpróbálja megteremteni az 
anyagi lehetőségét annak, hogy 
ne egy, hanem két orvos lásson 
el szolgálatot az érdi ügyeleten. 
Ehhez azonban havi másfél mil-
lió forint szükséges – a pénz elő-
teremtéséhez pedig széles körû 
összefogás kellene.

– Levélben kerestem meg a 
helyi vállalkozókat, hogy aki 
tud, segítsen – ők is itt élnek, 
velük, családjukkal is előfor-
dulhat, hogy azonnali segítség-

re van szükségük – márpedig 
egyetlen orvos nem tud egyszer-
re mindenütt ott lenni – mondta 
lapunknak Sztancsikné Kocsi 
Erzsébet, a Dunarent Kft. ügy-
vezetője, aki szeretné elnyerni 
a város támogatását is. Az ön-
kormányzatnak azonban nincs 
forrása még egy ügyeletes orvos 
felvételére. 

– Jelenleg Érden 24 órás 
ügyelet mûködik, amit köz-
pénzből finanszírozunk, Sós-
kúttal, Tárnokkal, Diósddal és 
Pusztazámorral együttmûköd-
ve, hiszen az ügyeleti ellátás 
e települések lakóira is vonat-
kozik. A megyében igen kevés 
helyen mûködik egyébként 24 
órás ügyelet, hiszen napköz-
ben a betegek fordulhatnak a 
háziorvosukhoz, igénybe ve-
hetik a sürgősségi betegellátást 
és a szakorvosi rendelőintézet 
szolgáltatásait is. Jelenleg nem 
látom annak anyagi feltételét, 
hogy még egy ügyeletes orvost 
fizessünk 24 órán keresztül – 

mondta lapunknak T. Mészáros 
András, hozzátéve: azt el tudja 
képzelni, hogy a város külön-
böző pontjain olyan eszközöket 
helyeznek el, amelyek az azon-
nali életmentéshez szükségesek, 
de ez is csak fokozatosan való-
sulhat meg, külső segítséggel.

Az Érdi Kistérségi Ügyeleti 
Centrum ellátását az Inter-
nationale Ambulance Kft. bizto-
sítja. Vitárius Ferenc, az ambu-
lancia ügyvezetője lapunknak 
elmondta: több éve szeretnék 
elérni, hogy folyamatosan két 
orvos dolgozzon az ügyeleten 
– ehhez a helyi lehetőségek 
adottak, a rezsi, a gyógyszer, az 
üzemanyag költségeit vállalni 
tudják. 

– Igyekszünk mindent meg-
tenni a betegekért, de ha az 
orvos kimegy egy helyszínre, az 
ügyeletre érkezőket csak a nő-
vér tudja fogadni, így előfordul, 
hogy két-három órát is várniuk 
kell. Természetesen sürgősségi 
sorrendet állítunk fel a betegek 

ellátása tekintetében – hangsú-
lyozta Vitárius Ferenc. 

Tudni kell azt is: ha valaki 
otthonából a mentőket hívja, 
előfordulhat, hogy a mentő-
szolgálat a hívást az ügyeletnek 
továbbítja – így ezeket a bete-
geket is az ügyeletnek kell el-
látnia (2011-ben több mint 400 
alkalommal fordult elő, hogy a 
mentőszolgálat segítséget kért 
az ügyelettől, hogy amíg meg-
felelő szintû gépjármûvet tud 
a beteghez küldeni, addig az 
ügyelet kezdje meg az ellátást). 

Az Internationale Ambulance 
Kft. jelentése szerint 2011-ben 
a felnőttügyelet a százezer fős 
kistérségben összesen 12 733 
főt látott el, ebből 6919 beteget 
az ambulancián. 5814 beteghez 
mentek ki – 2329 alkalommal 
a reggel fél nyolctól délután 
hatig tartó időszakban, vagyis 
az esetek csaknem 40 százalé-
kában a háziorvosi rendelési 
idő alatt látták el otthonukban 
a betegeket.  Ádám Katalin

Életet mentett az ügyeletes orvos gyors beavatkozása

Felhívás az orvosi ügyelet bõvítéséért
Nemrég csak az ügyeletes 
orvos gyors kiérkezése és 
beavatkozása mentette 
meg egy középkorú férfi 
életét, aki egy autószalon-
ban lett rosszul. A keres-
kedés ügyvezetõje most 
egy kezdeményezéssel 
fordul a helyi vállalkozók-
hoz: szeretné, ha anyagi 
támogatásukkal még egy 
ügyeletes orvos dolgozna 
a kistérségben. Ez évi 18 
millió forintba kerülne, 
amit az önkormányzat nem 
tud finanszírozni. Az ügye-
let egyébként az esetek 40 
százalékában a háziorvosi 
rendelési idõ alatt látja el 
a betegeket, de csupán 
egy orvosuk van. Sztancsikné Kocsi Erzsébet ügyvezetõ összefogásra hívja fel a helyi vállalkozókat, hogy segítségükkel még egy 

ügyeletes orvos dolgozhasson Érden és környékén
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A	Lukin	László	Alapfokú	Művészetoktatási	Intézmény
Regisztrált	Tehetségpont	

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

szaktanítást végző klasszikus gitártanár 
munkakör	betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan	idejű	közalkalmazotti	
jogviszony	
Foglalkoztatás jellege: teljes	munkaidő	
A munkavégzés helye: 2030	Érd,	Felső	utca	33.,	Bajcsy-Zs.	u.	19–21.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: klasszikus	gitároktatás	
Illetmény és juttatások: Az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	
„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	rendelkezései	az	irány-
adók.	
Pályázati feltételek:
Felsőfokú	képesítés,	klasszikus	gitár	szak,	büntetlen	előélet	
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
erkölcsi	bizonyítvány,	iskolai	végzettséget	igazoló	okirat	(bizonyítvány)		
A munkakör betölthetőségének időpontja: A	munkakör	legkorábban	2012.	
augusztus	27.	napjától	tölthető	be.	
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.	július	16.	
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 	Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Lukin	László	Alapfokú	Művészetoktatási	Intézmény	címé-

re	történő	megküldésével	(2030	Érd,	Felső	utca	33.).	Kérjük	a	borítékon	feltüntetni	a	
pályázati	adatbázisban	szereplő	azonosítószámot:	253-5/2012.,	valamint	a	munkakör	
megnevezését:	szaktanítást	végző	klasszikus	gitártanár.	Elektronikus	úton	Stiblo	Anna	
részére	a	zenesuli.erd@freemail.hu	e-mail	címen	keresztül.

•	 	Személyesen:	Stiblo	Anna,	2012.	07.	11-én,	9–13-ig,	egyéb	időpont	telefonegyezte-
téssel,	Pest	megye,	2030	Érd,	Felső	utca	33.	

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A	pályázatok	megismerése	után	személyes	
találkozó,	majd	telefonos,	ill.	e-mailes	értesítés.	
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.	július	25.	
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyben	szokásos	módon,	
2012.	június	27.
A	pályázati	kiírással	kapcsolatosan	további	információt	Stiblo	Anna	igazgató	nyújt	a	06-
20-388-3086-os	telefonszámon.

Horvát szakkör
Tisztelt Szülők! 

Az	Érdi	Horvát	Önkormányzat	horvát	szakkör	indítását	tervezi.	

A	szakkör	keretein	belül	elsősorban	a	horvát	nyelv	elsajátítására,	színjátszásra,	

irodalmi	vetélkedőre	készítjük	fel,	és	a	későbbiekben	népi	táncra	tanítjuk	meg	

a	gyermekeiket.	Tervezzük	a	kulturális	programokon	való	részvételt	városunk-

ban	és	városunkon	kívül.	Elsősorban	a	harmadik,	negyedik	és	ötödik	osztályos	

tanulók	jelentkezését	várjuk.

Kérjük,	 gyermekük	 részvételi	 szándékát	 2012.	 szeptember	 20-ig	 jelezzék.		

A	szakkör	indításának	időpontjáról	tájékoztatjuk	a	jelentkezőket.	

A	szakkört	az	Érdi	Horvát	Önkormányzat	támogatja.	

Részvételi	szándékukat	a	következő	telefonszámon	jelezhetik:

Weszelovits	Istvánné:	06-20-371-6566.

Tisztelettel:

	 Érdi Horvát Önkormányzat
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Akár a levegőt, ezt sem kapjuk 
ingyen. A friss, tiszta, egészsé-
ges és jóízû ivóvíz különösen 
sokba kerül. Induljunk csak ki 
magunkból. Az emberi test har-
mada, negyede – életkor sze-
rint – folyadékból áll. Érdemes 
megjegyeznünk: az ember két és 
fél, maximum három napig bírja 
ki szomjan, víz nélkül. Ágyhoz 
kötött, magukra maradt embe-
rek sokszor azért halnak meg, 
mert nem bírnak felkelni, hogy 
vízhez jussanak. A halotti bizo-
nyítványba ilyenkor a halál oka-
ként egyetlen szót ír az orvos: 
„Kiszáradás.”

Magyarországon és itt a Kárpát-
medencében igen nehéz nekünk 
elképzelni, hogy Földünk más 
részén, ivóvíz híján, tömegesen 
szomjan halnak az emberek. 
A bajok oka: a hirtelen jött tartós 
aszály következtében elapadnak 
az ivóvízforrások, kiszáradnak a 
patakok, a kis folyók, és csökken 
a nagyobb folyók vízhozama. Az 
emberi élet nélkülözhetetlen ele-
me tehát a víz. Fontos tudnunk: 
ahhoz, hogy életben maradjunk, 
naponta el kell fogyasztanunk 
másfél, két liter folyadékot. Ha 
ezt nem tesszük, következmé-
nyeit már ismerjük. Az emberi-
ség létszáma hozzávetőlegesen 
hétmilliárd. Ha ezt megszoroz-
zuk napi két liter vízzel, majd az 
egy esztendő 365 napjára vetít-
jük, igen nagy számot kapunk. 

Sajnos, Földünk vízkészletét 
száznak véve, ebből csupán két 
és fél százalék az iható friss ivó-
víz, amelynek egy része a sar-
kok jegében, a gleccserekben, 
a föld alatti tengerekben bújik 
meg. Nekünk, embereknek igen 

nagy küzdelmet kell fordítanunk 
azért, hogy tartósan jó ivóvízhez 
jussunk. Kezdettől fogva tudta 
ezt az ember, amikor heroikus 
munkával hozta látre a városok 
ivóvizének vezetékeit. Ma is 
megbámuljuk a több mint két-
ezer évvel ezelőtt élt rómaiak 
völgyeket átívelő, hatalmas osz-
lopokon nyugvó, kőből épült víz-
vezetékrendszerét. Mindez ak-
kor is pénzbe került, még úgy is, 
hogy rabszolgák „ingyen” kapott 
erejének felhasználásával épül-
tek. A rabszolgák élelmezése is 
sok pénzt emésztett fel.

Nekünk és itt, a Kárpát-me-
dencében élő népeknek is nagy 
szerencsénk, hogy a Duna, a 
Tisza s a többi folyó vizéből, 
többlépcsős szûrés által arány-
lag iható, egészséges ivóvízhez 
jutunk. És itt ütközünk bele a 
megint csak sok pénzt felemész-
tő problémakörbe: vizeink ál-
landó szennyeződésnek vannak 
kitéve. A napokban hallottam a 
rádióból a legújabb adatot, amely 
szerint a szennyvizek 80 szá-
zaléka tisztítatlanul ömlik bele 
folyóinkba, mérgezve és gyérítve 
az élővilágot, vagyis természetes 
környezetünket.

Nálunk az Érd és Térsége 
Vízközmû az a szervezet, amely 
a vezetékhálózaton keresztül 
ellátja Érdet és a szomszédos 
településeket vízzel. Másfél évti-
zeddel ezelőtt hivatalos ügyben 
az Óvárosban lévő vízközpont-
ban jártam. Könnyû megtalálni 

ezt a korszerû vízüzemet, mert 
a minaret mellett továbbhalad-
va, néhány perc séta után már 
feltûnik az épülete. Úgy tudom, 
a vízközpont vezetőivel időt 
egyeztetve, tanulmányi kirán-
dulás keretében az érdi iskolák 
közül már több tanuló felkereste. 
Egy alkalommal az érdi Tv is 
beszámolt egy ilyen látogatásról. 
Az itteni szakembereket hallgat-
va és a bonyolultnak tûnő beren-
dezéseket látva kapunk igazán 
választ arra, hogy mibe is kerül a 
friss, tiszta, a csapunkból folyó, 
jóízû, egészséges ivóvíz.

Vízügyi vezetők, politikusok, 
írók, köztük Nemeskürty István 
is megírta egyik munkája elősza-
vában, hogy egy következő világ-
háború nem az olaj, hanem a víz 
megszerzése miatt folyik majd. 
Reméljük, hogy a rendelkezésre 
álló vizek feltárásával, a vízzel 
való okos takarékoskodással el-
kerüljük ezt a valóban fenyegető 
katasztrófát. Egyes országokban, 
köztük Japán egész területén a 
háztartások más vizet használ-
nak ivásra, mosdásra, fürdésre 
és megint más minőségû víz 
ömlik ki öblítéskor a WC-tartá-
lyokból. Érdemes lenne nekünk 
is eltûnődni ezeken, és takaré-
kosan bánni életet fenntartó kin-
csünkkel, a vízzel!

Természetesen nem felejtettem 
el ígéretemet. A következő héten 
a fiataloknak arra a megjegyzésé-
re válaszolok, miszerint ingyen 
van a hegyek erdősége, mivel az 
nem kerül semmibe. A hegy, a 
Föld millió évekkel ezelőtti kép-
ződménye, a fák pedig maguktól 
nőttek a mi gyönyörûségünkre. 
Vajon így van-e?  Bíró András

Víz

Először csak színházi szak-
kifejezésként ismertem. Új 
darabra készült a teátrum, és 
valamely szerepre kerestek új 
színészt. Aztán kiderült, hogy 
sportolóknál, elsősorban csa-
patjátékosok esetében ugyan-
ez a helyzet, sőt, munkaadók-
munkavállalók kapcsolatában 
is, legfeljebb ez utóbbit hiva-
talosan inkább próbaidőnek 
nevezik.

Mindez arról jutott eszembe, 
hogy visszagondolva néhány 
évtizeddel korábbi időszakra: 
nálunk – barátaimnál, iskola-
társaimnál – a nyári tanítási 
szünet nem mindig és nem 
elsősorban nyaralást jelentett, 
hanem munkát. Már jóval a 
tanévzáró előtt tájékozódtunk 
a környékbeli vállalatoknál, 
esetleg a szülői kapcsola-
tokon keresztül más cégek, 
üzemek lehetőségei felől: hol 
alkalmaznának a szünidőben 
diákokat. A választásban sok 
tényező számított, nemcsak a 
pénz: a leendő munkaterület 
érdekessége, a társaság, kicsit 
talán a szakma is, de ez nem 
volt jellemző. Külön írás témá-
ja lehetne – főként a későbbiek 
ismeretében –, hogy jó néhány 
kortársamnál már akkor kide-
rült: ki akar valójában dolgoz-
ni, ki hajlandó esetleg fárad-
ságos, de tisztességes mun-
kát végezni, és ki törekszik 
a munka elkerülésére. Azt is 
észre kellett vennünk, hogy 
vannak, akiket akkor a papa 
és a mama, később pedig a 
kapcsolatok, esetleg a „moz-
galom”, azaz: a KISZ, majd a 
párt, az egyetlen párt el tud 
helyezni olyan területre, ahol 
nem kell dolgozni, mégis több 
pénzhez lehet jutni. 

Napjainkra valamelyest meg-
változott a helyzet. Beléptek a 
munkáltatók sorába a multi-
nacionális cégek, és önmagá-
ban ez is sok mindent átalakí-
tott, de munkába álltak olyan 
diákmunkát szervező irodák 

is, amelyek – természetesen 
némi jutalék fejében – a fiatal 
munkavállalók elhelyezkedé-
sének segítésére vállalkoztak. 
Alapvetően azonban az érték-
rend, a nagyjából általánosnak 
tekinthető cél alakult át. Míg az 
évtizedekkel ezelőtti időszak-
ban a „dolgozom egy hóna-
pot, aztán nyaralok a pénz-
ből vagy veszek egy biciklit” 
elv többé-kevésbé uralkodott, 
manapság ez kevésbé jellem-
ző. Kisebb részben a „mind-
egy mi, csak töltsem el az 
időt valahogy” elmélet érvé-
nyesül, többségben azonban 
már előre gondolkoznak a fia-
talok, és a nyári munkát szin-
te próbajátékként fogják fel. 
Igyekeznek olyan kapcsola-
tokra, ismeretekre szert tenni, 
ami a későbbiekben segíthet 
munkahelyet, sőt talán hiva-
tást is találni. Ez jó dolog, még 
ha tulajdonképpen a környe-
zet, a nehéz munkaerőhelyzet 
megismerésének hatására is 
alakul ki. Mérlegelheti a fia-
tal, hogy eddigi, tankönyvek-
ből szerzett ismeretei hogyan 
érvényesülnek a gyakorlatban; 
kiderülhet, van e hajlama, 
kedve, tehetsége részt vállalni 
a konkrét termelőmunkából? 
Van ismerősöm, aki kereske-
delmi pályára szeretne menni, 
és most bolti eladóként ismer-
kedik a szakmával. Olyanról is 
hallottam, aki orvosi pályára 
készülve kisegítő nővérnek 
jelentkezett egy kórházba, 
ahol éjszakásként is kipró-
bálhatja magát, hogyan tud 
gondozni vagy akár lefürdetni 
magatehetetlen beteget.

Próbajátékok ezek a javából, 
előkészületek a fellépésre a 
nagybetűs ÉLET című darab-
ban – a „játék” szót talán már 
nem is illendő rájuk használni.

A szerkesztõ jegyzete

Nyári próbajátékok

A hozzá intézett lakossági kér-
désekre, felvetésekre reagált 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András polgár-
mester. Volt olyan érdi lakos, 
aki arra panaszkodott, hogy 
sok helyen problémát jelent az 
utcák beazonosítása, és a ház-
számok sincsenek mindenütt 
feltüntetve. 

– Több mint 6500 utcatáblát 
cseréltünk le, illetve helyeztünk 
ki az elmúlt években. Sajnos, 
több helyen üresek a tartóáll-
ványok, nem mintha nem let-
tek volna bennük utcatáblák, 
hanem azért, mert ismeretle-
nek megrongálták, megsem-
misítették őket. A táblák kihe-
lyezése 2007–2009 között 15 
millió forintba került. Sajnos 
az önkormányzatnak nincs 
minden évben ennyi pénze az 
utcatáblák cseréjére – de ha már 
egyszer megcsináltattuk, meg 
kellene őrizni őket. Ez minden 
érdi ember felelőssége, hiszen 
aki összetöri az utcatáblákat, 
nemcsak az önkormányzatot 
lopja meg, de a városban élőket 
is. Ami a házszámokat illeti: 
az idei év elején elkezdtük a 
házszámok rendbetételét. Sok 
lakó megkapta már a határo-
zatot, amely a pontosított, a 
nyilvántartásokkal egyezte-
tett házszámot tartalmazza 
– a tábla kihelyezése azonban 
nem az önkormányzat, hanem 
az ingatlantulajdonos feladata. 
Ha a házszámokkal kapcsola-

tos határozatokat mind kézbe-
sítették, sor kerül majd annak 
ellenőrzésére is, hogy a kihelye-
zésük megtörtént-e – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

– Egy másik kérdés arra irá-
nyult, hogy kaphat-e méltó helyet 
az NB I-es kézilabda városunk-
ban, és mi lesz a sportcsarnok-
kal. Én úgy érzem: nem a kézi-
labdának kellene méltó helyet 
kapnia, hiszen a Batthyány sport-
csarnok az első osztályú mérkő-
zések lebonyolítására is megfele-
lő, és látható, hogy itt is sikereket 
értek el. Az persze igaz, hogy a 
sportcsarnok, ami jelenleg még a 
bank tulajdonában van, nagyobb 
sportsikereknek nyitna teret. 
Az elmúlt három közgyûlésen 
mindent elkövettünk azért, hogy 
a 90 százalékos önkormányza-
ti tulajdonban lévő Érdi Sport 
Kft. meg tudja vásárolni a léte-
sítményt – vállaltuk a társasá-
gi nyereségadóból igényelhető 
támogatásokra (TAO) beadandó 
pályázathoz szükséges 462 millió 
forintos önerő biztosítását, illetve 
a vételár másik felére a készfizető 
kezességet. Most a minisztéri-
umi és szakosztályi döntéseket 
várjuk – ezek egy része már meg-
született, s mindegyik pozitív. 
Reméljük, egy-két hónapon belül 
megoldódik ez a helyzet is. Azt 
azonban látni kell: a sportcsar-
nok mûködési költségei is maga-
sak lesznek – tehát nemcsak a 
megvételi értékkel kell számolni 
– emelte ki a polgármester.

– Érkezett hozzánk kérdés 
az átemelőkkel kapcsolatban 
is – nevezetesen, hogy kinek 
kell fizetnie a berendezésért, 
és kinek nem. Bár erről már 
több fórumon és a sajtóban 
is beszámoltunk, megismét-
lem: ahol az ingatlan speciális 
helyzete teszi szükségessé az 
átemelő alkalmazását, a tulaj-
donosnak kell állnia ennek – és 
üzemeltetésének – a költsége-
it. Olyan utcákban, ahol eleve 
nyomóvezetéket építenek ki, és 
máshogy, mint átemelővel, nem 
tudnának csatlakozni a lakók a 
rendszerre, az átemelő megvé-
telének, beépítésének költségeit 
a projekt tartalmazza – jegyezte 
meg T. Mészáros András.

– És végül egy mindenkit 
érintő téma: a szúnyoggyérítés. 
Ezt a munkát minden évben 
elvégeztetjük, saját és pályázati 
forrásokból. Idén májusban két 
vállalkozással kötöttünk szerző-
dést, a Rovért Kft.-vel, valamint 
a Gergely Air Légiszolgáltató 
Kft.-vel az imágók, illetve a lár-
vák gyérítésére. Évente négy 
(szükség szerint hat) alkalom-
mal 376–1000 hektár területen 
végeznek légi úton történő 
kémiai beavatkozást, szintén 
négy (illetve hat) alkalommal 
260–800 hektáron földi úton 
való kémiai beavatkozást, bio-
lógiai lárvagyérítést pedig (négy 
alkalommal) 100 hektáron. 

– Az első földi gyérítés júni-
us 6-án megtörtént. A mérések 

Az olimpia alatt is szurkolhatunk a Fõtéren

Megkezdõdött a szúnyoggyérítés
Utcanévtáblák és házszámok, sportcsarnok, átemelõk, szúnyoggyérítés – ezek vol-
tak a témái a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatónak, amelyen T. Mészáros 
András a hozzá intézett lakossági kérdésekre, felvetésekre reagált. Megtudhattuk 
egyebek mellett, hogy a „Szurkoljunk együtt!” elnevezésû rendezvény folytatását 
tervezik az olimpia idejére – lehet, hogy a fontosabb eseményeket 3D-s kivetítõn 
követhetik majd a Fõtérre látogatók.

szerint a biológiai gyérítés haté-
konysága átlagosan 89 százalék, 
míg a kémiai gyérítésé 84 száza-
lék volt. Az első légi gyérítésre 
június 29-én került sor, 90 száza-
lékos hatékonysággal. A gyérítés 
monitoring vizsgálatát a BIO-
KALIBRA Környezetvédelmi 
Szolgáltató Bt. végzi, amely a 
gyérítést követően méri a haté-
konyságot is – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: tavaly több 
mint 90 millió forintot költött 
az önkormányzat szúnyoggyé-
rítésre; idén nem terveznek és 
nincs is módjuk ekkora össze-
get költeni erre. 

T. Mészáros András elmondta 
még, hogy sikeresnek bizonyult 
a „Szurkoljunk együtt!” váro-
si rendezvény. Mint ismeretes, 
a labdarúgó Eb mérkőzéseit a 
Főtéren kivetítőn nézhették az 
érdeklődők; a döntőt több mint 
százan kísérték itt figyelemmel.

– Köszönjük az egyesüle-
teknek, cégeknek és a szer-
vezőknek a munkájukat, ami-
vel lehetővé tették, hogy az 
Európa-bajnokság ne csak egye-
di sportélmény legyen, hanem 
közösségi élménnyé váljon. 
Úgy látom, hogy a Főtér közös-
ségteremtő funkciója egyre job-
ban mûködik, és nemcsak a 
város egyik közterülete, hanem 
népszerû találkozási pont is. 
Reméljük, Érd előbb-utóbb 
kinő az alvóvárosi pozícióból 
– mondta T. Mészáros András, 
aki arra a kérdésre, hogy az 
érdeklődők az olimpiai játéko-
kat is figyelemmel kísérhetik-e 
majd a Főtérről, úgy válaszolt: 
szeretnék, ha így lenne.

– Ezt az akciót városi ren-
dezvénnyé nyilvánítjuk, így 
közterület-használati díj megfi-
zetése nélkül lehet megtartani. 
Szeretnénk lehetővé tenni azt 
is, hogy a legfontosabb olim-
piai sporteseményeket 3D-s 
formában tudják megtekinteni 
az érdeklődők – zárta szavait a 
városvezető.  

 Ádám Katalin

Egy elferdített, összefirkált, sörösdobozzal „megfejelt” utcatábla – egyike a pár éve felszerelt tábláknak, amelyek 
15 millió forintba kerültek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

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

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyer-
mekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy csecsemő-és kis-

gyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelői, -gondozói, kisgyermeknevelői végzettség.
Elvárt kompetenciák:
•  Kreativitás, kezdeményezőkészség, a bölcsődei módszerek magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Önéletrajz, motivációs levél, szakirányú végzettséget igazoló oklevélmásolat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23/374-944-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4/2012, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Csak azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Honlap – 2012. július 2.
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A tartós  hőség  nemcsak  a  mi 
szervezetünket  viseli  meg, 
hanem  a  növényeinkét  is.  Ám 
míg  magunkat  hellyel-köz-
zel  meg  tudjuk  védeni  az  erős 
melegtől  és  naptól,  a  pázsitot 
nem.  Sokan  azt  hiszik,  hogy 
a  kánikulában  napközben  is 
locsolni kell a füvet, vagy azzal 
tesznek  jót  neki,  ha  egészen 
rövidre  nyírják  –  ez  azonban 

nem jó megoldás, sőt. Kapuvári 
Tamás  okleveles  agrármérnök 
–  aki  Érden  él  a  családjával,  és 
kertépítéssel,  -gondozással  fog-
lalkozik – azt ajánlja: ne napon-
ta,  hanem  csak  heti  két  alka-
lommal  locsoljunk,  de  akkor 
bőségesen.

– Ha sûrûn, de keveset öntö-
zünk,  csak  a  talaj  felső  rétege 
nedvesedik  át,  húsz-harminc 

centi  mélyen  viszont  csontszá-
raz  lesz.  Ilyenkor  a  fû  gyökere 
is  a  felszín  közelében  marad 
–  így aztán, ha hosszabb  távol-
létünk alatt nem tudunk locsol-
ni,  hazatérve  kiégett  pázsittal 
találkozhatunk.  Ha  viszont  rit-
kábban, de kiadósan öntözünk, 
a mélyebb talajréteget is eléri a 
víz, és a gyep gyökere is mélyre 
törekszik majd a nedvességért.

– Mikor érdemes locsolni a 
kánikulában? Ajánlatos‑e a nap‑
közbeni öntözés?

– A szakemberek a késő esti, 
kora  reggeli  locsolást  ajánlják, 
de  ebben  a  nagy  melegben  én 
inkább  a  késő  esti  öntözést 
javasolom, hiszen a kora reggel 
adott  víz  most  hamar  elpáro-
log.  Napközben  locsolni  nem 
érdemes  –  a  fû  kiéghet,  a  víz 
jelentős  része  pedig  elpárolog. 
Megóvhatjuk  a  gyepet  azzal 
is,  ha  a  kánikulában  ritkábban 
nyírjuk,  és  a  vágásmagasságot 
eggyel  nagyobb  méretre  állít-
juk  –  ha  ugyanis  magasabbra 
hagyjuk  a  füvet,  a  törzse  nem 
kap annyi napfényt, és kevésbé 
szárad ki. 

– Ha mégis tönkremegy a 
tavasszal még szépen ápolt gyep, 
mi a teendő? Vessük újra?

–  Ez  általában  nem  szüksé-
ges, mert ha a fû elegendő csa-
padékot  kap,  ismét  kizöldül. 
Nyáron  egyébként  akkor  lesz 
szép a füvünk, ha már tavasszal 
megfelelőképp  gondoskodunk 
róla  trágyázással,  gyepszellő-
zetéssel. 

– A konyhakerti növényeket is 
megviseli a meleg. Azokat hogyan 
gondozzuk a kánikulában?

–  A paprika,  paradicsom 
nagyon  vízigényes,  de  a  többi 
zöldség  is  csak  akkor  fejlődik 
igazán, ha elegendő csapadékot 
kap. Jó tisztában lenni azzal is, 
hogy  a  kertünk  talaja  milyen 
szerkezetû:  a  homoktalajon 
gyorsan átszalad a víz, magával 
sodorva a tápanyagot, a vályog-
talaj  viszont  megtartja  a  vizet 

Elég hetente kétszer locsolni, de akkor bõségesen

Kókadozó kertek
Tikkadt növények, sárguló fû, burjánzó gyomok – láthatóan a kerteket is megviseli 
a kánikula, nem csak a lakóikat. Hogyan öntözzünk, permetezzünk, nyírjunk úgy, 
hogy az a növényeknek (és a pénztárcánknak is) jó legyen? E kérdésekre Kapuvári 
Tamás okleveles agrármérnök válaszolt lapunknak.

–  bár  ez  a  pár  négyzetméteres 
kiskerteknél  nem  számottevő 
tényező.  Az  öntözés  mellett 
kiemelten fontos a veteményes-
kert  rendszeres  kapálása:  egy-
részt a két-három centi mélyen 
felkapált  talaj  nehezebben  szá-
rad ki, másrészt így eltávolítjuk 
a gyomokat  is, amelyek amúgy 
a  zöldségek  elől  szívják  el  a 
tápanyagokat.  Kemény  munka, 
az  igaz,  de  hát  eleink  is  így 
csinálták…

– A jelenlegi vízdíjak mel‑
lett mindenki meggondolja, 
mennyit merjen locsolni. Mi a 
legtakarékosabb öntözési mód?

– Vannak Érdnek olyan terüle-
tei, ahol már pár méteren talál-
ható víz, így itt általában megéri 
kútból locsolni. Másutt azonban 
előfordulhat,  hogy  csak  húsz 
méter mélyen találnak vizet – az 
ilyen helyeken nagyon költséges 
egy kút kiépítése. Locsolhatunk 

összegyûjtött  csapadékvízzel, 
de  kiépített  (a  vízvezetékhez 
vagy a kúthoz csatlakozó) öntö-
zőrendszerrel is – ez akkor gaz-
daságos,  ha  jól  van  kialakítva 
és programozva. Napközben az 
öntözőrendszerrel sem érdemes 
locsolni, hiszen a kijuttatott víz 
zöme  elpárolog,  a  konyhaker-
ti  növények  pedig  kiéghetnek. 
Ugyanez  vonatkozik  a  perme-
tezésre is: ezt a munkát is csak 
este vagy kora reggel végezzük, 
és  lehetőleg  ne  hideg,  hanem 
langyos  vízzel,  hogy  a  növény 
ne  kapjon  hősokkot.  Ha  tetvek 
ellen permetezünk, válasszunk 
rövid hatásspektrumú, kontakt 
szereket,  így  pár  nap  múlva 
már  ehetjük  a  zöldséget,  gyü-
mölcsöt.   Ádám Katalin

(További kertgondozási taná‑
csok lapunk 12. oldalán olvas‑
hatók.) 

A paradicsom hónaljhajtásait távolítsuk el, így jobban fejlõdik a növény
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A rendszeres kapálással vizet spórolunk, és a gyomok sem szívják el 
növényeink elõl a vizet

Heti kétszeri, bõséges öntözés elég ahhoz, hogy nálunk is ilyen szépen 
zöldelljen a gyep

p
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Az eltelt félév legnagyobb ered-
ményének a betöréses lopások 
jelentős visszaszorítását tartotta 
az érdi rendőrkapitány. Hasonló 
csökkenés volt tapasztalható a 
gépkocsifeltöréseket illetően, 
autólopásról pedig szinte alig 
érkezett bejelentés – mondta az 
idei esztendő eddig eltelt idő-
szakát értékelő sajtótájékozta-
tóján Öveges Kristóf alezredes. 
Hozzátette: köztudott, hogy a 
régióban a bûncselekmények 
nagy részét – az évi körülbelül 
3500 esetből 2300-at – Érden 
követik el. A városon belül 
pedig Ófalu és Parkváros a leg-
fertőzöttebb, ezért a közelmúlt-
ban elsősorban ezeken a tele-
pülésrészeken erősítették meg 
járőrszolgálatot, és a rendőrök 
rengeteget dolgoztak azon, hogy 
visszaszorítsák a vagyon elleni 
bûncselekmények számát. Úgy 
tûnik, mostanára sikerült stabi-
lizálni a viszonyokat. 

Az év elején közbiztonsági 
lakossági fórumot is tartottak 
Ófaluban, amelyen az ott élők 
elmondták panaszaikat és sérel-
meiket, és válaszul a rendőrség 
megtette a szükséges intézke-
déseket. A sikeres felderítési 

eredmények egyrészt a kapi-
tányság állománybővítésének 
köszönhetőek, másrészt pedig 
a polgárőrök tevékenysége és 
a térfigyelő rendszer is sokban 
segítette a hivatásos állomány 
munkáját. A tavaly Érden szol-
gálatba helyezett, összesen 
negyven fiatal járőr mára már 
megismerte a területet, és kellő 
tapasztalatot szerzett ahhoz, 
hogy eredményesen felvegye 
a harcot a bûnözőkkel szem-
ben – emelte ki a rendőrkapi-
tány, majd bejelentette, hogy 
ebben az évben új szolgálati 
ágat, a kutyás rendőrszolgálatot 
is bevezetik, és a százhalom-
battai őrsnek is lesznek végre 
motoros rendőrei. Mindkét 
szolgálatot pozitívan fogadta a 
lakosság, hiszen a motoros jár-
őrök a nehezen megközelíthető 
területekre is hamar eljutnak, 
a kutyás rendőröknek pedig 
az elkövetők körében jóval 
nagyobb visszatartó erejük van, 
valamint a rendőrök ellen elkö-
vetett támadások is jobban meg-
előzhetők, és a vandalizmussal 
szemben is eredményesebben 
vehetik fel a harcot. 

Az utóbbi időben Százhalom-

batta területén elszaporodtak az 
utcai rongálások, ráadásul ezek 
az elkövetések teljesen motivá-
latlanok is, hiszen elsősorban a 
parkok mûtárgyait teszik tönk-
re, vagy a szelektív hulladék- és 
ruhagyûjtő konténereket gyújt-
ják fel, illetve festékszórós falfir-
kákkal csúfítják el a buszmegál-
lókat és más falfelületeket. Ezek 
alapvetően hétvégi cselekmé-
nyek, és leginkább olyan fiata-
lok követik el, akik szórakozá-
sukat követően, gyakran ittas 
állapotban hazafelé menet ran-
dalíroznak. A rendőrség nagy 
erőkkel dolgozik a felderítésü-
kön, és nem árt, ha tudják, hogy 
a legutóbbi törvénymódosítást 
követően, a graffiti – az oko-
zott kár értékétől függetlenül 
– bûncselekménynek számít, 
tehát ennek megfelelően szigo-
rú büntetést von maga után – 
emlékeztetett a rendőrkapitány, 
majd felhívta a figyelmet a nyár 
veszélyeire. 

A tolvajok ugyanis különö-
sebb erőfeszítés nélkül jutnak 
be a nyitva maradt, szúnyog-
hálós vagy bukóra állított abla-
kokon keresztül a lakásokba, 
ezért aki elmegy otthonról, 
mindenképpen gondoskodjon 
az ajtók és ablakok bezárásá-
ról! Odafigyeléssel és megfelelő 
biztonsági intézkedéssel, illet-
ve berendezéssel elejét lehet 
venni a betöréseknek – mondta 
Öveges Kristóf.

Kürti István az Érdi Rendőrka-
pitányság területén az utóbbi két 
hónapban előforduló közleke-
dési eseményekről számolt be. 
A legutóbbi sajtótájékoztatón 
elhangzottakhoz képest ezúttal 
jóval több és súlyosabb baleset-
ről számolt be, köztük arról a 
Szövő utcai tragédiáról, amely-
ben a három hónapos ikerpár 
vesztette életét. Májusban és 
júniusban összesen 45 közúti 
baleset történt, kettő halálos 
kimenetelû volt, három súlyos, 
nyolc könnyebb sérülésekkel 
végződött, a többi karambolt 
pedig anyagi kárral megúszták 
a résztvevők. Halálos áldozata 
volt annak az M7-es autópályán 
történt balesetnek is, amely-
ben egy szlovén és egy román 
kamion egymásnak ütközött. 
A két sofőr ugyan sértetlenül 
megúszta a balesetet, de mivel 
a szlovén kamion nem tudott az 
útról félreállni, egy odaérkező 
magyar teherautó belerohant, és 
a benne ülő sofőr olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy 
már nem tudták megmenteni az 
életét. Sajnálatos – fûzte hozzá 

Ófaluban és Parkvárosban megerõsítik járõrszolgálatot

Rendõrkutyák állnak szolgálatba
Hamarosan a rendõrkutyás szolgálatot is elindítják az Érdi Rendõrkapitányság 
körzetében, és a Százhalombattán is lesznek végre motoros rendõrök – jelentet-
te be Öveges Kristóf rendõrkapitány a Százhalombattai Rendõrõrsön július 5-én 
megtartott sajtótájékoztatón, amelyen a rendõrség féléves tevékenységét is érté-
kelte. Kürti István, a Közlekedés Rendészet vezetõje a baleseti statisztikáról és az 
ellenõrzések tapasztalatairól számolt be.

a százados –, hogy az előfordu-
ló balesetek közül háromban 
már a helyszínen megállapítás-
ra került, hogy ittasan ültek a 
volán mögé. 

Kürti István a továbbiakban 
beszámolt a heti rendszeres-
séggel megtartott közlekedési 
ellenőrzések eredményéről is. 
Továbbra is sebességet túllé-
pők jártak az élen a szabályo-
kat megszegő jármûvezetők 
között. A Közlekedésrendészet 
vezetője emlékeztetett arra, 
hogy áprilistól jelentősen nőt-
tek a kiszabható bírságok, így 
gyorshajtásért 30 ezertől akár 
300 ezer forintig terjedhet a 
büntetés összege, míg a kisebb 
súlyú szabályszegésért kiszab-
ható helyszíni bírság legalacso-
nyabb értéke 5 ezer, de akár 50 
ezer forint is lehet. A rendőr 
százados a hőségre tekintettel 
néhány jó tanáccsal is szolgált, 
például, hogy ha nem sikerül 
árnyékos helyen parkolni, jó 
szolgálatot tesz a hővisszaverő 
lap, amely meggátolja, hogy a 
szélvédőn keresztül túlhevül-
jön az autó. Az üzemanyag fel-
töltéskor pedig arra is ügyelni 
kell, hogy ilyenkor ne tankolják 
tele a jármûvet, mert a tágulás 
miatt benzinszivárgás is előfor-
dulhat. Hosszabb utaknál gyak-
rabban tartsanak pihenőt, és ne 
induljanak el kellő mennyiségû 
ivóvíz, illetve folyadék nélkül, 
hiszen nem tudhatják, nem 
keverednek-e többórás közle-
kedési dugóba. Végül a sokat 
hangoztatott jó tanács: soha 
nem hagyjanak látható helyen 
értéket a gépjármûben, mert 
az mindig felkelti a tolvajok 
érdeklődését! 

 Bálint Edit

Öveges Kristóf rendõrkapitány eredményesnek értékelte az Érdi rendõrkapitányság elsõ féléves munkáját
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A kutyás rendõröknek az elkövetõk körében jóval nagyobb visszatartó erejük 
van, és a vandalizmussal szemben is eredményesebben vehetik fel a harcot

Kürti Istvánnak a közlekedési eseményeket ismertetve, sajnos két halálos 
kimenetelû balesetrõl kellett beszámolnia

Intenzív úszásoktatás kezdő gyermekeknek
Július végéig intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra  

várjuk gyermekeik jelentkezését, 4 éves kortól.
Az úszásoktatás egyhetes, ára 5000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthető).

Az oktatás időpontja: hétfőtől péntekig 16.00–17.00 óra között. 
Helyszíne: Érd, Szent László tér 1. tanuszoda

Befizetés: hétfőnként 16.00–17.30 óra között az uszodában, Fülöp Henriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon:  

Fülöp Henriett, 06-20/221-5502.
 Első Érdi Úszó Egylet 

Nyári úszótábor
Kedves Szülõk!

Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk heti tur-
nusokban.

Legfontosabb tudnivalók: 
–  mindennap 8.00-tól 16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat,
–  ebédet és uzsonnát biztosítunk,
–  egy tábori nap ára 3500 Ft/nap,
–  testvérkedvezmény érvényesíthető (a második gyermeknél 

3000 Ft/nap),
–  kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kortól),
–  kérjük, hozzon orvosi igazolást arról, hogy gyermeke 

egészséges, és részt vehet a táborozáson.
Részletes programunk: 
–  tábornyitás: gyülekező a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 

reggel 7.15-től 7.45-ig,
–  táborzárás 16.00 óra, ügyelet 16.30-ig,
–  napi 2 x 60 perces úszás reggel, illetve délután.
A két úszás között napközben szakemberek irányításával 
sportfoglalkozások. (Sorverseny, labdajátékok stb…) Ezeken 
kívül különböző színes programok várják a gyermekeket 
(rajz- és kézmûves-foglalkozás, éneklés, mesedélután). 
Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem.
A foglalkozások helyszínei: érdi tanuszoda (Érd, Szent László 
tér 1.), Gárdonyi Géza Általános Iskola (Érd, Gárdonyi Géza 
u. 1/B). 

Turnusok időpontjai: július 16–20., július 23–27., július 30.–
augusztus 3. (az utolsó hét csak megfelelő létszám esetén indul) 
Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb az adott turnust 
megelőző héten. Befizetés: minden hétfőn 16.00–17.30 óráig 
az uszodában, Fülöp Henriettnél.
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Fülöp Henriett: +36-20/221-5502
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Legenda vagy valóság? Koncepciós ügy vagy betel-
jesületlen szerelem? Gyilkos vagy áldozat? Báthory 
Erzsébet: a nő, az anya, a feleség, a szerető.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad ősbemutató-
ja egy legendás nőalakot és egy máig vitatott törté-
nelmi korszakot dolgoz fel, stílus- és műfajteremtő 
formában. 

A sokgyermekes, ám negyvenes éveiben is gyö-
nyörű Báthory Erzsébetről botrányos pletykák kel-
tek életre, miszerint szüzek vérében fürdött, hogy 
megőrizze fiatalságát. Férje, Nádasdy Ferenc gróf 
halála után fiatal nők meggyilkolásával megvádol-
ták, büntetésként csejtei várában élve befalazták.

Bár a történészek szerint politikai bűnügy áldoza-
ta volt, a köztudatban még mindig szörnyetegként 
él. Számos irodalmi mű és film ihletőjéül szolgált, 
történetében egyszerre van jelen titok, féltékenység, 
vágy, erotika, szerelem és kegyetlenség.

A Báthory Erzsébet című musical-opera a Szabad 
Tér Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös 
vállalkozásában születik meg, és azt a hagyományt 
folytatja, mely a magyar történelem és kultúra 
meghatározó személyiségeit kortárs magyar szer-
zők új művein keresztül állítja művészi eszközök-
kel a figyelem középpontjába.

A nagy ívű dallamvilággal megalkotott, ope-
rai igénnyel megkomponált musical – újraírva a 
legendát – a féltékenység és hatalomvágy által 

ostromolt nőalakot festi elénk július 13-án, 14-én 
és 15-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. 

A címszerepet Benedekffy Katalin alakítja, továb-
bi főszereplők Miller Zoltán, Szemenyei János, 
Szomor György és Zöld Csaba. Zeneszerző Szomor 
György, a szövegkönyvet Miklós Tibor írta, hang-
szerelte Pejtsik Péter. Koreográfus Novák Péter, 
jelmeztervező Kiss Borcsa, díszlettervező Vereckei 
Rita, rendező Bagó Bertalan. Közreműködik a 
Kolozsvári Magyar Opera zenekara, kórusa és 
balettkara.

Jegyek országosan kaphatók az ismert jegy-
irodákban. Jegyvásárlás kezelési költség nélkül 
online: www.szabadter.hu, személyesen a Szabad 
Tér Jegyirodában (Nagymező u. 68.) és a helyszí-
nen. Rendelés telefonon: 06-1/301-0147, e-mail-
ben: jegyiroda@szabadter.hu. 

Érkezzen Színházi hajójárattal a Margit-
szigetre – gyors, kényelmes és kellemes utazás 
a Mahart PassNave járataival: www.mahart.info

Báthory Erzsébet  
– Új legenda születik!
2012. július 13-án, pénteken kerül be-
mutatásra a Budapesti Nyári Fesztivál 
legnagyobb vállalkozása, a Báthory 
Erzsébet musical-opera a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon. Az ismert legen-
dát vadonatúj mû dolgozza fel, kiváló 
énekesekkel, szimfonikus hangzással és 
különleges látványvilággal.

Õsbemutató a Margitszigeten, egy különleges napon

További információ, friss hírek, akciók: www.szabadter.hu

Kulturális és tudományos 

programok
2012. július 16–22.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő 8.30–18.00 
óráig, kedd–csütörtök 8.30–
15.30, péntek 8.30–12.00  
óráig.

Művelődési központunk és a 
Városi Galéria a nyári időszak-
ban a karbantartási munkák 
elvégzése miatt nyári szünetet 
tart. 
A nyári szünet időpontja a 
Városi Galériában (Alsó u. 2.) 
2012. július 16-tól augusztus 15-ig terjedő 
időszak. 
A nyári szünet időpontja a 
művelődési központban (Alsó 
u. 9.) 2012. július 16-tól augusztus 3-ig
Minden kedves látogatónknak 
kellemes pihenést, szép nyarat, 
kívánunk!

Érd, Budai u. 4. Tel.: 23/363-
036, www.foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
Az újonnan kialakított múzeum-
pedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus, 
06-23/363-036.

Időszakos kiállítás, augusztus 
31-ig 
Sulyok Miklós fotográfus: 
Buddhák és buddhák Kam
bodzsában című fotókiállítása 
Állandó kiállítás: Magyar uta-

zók, földrajzi felfedezők                  
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
 
Előzetes:
Nyári napközis 
természetvédő tábor
2012. július 30.–augusztus 3.
1. nap 
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében – bemutatkozás, 
ismerkedés egymással. 
Ismerkedés a vulkánokkal 
– játékos múzeumpedagógia 
foglalkozás. A vulkánokról 
előadást tart Kubassek János 
múzeumigazgató. Csapatok 
kialakítása a heti feladathoz, 
melynek célja, hogy péntekre 
egy „működő” vulkánmakettet 
építsünk gipszből, papírmasé-
ból. Ebéd a Fa-ló Gyorsétterem-
ben. Vulkánmakett készítése 
16 óráig
2. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Afrika foglalkozás – melynek 
keretén belül megtekintjük a 
Magyar Földrajzi Felfedezők 
kiállítást. Szilasi Ildikó kultúr-
antropológus (aki többször is 

vezetett expedíciót Afrikában) 
filmes vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót tart a gyere-
keknek. Ebéd a Fa-ló Gyorsét-
teremben.
Látogatás a Matrica Múzeumba 
(Százhalombatta), ahol 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
son veszünk részt.
Megérkezés 16 órakor
3. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Kőzettani foglalkozás – vul-
kanikus kőzetek, mészkövek, 
ősmaradványok, ősmaradvá-
nyok „készítése” gipszből. 
A vulkánmakett építésének 
folytatása.
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben.
Kirándulás a Nagytétényi 
Kastélymúzeumba, ahol meg-
tekintjük a kiállítást, valamint 
múzeumpedagógiai órán 
veszünk részt. 
Megérkezés 16 órakor
4. nap
Gyülekező 7.30-kor a múzeum 
kertjében
Kirándulás a Velencei-tóhoz 
(utazás vonattal). Külön bérelt 
hajóval, távcsövekkel és szak-
vezetővel megtekintjük a tó 
élővilágát (Gárdony–Szúnyog-
sziget útvonalon). A túlpar-
ton kikötve meglátogatjuk a 
Pákozdi Arborétumot, ahol 
tábortűz, ebéd elkészítése a 
parkban. Játékos foglalkozások, 
számháború, játszópark, tollas, 
foci. 
Érkezés kb. 18 óra
5. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Minigolf – Golfóra, golfjáték a 
Múzeumkertben 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben

Vulkánmakett befejezése, 
vulkánok látványos kipróbá-
lása, vulkánkitörések. Minden 
csapat vulkánját kipróbáljuk, 
működésbe hozzuk.
A tábort vezeti: Buttinger 
Dániel földrajztanár, geográfus 
(Földrajzi Múzeum)
Segítő tanár: Bíró Gábor: 
történelem–földrajz tanár 
(Vörösmarty gimnázium, Érd) 
Segítők: Borsós Andrásné, 
Kovács Nóra (Magyar Földrajzi 
Múzeum) 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő/nap, 
mely tartalmazza a belépője-
gyeket, a napi ebéd, foglalkozá-
sok, előadások, hajókirándulás, 
utazások költségét. 
A jelentkezéseket 10 éves kor-
tól várjuk. Jelentkezni lehet 
telefonon vagy személyesen: 
Buttinger Dániel, Magyar 
Földrajzi Múzeum, 2030 Érd, 
Budai út 4., tel.: 23-363-036
e-mail: buttinger@foldrajzimu-
zeum.hu

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)

hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
kedd, szerda:  szünnap
csütörtök:  12–17 h
péntek:  10–17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök: 12–17 h
péntek: 12–16 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12–17 h

A felnőttkönyvtár  
és a gyermekkönyvtár  

augusztus 6-tól  
augusztus 20-ig 

zárva tart, 
nyitás augusztus 21-én kedden.  

 
A Jószomszédság Könyvtára, a 

Parkvárosi Könyvtár  
és a Zenei Könyvtár  

július 30-tól  
augusztus 20-ig 

zárva tart.
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július 16. hétfő
10:00 Fogadóóra
10:30 Polgár-társ
11:00 Csillagszem
11:30 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/16. gasztro-

nómiai magazin magyarországi tájakról, 
31’ Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:00 Mozgás
17:25 Csillagszem
17:55 A Doktor Hátfájás – lumbágó szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
18:20 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 

– betegvallomások egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism.  
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/16. gasztro-
nómiai magazin magyarországi tájakról, 
31’ Róka Ildikó és Móczár István műsora 

20:00 Az oroszlán ugrani készül 
magyar vígjáték, 91’ 
rend.: Zsurzs Éva 
Fsz.: Vas Zoltán Iván, Szerencsi Éva 

21:30 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

21:50 Kézilabda-mérkőzés FTC Rail Cargo 
Hungaria – ÉTV-Érdi VSE

július 17. kedd
10:00 Érdi Panoráma – heti események össze-

foglalója ism.
10:30 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
11:00 Kézilabda-mérkőzés FTC Rail Cargo 

Hungaria – ÉTV-Érdi VSE
12:30 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 

– betegvallomások egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Érdi Panoráma – heti események össze-
foglalója ism.

17:25 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/16. gasztro-
nómiai magazin magyarországi tájakról, 
31’ Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol második levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:25 Fény-Kép
19:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 26. rész 
20:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:55 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
21:25 Fény-Kép

július 18. szerda
10:00 Érdi Panoráma – heti események össze-

foglalója ism.
10:20 Fény-kép
10:50 A Doktor Hátfájás – lumbágó szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
11:15 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/16. gasztro-

nómiai magazin magyarországi tájakról, 
31’ Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 26. rész 

17:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/16. gasztro-
nómiai magazin magyarországi tájakról, 
31’ Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol második levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:20 Mozgás, sportmagazin
19:50 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 1941–1942  
tv-sorozat, 49’ 

20:40 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 
– betegvallomások egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

21:20 Az oroszlán ugrani készül magyar vígjáték, 
91’ rend.: Zsurzs Éva Fsz.: Vas Zoltán Iván, 
Szerencsi Éva 

július 19. csütörtök
10:00 Mozgás
10:30 Csillagszem
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 26. rész 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 
1941-1942 TV sorozat, 49’ 

17:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 25. rész 

17:30 Polgár-társ
18:00 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 
1941-1942 TV sorozat, 49’ 

19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Fény-Kép
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 26. rész 
21:30 Polgár-társ

július 20. péntek
10:00 Fény-kép
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 
1941-1942 TV sorozat, 49’ 

17:00 Polgár-társ
17:30 Mozgás
18:00 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 
1941–1942 tv-sorozat, 49’ 

19:00 Mozgás
19:30 A Doktor Lúdtalp szórakoztató egész-

ségügyi magazinműsor 25’ 
20:00 A beszélő köntös 

magyar játékfilm, 78’ 
rend.: Dömölky János 
fsz.: Tordy Géza, Moór Marianna, Gobbi 
Hilda 

21:20 Bibliai Szabadegyetem 
János első levele 60’ 

július 21. szombat
10:00 Polgár-társ
10:30 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:00 Kézilabda-mérkőzés FTC Rail Cargo 
Hungaria – ÉTV-Érdi VSE

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
János első levele 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 26. rész 

19:30 Csillagszem
20:00 Bibliai Szabadegyetem  

János első levele 60’ 
21:00 A beszélő köntös magyar játékfilm, 78’ 

rend.: Dömölky János fsz.: Tordy Géza, 
Moór Marianna, Gobbi Hilda 

július 22. vasárnap
10:00 Mozgás
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
11:30 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:00 Az oroszlán ugrani készül magyar vígjáték, 

91’ rend.: Zsurzs Éva Fsz.: Vas Zoltán Iván, 
Szerencsi Éva 

18:30 Bibliai Szabadegyetem 
János első levele 60’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 27. rész 

20:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:30 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/15. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

21:00 A Doktor Lúdtalp szórakoztató egészség-
ügyi magazinműsor 25’ 

21:25 A beszélő köntös magyar játékfilm, 78’ 
rend.: Dömölky János fsz.: Tordy Géza, 
Moór Marianna, Gobbi Hilda 

2012. július 16 – 22.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz

 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18  Közösségi magazin 

Kilátó – szatirikus magazin (m.v. Szakálos Dénes 
– Ágó Simon ), WRC magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music 

22–06   Könyv-színház-muzsika 
Hangoskönyvek, bédekkerek, igényes zenével…  

Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió 23/363-411. Hirdetésfelvétel:30/958-4896

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A zeneszerző gyerekkora óta 
foglalkozik filmekkel, külön-
böző írásai jelentek meg a 
Filmvilágban és más interne-
tes oldalakon. Filmzenét eddig 
csak rövidfilmekhez írt, őt 
inkább az elmélet, a film mint 
médium érdekli. Kíváncsi rá, 
hogyan mûködik, milyen irány-
ba tart, eltûnik-e egy idő után, 
annak ellenére, hogy több mint 
100 éves múltja van. Ezenkívül 
„minden, a világon létező dolog 
érdekel, ami a hangokkal vagy 
bármi mással összefügg”.

– Jaj, ez melyik film zené-
je – ráncoljuk a homlokunkat 
gyakran, mikor se a film, se a 
szám címe nem jut az eszünk-
be. Hogyan készülnek ezek 
a zenék? – kérdeztük Dargay 
Marcellt.

– Sokféle recept van, általá-
ban a rendező hozzáállásán 
múlik, hogy melyiket választ-
ja. Magyarországon financiális 
okok miatt majdnem eltûnt az 
az együttmûködés, ami régen 
természetes volt zeneszerzők 
és rendezők között. Ma inkább 
már elkészült zenét használnak 
fel, legtöbbször XIX. vagy XVIII. 
századi szerzők darabjait, mert 
azok után nem kell jogdíjat 
fizetni. Ezért nem hatódom 
meg, ha a liftben Mozart szól és 
nem Michael Jackson… A másik 
megoldás, hogy betétdalokat 
íratnak pop- vagy rockzenészek-
kel. Ilyenkor már nem is a film-
zene funkció a lényeges, hanem 
hogy reklámozzák a mozit. 
A nagy hollywoodi produkci-
ókhoz kísérő zenéket szoktak 
íratni. Néha ugyanezt kérik füg-
getlen mûvészfilmeknél is, ha 
az alkotóknak igényük van rá, 
hogy egyéni hangzásképet iga-
zítsanak a képhez. Egyébként 

ahány film, annyiféle filmzene- 
készítési mód. 

– A zene sokszor előrevetíti 
a még nem látható jelenet han-
gulatát. Sejtjük, hogy drámai, 
vidám vagy esetleg megható pil-
lanat következik.

– Vannak sztereotípiák és van-
nak, akik ezeket profin használ-
ják. A zene gyakran a jelenet 
hatását erősíti, de előfordulhat 
az is, hogy egy gyilkos pillanat 
alá vidám zenét tesznek. Egy 
ideje azon gondolkozom, hogy 
mi történne, ha kiválasztanánk 
az elmúlt 20-30 évből híres 
filmeket, és úgy vetítenénk 
őket, mint a némafilmek ide-
jén: zongoráznánk alá. Például 
a Terminátor mûködne-e, mint 
egy Chaplin- vagy egy Buster 
Keaton-burleszkfilm? Úgy is 
átjönne-e a tartalom?

– Kiknek készülnek a CD-n 
kiadott filmzenék?

– Ez azért érdekes dolog, mert 
szerintem a filmzene nagyon 
is alkalmazott mûfaj, elsősor-
ban azért készül, hogy a filmet 
szolgálja. Mondják, hogy az a 
jó filmzene, ami önmagában is 
megállja a helyét, és otthon is 
lehet hallgatni. Én nem szok-
tam. Sokszor előfordul, hogy a 
dal a filmben jól mûködik, de 
mint zene nem jó! A filmben 
nagyon jó helyre került, mert 
odaillik, és jó pillanatban szólalt 
meg vagy hallgatott el. Igazából 
ott abban a kontextusban kell, 
hogy kifejtse a hatását. Az ilyen 
lemezek kiadását én inkább 
üzleti fogásnak tartom, annak 
ellenére, hogy a rajongók vagy a 
gyûjtők biztosan örülnek neki. 
A könnyûzenészek is elkészíte-
nek többféle stílusban egy slá-
gert, amit aztán rányomnak egy 
maxi lemezre. Így könnyebben 

tudják a különböző rádióállo-
másoknak és diszkóknak elad-
ni, tehát inkább kereskedelmi 
megfontolások érvényesülnek. 

– Előfordul, hogy a filmzene 
sikeresebb, mint maga a film?

– Sokszor filmzenék levál-
nak a filmekről, és önálló életre 
kelnek. Vagy egy már létező 
zene olyan jól kerül be a film-
be, hogy már azzal azonosít-
juk. Gyerekkorom nagy élmé-
nye volt az Onedin család címû 
tévésorozat. Kevesen tudják, 
hogy a dallam, mely teljesen 
beleégett mindenkinek a fül-
ébe, Hacsaturján Spartacus 
címû balettzenéje. Strauss 
Zarathustra-ját hallva többünk-
nek a 2001 Ûrodüsszeia nyitó 
jelenete jut eszünkbe. Néha a 
film már rég feledésbe merült, 
de van benne egy sláger, amit 

még mindenki dúdol. Már nem 
is tudjuk melyik filmnek a zené-
je… Filmeket is újra leforgat-
nak, mert mostanra kifogytak 
az ötletekből, ezért a jól bevált 
történeteket, a régi zenéket 
veszik elő. Készülnek úgy is 
musicalek, hogy a zeneszer-
zők, akik rengeteg jó dalt írtak, 
néhány összeválogatott sláger 
köré kanyarintanak egy kicsit 
alibi történetet…

– …mint a Mamma Mia 
esetében… 

– Például. Az emberek sze-
retik az ilyen filmeket, de nem 
mindig a történetért, hanem 
azokért a slágerekért, amelyek-
re annak idején pörögtek az 
iskolában, a tornateremben. 
Bizonyos esetekben tagadhatat-
lan, hogy a zene izgalmasabb, 
mint a film. Ozsda

Milyen a jó filmzene?
A Zenei Könyvtár ismét meghívta Dargay Marcellt, 
aki tavaly áprilisban Dinyés Dániel kollégájával már 
járt Érden, a Filmzenei érdekességek címû elõadásuk 
2. részét tartották akkor meg. Dargay a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskolában tanult zongora és 
zeneszerzés szakon. Gyakran szerepel kortárs mûvek 
elõadójaként, több rádió-, illetve tv-felvétele készült 
kamarazenészként és szólistaként. 

Dargay Marcell: A zene gyakran a jelenet hatását erõsíti, de elõfordulhat 
az is, hogy egy gyilkos pillanat alá vidám zenét tesznek
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Bár az idén a szokásosnál keve-
sebben jelentkeztek, ám így is 
rendkívül kíváncsi és vidám 
csapat gyûlt össze a vakáció 
második hetében a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban 
kezdődő, kreatív kézmûves  
táborban. Mivel a június 25-
étől 29-éig tartó táborba főként 
ügyes kezû lányok jelentkeztek, 
ezért Lakatos Gyöngyi vezeté-
sével elsősorban olyan tárgya-
kat készítettek, amelyek őket 
érdekelték, olyanokat, amelyek-
kel nemcsak otthon, hanem 
saját korosztályuk társaságá-
ban is büszkélkedhetnek. Az 
első napokban gyöngyfûzéssel 
kisebb-nagyobb ékszereket, 
karkötőket, kitûzőket és egyéb 

divatos kiegészítőket fûzögettek, 
majd – hogy ezen ékességeket 
legyen hol tárolni – később egy 
ékszertartó fát is készítettek. 
Persze, akinek jobban tetszett, 
akár „családfává” is alakíthatta, 
azaz nem gyöngysorokkal és 
láncokkal, hanem a családta-
gok fényképeivel ékesítette fel 
a kifestett és kidíszített, sokágú 
fácskát. A „lányos” tárgyaknál 
maradva: a táborlakók ügyes 
kezei közül apró ékszerdoboz is 
kikerült, amelybe otthon elrejt-
hető lesz majd például a sike-
resen megalkotott, nagyszerû 
tollas fülbevaló. 

Félkész anyagokkal és szá-
mos módszerrel techniká-
val barátkozhattak meg itt a 

lányok. Festettek, ragasztottak, 
varrtak vagy kisebb-nagyobb 
elemeket illesztettek össze 
ahhoz, hogy a végeredmény egy 
egyedi használati tárgy legyen. 
A levendulazsáknak meg az 
anyukák örülhettek legjobban, 
hiszen köztudott, hogy a leven-
dula nemcsak illatos, hanem 
molyûzőként is nagyszerûen 
szolgál a szekrényben! 

Az ügyes kezû táborlakók 
elárulták, többen közülük vissza-
járók, azaz a korábbi években 
is kipróbálták már magukat a 
kreatív kézmûves táborban, 
de mivel minden évben más 
tárgyakat készítenek, így soha 

nem unják meg, mert minden 
évben lehetőségük van valami 
újat is elsajátítani. Az a legjobb, 
hogy az itt készült darabokat 
hazavihetik, és akár ajándék-
ként is továbbadhatják, vagy 
az itt megtanult technikákkal 
később maguk is készíthetnek 
ajándéktárgyakat családtagjaik-
nak vagy barátaiknak. 

Érdemes volt tehát az idén is 
tartalmas foglalkozással eltölte-
ni a vakációból egy hetet, hiszen 
hosszú még a nyár, bőven jut 
még idő a fürdőzésre és némi 
semmittevésre is azoknak, akik 
erre vágynak. 

 Bálint Edit

Tollas fülbevaló és levendulazsák

Készül a nagyszerû ágas-bogas ékszertartó, illetve családfa
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Lakatos Gyöngyi táborvezetõ a korábban készült tárgyak mintapéldányait 
mutatja
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„…szeretnék Borival, a legjobb barátnőmmel egy szobában lenni, 
és szeretném megnyerni a tollasversenyt. Sok nevetés, játék, és 
stégenfekvős csillagnézegetés is biztos lesz az Erzsébet-táborban.”

A képzelet most valóra válhat.
Az Erzsébet-program keretében hazai és határon túli 
gyermekek is táborozhatnak a Balatonnál és más 
kalandos helyeken. Indul a nyár! Indul az Erzsébet-tábor! 
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Az ökölvívásnak hosszú távon 
óriási jellemformáló ereje van. 
Ebben a sportágban a bátor-
ság az erõnél is fontosabb, a 
küzdõsport (boksz-) táborban 
ebben nincs is hiány – össze-
gezte eddigi élményeit Kovács 
Kokó István, az Erzsébet-tábor 
tematikus táborának egyik 
vezetõje a Magyar Televízió 
Balatoni nyár címû mûsorában.

Az Erzsébet-program kereté-
ben megvalósuló Erzsébet-tábor-

nak köszönhetõen negyven-
négy egyesülettõl 240 gyermek 
vesz részt Balatonberényben a 
küzdõsport (boksz-) táborban, 
amely szakmai vezetését Kovács 
Kokó István olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok, valamint Erdei 
Zsolt Madár profi világbajnok 
ökölvívó felügyeli. A két sporto-
ló munkáját az egyesületekbõl 
érkezett edzõk segítik. 

Óriási a hangulat – mond-
ta Kokó, hozzátéve, hogy bár 

becsempészték a táborba a 
sportot, a hangsúly azonban 
az önfeledt nyaraláson van. 
A gyermekek minden napot 
futással kezdenek, majd dél-
utánonként kesztyûs edzésen 
vesznek részt, emellett az 
Erzsébet-tábor szervezõi szá-
mos más programot is bizto-
sítanak. Járt már náluk mese-
mondó, ma este pedig táncház 
lesz – ismertette a napi progra-
mot az olimpikon. 

Nincs gyermek, akivel 
ne készült volna közös fotó, 
vagy ne kesztyûztünk volna. 
A boksztábor nagy élmény a 
gyermekeknek, ezt látjuk a 
szemükben. Remélem, hogy 
nemcsak a velünk való talál-
kozás, hanem az egész tábor 
megváltoztatja a gondolkodá-
sukat az ökölvívásról, a sport-
ról, az életrõl – mondta Kokó, 
hozzátéve, hogy az Erzsébet-
tábor keretében többek között 
lesz még labdarúgó sporttábor 
Vincze Ottó többszörös magyar 
válogatott labdarúgó bajnok 
vezetésével, illetve birkózó-
tábor Komáromi Tibor világ-
bajnok és olimpiai ezüstérmes 
birkózó irányításával.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Õszi pihenés 
elnevezésû kiírására azok a 
munkavállalók jelentkezhet-
nek, akik pályázatuk beadá-
sát megelõzõ hónapban teljes 
munkaidõs munkaviszonnyal 
rendelkeztek, valamint ugyan-
erre az idõszakra vonatkozóan 

keresetük nem haladta meg a 
bruttó 220 000 forintot, és nincs 
más adóköteles jövedelmük.

A pályázat nyertesei üdülési 
szolgáltatás formájában része-
sülnek támogatásban, ame-
lyet – 2012. szeptember 30-ig 
történõ foglalást követõen – 
2012. december 31-ig vehetnek 

igénybe állami tulajdonban lévõ 
üdülõkben. 

A sikeres pályázók, illetve 
közös háztartásban élõ házas-
társuk/élettársuk, valamint 
a pályázat benyújtásakor a 14. 
évnél idõsebb gyermekük 5000 
Ft/fõ önerõ befizetésével; míg 
3–14 év közötti gyermekük 2500 
Ft/fõ önerõ befizetésével vehetik 
igénybe a 3–8 éjszaka idõtartamú 
üdülési szolgáltatást Erzsébet 
Szállodákban és Erzsébet Vendég-
házakban. Az üdülési szolgál-
tatás igénybevétele a családdal 

együtt üdülõ 3 év alatti gyermek 
részére ingyenes. 

A munkavállalók mellett ha-
marosan iskolai csoportok számára 
is újabb pályázatot hirdet a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az 
Õszi kirándulás elnevezésû kiírás-
ra alap- és középfokú oktatást 
nyújtó közoktatási intézmények 
jelentkezhetnek majd.

Az Õszi pihenés pályázati kiírá-
sa elérhetõ, valamint a pályázati 
adatlap kitölthetõ az Erzsébet-
program honlapján, a www.
erzsebetprogram.hu oldalon.

Pihenés õsszel

Negyedik alkalommal volt vendége a Magyar Televízió Balatoni nyár címû 
mûsorának az Erzsébet-tábor. Augusztus végéig minden héten ízelítõt kapnak a 
nézõk a táborok hangulatából, ha nyomon követik a bejelentkezéseket a Balaton-
partról. Kovács Kokó István olimpiai, világ- és Európa-bajnok úgy véli, az Erzsébet-
táborban a gyermekek meghatározó élményeket szereznek, hiszen annak idején õ 
is ilyen táborokban leste el a nagyoktól az ökölvívás fortélyait.

A bátorság az erõnél is fontosabb

Az õszi hónapoktól igénybe vehetõ üdülési pályázatot hir-
det munkavállalók számára a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány. A pályázati adatlap elektronikusan nyújtható be 
2012. július 31-ig a www.erzsebetprogram.hu oldalon. 

Az Erzsébet-táborban a hangsúly az önfeledt nyaraláson van 

Az ökölvívásnak hosszú távon óriási jellemformáló ereje van

Futballoznak a gyermekek az Erzsébet-táborban

Közös fotón a balatonberényi közdõsport tábor résztvevõi Kovács Kokó Istvánnal és Erdei Zsolt Madárral

A vízben is edzenek Madár és Kokó ifjú tanítványai, a magyar boksz reménységei

A küzdõsport táborban a gyermekek délutánonként kesztyûs edzésen vesznek részt
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Erdei Zsolt Madár profi világbajnok ökölvívó a tábor egyik szakmai vezetõje
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Légy a vendégünk!
Hétrõl-hétre újabb és újabb 
csoportok érkeznek az 
Erzsébet-táborba, megtöltve 
gyerekzsivajjal és vidámsággal 
a különbözõ táborhelyszíne-
ket. Az utóbbi évek legnagyobb 
szabású gyermektáboroztatá-
sában, az Erzsébet-táborban 
több mint tízezer gyermek vesz 
részt. Agárd, Balatonberény, 
Balatonszárszó, Csopak, Fadd-
Dombori, Fonyódliget, Vajta 
és Zánka augusztus 25-ig tíz 

héten és mintegy hetven napon 
át várja a táborozókat. Az elsõ 
iskolai csoportok, valamint a 
családsegítõ és gyermekjóléti 
szolgáltatásban, átmeneti gon-
dozásban részesülõ, gyermek-
védelmi szakellátásban, 
nevelõszülõi hálózatban ellá-
tott gyermekek június 18-án 
érkeztek meg a Balaton-parti és 
más táborhelyszínekre.

A nyári szünidõ elsõ heté-
ben zajlott az elsõ tematikus 

tábor is. Balatonberényben 
Hadfi Dániel Európa-bajnok és 
Kovács Antal olimpiai bajnok 
dzsúdós vezette a hatnapos 
cselgáncstábort. Ugyancsak 
olimpikonok, két ökölvívó-
bajnok, Kovács Kokó István 
és Erdei Zsolt Madár irányí-
totta a küzdõsport- (boksz) 
tábort. – Nincs gyermek, akivel 
ne készült volna közös fotó, 
vagy ne kesztyûztünk volna. 
A boksztábor nagy élmény a 

gyermekeknek, ezt látjuk a sze-
mükben – nyilatkozta Kokó.

Az Erzsébet-tábor kiírásai 
közül van, amelyre még lehet 
jelentkezni. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány Zánka újra-
töltve elnevezésû pályázatának 
benyújtási határideje 2012. júli-
us 15. A Balaton északi partján 
lévõ táborban augusztus 11-ig 
nyaralhatnak 8 és 15 év közötti 
gyermekek az Erzsébet-prog-
ram keretében.

A népi játékok közül a gólyaláb volt az egyik legnépszerûbb

A kiránduláson a tihanyi apátság nevezetességeit is megnézték

A vajtai táborban magyar népzenével ismerkedtek a gyermekek

A bábozás fortélyait is bemutatták a gyermekeknek

A fonyódligeti táborban néptáncbemutatót is láthattak a táborozók

Erzsébet-tábor

A nyári üdülési programban részt vevõ kísérõk és gyermekek felejthetetlen élményeket szereznek 

A kulturális elõadásokon a fonyódligeti Erzsébet-tábor rendezvénysátrát gyermekek százai töltötték meg

Kirándulni indultak a csopaki Erzsébet-tábor lakói
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 Az érdi egykori téglagyár vad-
regényes területe ideális hely 
erre az alkalomra. A családi 
napi halászléfőző-versenyt fél 
évtizede itt rendezi meg az Érd 
és Környéke Horgász Egyesület 
– egyébként azonban legalább 
negyedszázadra visszanyúló 
rendezvényről van szó, amely-
re idén huszonhárom csapat 
nevezett. 

Így aztán az elmúlt hét végén, 
szombaton megtelt a Duna-part 
e rövid szakasza, éppen opti-
mális létszámarányokkal: akik 
nem főztek, bemelegítésként 
otthonról hozott szendvicset 
falatoztak – volt, aki lángost 
sütött –, és hûtötték magukat 

hideg sörrel, fröccsel, ásvány-
vízzel. A déli harangszó után 
nem sokkal már a zsûri aszta-
lán landoltak a halászléminták, 
amelyeket gondosan ízlelgettek 
a zsûritagok. Öten vállalták ezt a 
nem kevés szakértelmet igénylő 
feladatot; a 23 kis bográcsból 
egy-két kanál is elég volt, hogy 
megállapítsák, kit illett az első 
hely a pontszámok alapján. 

Míg a zsûri döntött, T. 
Mészáros András polgármestert 
kínálgatta Koller József fő szer-
vező az egyik versenyproduk-
tummal, ami láthatóan ízlett 
neki:

– Nagyon finom, én már ezt 
is díjaznám… – jegyezte meg 

a polgármester, aki elmond-
ta, mindig szívesen jön erre a 
családias ünnepre, és nemcsak 
azért, mert szereti a halászlét, 
hanem azért is, mert itt mindig 
jó a hangulat.

S valóban, minden évben ez 
az érdiek „agórája”, baráti nagy 
találkozója. A Tranzit zenekar 
szinte hagyományosan gon-
doskodik a hangulatos zenéről. 
A slágerek hallgatása közben 
azt is megtudhattuk ebédidőre, 
kinek a halászleve lesz a sláger, 
azonban mielőtt ezt kihirdették 
volna, e sorok írója jól „kifog-
ta”: egy olyan asztaltársaság-
hoz csapódott véletlenül, amely 
Kifogtalak néven főzött, még-
hozzá háromféle halászlét, amit 
e szavakkal kínáltak jókedvûen 
vendégeiknek:

– Itt a nyerő halászlé, csak 
kóstolják, kóstolják! – s mi 
szorgalmasan csak kóstoltunk, 
kóstoltunk mind a háromból. 
Lehet, hogy nem túloztak az 
amatőr szakácsok, mert mindet 
díjaznánk. Holczer István volt 
a legmagabiztosabb a három-
tagú csapatból – Pató Simon és 
Horváth Géza voltak a társai –, 
rajta látszott is, hogy imád jókat 
enni, sok halászlét fogyaszt-
hatott már korábban is, kiváló 
erőben van. Nem csigázzuk az 
olvasót: jóslata nyerő volt – ő 
nyerte az idei érdi halászléfőző-
versenyt! Hiába egy csapat az 

Több mint húszféle halászlét fõztek a Duna-parton

Kifogták az elsõ díjat is
Jól kifogtuk – (túl) jó idõ volt, sütött a nap, tombolt a nyár, mégis sokan „fûtöttek”: 
tüzet raktak, hogy elkészítsék az év halászléjét. Július elsõ hétvégéje hagyományo-
san az érdi horgászoké és a halaké, aminek persze az utóbbiak örülnek kevésbé. 
A családok, a barátok napja ez, ilyenkor több százan összejönnek halászléfõzõ-ver-
senyre, és természetesen egy kis borozgatásra, sörözgetésre, beszélgetésre is.

övék, de külön-külön is indul-
tak. Ment is a zrika az ünnepé-
lyes eredményhirdetés után:

– Dagi, azért ne szállj el, ez 
a mi sikerünk is! – óvta a győz-
test a túlzott ünnepléstől, de 
egyúttal gratulált is mosolyogva 
Horváth Géza. – Sebaj, itt tulaj-
donképpen mindenki bajnok, 
én is, Simon is nyertünk már 
ezen a versenyen egyéniben.

A baráti csapat egy hét 
múlva – azaz e hét végén – 
Tiszafüreden országos halász-
léfőző-versenyen indul – három 
éve itt már győzött az érdi Pató 
Simon. Holczer István egyéb-
ként az elsőségért egy késkész-
letet és egy 15 ezer forintos 
vásárlási utalványt vehetett át T. 
Mészáros Andrástól – az önkor-
mányzat is támogatta az érdi 
rendezvényt – és Solti Gábor 
horgászegyesületi elnöktől. 

– Harminc éve főzöm a halász-
lét, itt már egyszer negyedik let-
tem, most első. Nagyon örülök, 
hogy a zsûrinek ízlett a főztöm, 
és a maximális száz pontból 
nyolcvanhatot adott rá. Három 
kilogramm pontyból körülbe-
lül két óra alatt főztem meg a 
feleségem segítségével egy tíz-
literes bográcsban, de nem a 
mennyiség, hanem a minőség 
a fontos… – mondta Holczer 
István, aki ezzel elnyerte azt a 
jogot, hogy jövőre ő főzheti meg 
a százliteres üstben a „minden-
ki halászléjét”. 

A családi nap célbadobó-
versennyel zárult. Versenyen 
kívül indult Solti Gábor elnök 
is, aki úgy tûnt, a Duna-par-
ton pecabotjával inkább három 
gyönyörû sellőt fogott ki…

 Temesi László

Nagyon fontosak a szakszerû értékelés szempontjai – magyarázta Koller József T. Mészáros András polgármesternek
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Felsorakoztak a versenymûvek

Solti Gábor gratulál a gyõztesnek, Holczer Istvánnak

A bogrács mesterei szívesen adtak kóstolót  

Solti Gábor sellõk kifogásával is megpróbálkozott

helyi társadalom
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Íme, néhány újabb kertgondo-
zási tanács, amelyekkel válto-
zatlanul abban kívánunk segí-
teni, hogy olvasóink a forró júli-
usi napokon is megőrizhessék 
szeretett kertjük szépségét.

– Melyek a nélkülözhetetlen 
kerti teendők a nyár közepén?

– Az igazi kerttulajdonos 
tudja, hogy nyár közepén – bár 
a növények tavaszi gyors fej-
lődése lezárult – a szép kert 
csak gondozással tartható fenn. 
A szokásos kertápolási munká-

kat ne hanyagoljuk el! Tartsuk 
növényágyásainkat gyommen-
tesen! A gyomlálással, kapálás-
sal nemcsak esztétikai hatást 
érünk el, hanem haszonnö-
vényeink számára több vizet 
tartunk a talajban. A gombák 
és kártevő rovarok ellen végez-
zünk növényvédelmi perme-
tezést! A metszést ilyenkor 
korlátozzuk az elnyílt virágok 
levágására, csak a jó vízután-
pótlású növényeket metsszük 
vissza! Minden kert központi 

része a gyep. A gyep nyírását a 
növekedési üteme szerint végez-
zük! Az általános szabály, mely 
szerint soha ne nyírjuk 2/3-
nál rövidebbre, most határozot-
tan érvényes. Tartsuk a tavaszi 
vágási méretnél magasabban 
füvünket, fokozzuk ellenálló 
képességét kálium hangsúlyos 
mûtrágyával. Ebben az időszak-
ban a csapadék mennyisége 
jelentősen csökken, a hőmér-
séklet már a növények számára 
is megpróbáltatást jelentő mér-

tékig nő. A talajban vízhiány 
lép fel, amire növényeink lanka-
dással, száradással reagálnak. 
Tehát a legfontosabb teendőnk 
a vízutánpótlás.

– Hogyan és mikor öntöz-
zünk?

– Öntözzünk lassan, olyan 
tempóban, ahogy a föld elnyel-
ni képes. Kerüljük a víz elfo-
lyását, erre a legoptimálisabb 
a telepített öntöző berendezés. 
Ha slaggal locsolunk, akkor 
többször visszatérve ugyanarra 
a helyre segíthetjük a víz lassú 
leszivárgását, és nem kell szem-
benéznünk a sikertelenséggel, 
hogy az elfolyt víz alatt csak két 
centire nedvesedett át a talaj. 
A párolgási veszteség csökken-
tése miatt optimális a napkelte 
és napnyugta környéki öntö-
zés, de hőségnapokon a déli víz 
okozta párolgás lehûti a sokk-
ban lévő növények környeze-
tét, fellélegeznek növényeink, 
gyepünk.

– A rendszeres locsoláson 
kívül tehetünk még valamit gye-
pünk szépségéért ebben a nagy 
forróságban? Mi a teendő, ha 
már sárgul a gyep a szárazság 
miatt?

– Mindkét kérdésre a vála-
szom: a kellő kondicionálás. 
Egészséges, jó tápanyag-ellá-
tottságú növény és gyep sok-
kal jobban viseli a szélsőséges 
körülményeket. Persze a kiszá-
radás mindig vízhiány követ-
kezménye, ha szép zöld gyepet, 
viruló növényt szeretnék ker-
tünkben látni, az öntözést nem 
úszhatjuk meg. 

– Hogyan előzhetjük meg a 
talaj túl gyors kiszáradását? 

– Nagy adagú vízzel pótol-

Idõszerû, hasznos tippek, tanácsok, javaslatok 

Kiskertek nagy melegben 
Érd virágzó kertváros, az elmúlt meleg napok és a még várható nagy hõség 
azonban sokféle kárt tesz a kertekben: könnyen elsárgul a gyep vagy a kiszárad-
hatnak a növények. Az aktuális kerti munkákról ezúttal Szabó Leventével, az érdi 
Virágoskert-Építés Kft. vezetõjével beszélgettünk.  

juk a szükséges mennyiséget, 
így érhető el a mélyrétegbe szi-
várgás, ahol a növény gyökerei 
elhelyezkednek. Nem utolsó- 
sorban vizet spórolunk, hiszen 
a mélyebb rétegből lassabban 
párolog öntözővizünk. 

– A nyár közepén sok munkát 
igényel a gyomok kiirtása…

– Gyomlálni folyamatosan 
kell! A legjobb, de talán leg-
fárasztóbb a kézi gyomlálás, 
azonban a hatásfokához nem 
fér kétség. A mai díszkertek-
ben ritkán adódik a telepített 
növények között kapálásra 
lehetőség, persze ez a mód-
szer is alkalmanként megfelelő. 
A vegyszeres gyomirtást csak 
profiknak ajánlom.

– Hogyan szabaduljunk meg 
a gyepben virító gyomnövények-
től?

– Itt viszont határozottan 
szakember bevonását és a sze-
lektív gyomirtó szerek haszná-
latát ajánlom. A nagy gyepfe-
lületeken a kézi módszer ádáz 
csata, kis eredménnyel.

– Korábban szó esett a talaj 
tápanyagellátás jelentőségéről. 
Mivel érdemes elvégezni a nyár 
közepi tápanyag-utánpótlást?

– Én mindig lassú lebomlású, 
szabályozott tápanyagellátást 
biztosító mûtrágyát javaslok. 
A nyári hónapokban közepes 
mennyiségû nitrogént, magas 
káliumot tartalmazó mûtrágyát.

– Minden kerttulajdonos tisz-
tában van azzal, hogy a jó met-
szésen múlik a virágözön, de 
kevesen tudják ennek szakszerû 
menetét…

– Korábban már szóltam a 
metszésről, az évelő növényin-
ket elvirágzás után metsszük 
vissza, sok fajta még őszi 
másodvirágzással is megaján-
dékoz cserébe. Fontos, hogy 
mindig hagyjunk a metszéskor 
levélfelületet, ami a fotoszinté-
zishez, a növény fejlődéséhez 
elengedhetetlen. 

– Mit tehetünk a nyáron meg-
jelenő kártékony rovarok ellen?

– A rovarkártevők sok gazda 
életét megnehezítik. Ellenük 
védekezhetünk az általánosan 
használatos vegyszerekkel, bio- 
vegyszerekkel, de a környezet-
tudatos gazdálkodás előretöré-
sével a csapdák használata is 
nagy hangsúlyt kap – mondta az 
Első Magyar Kertépítőverseny 
győztese. Kovács Renáta

Nyáron sem szabad gondozatlanul hagyni a kiskerteket 
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A város közterein is nagy gondot fordítanak a megfelelõ vízutánpótlásra

helyi társadalom
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Karikaturisták gyakran élnek 
azzal a lehetőséggel, hogy vala
mely ismert, gyakran tapasztal
ható cselekedetet áthelyeznek 
egy alapvetően másfajta közeg
be – olyanba, ahol az egyszerûen 
nem fordulhat elő, legalábbis 
eddig nem. A meghökkentésen 
túl ugyanis némi aggódás is ki
érezhető a rajzot látva, mintha 
a szerző azt mondaná: Úristen, 
lehet, hogy még ez is bekövet
kezik? 

Hogy mi? Amiről egyre többet 

hallunk: a rengeteg korrupciós 
ügy kapcsán előforduló vádal
ku. Gyakran csak az intézkedé
sekből tudunk visszakövetkez
tetni, mert a részleteket nem 
hozzák nyilvánosságra: valakit 
vád alá helyeznek, aztán hirte
len elengedik, és mások lesznek 
gyanúsítottak. Ilyenkor szinte 
biztos, hogy vádalku történt, a 
korábbi vádlott – alvilági szak
kifejezéssel – „énekelt”, azaz: 
helyzetének javítása céljából 
terhelő vallomást tett másokra. 

Sajátos észjárásra vall ennek a 
módszernek az áthelyezése a 
templomi gyóntatószék környe
zetébe, de hát a karikaturisták
nak már csak ilyen sajátos az 
észjárásuk. 

A képet nézve szinte hall
juk az ajánlat folytatását: 
„Mennyivel kevesebb Miatyán
kot, Üdvözlégy Máriát vagy 
Hiszekegyet kell elmondanom, 
ha elárulom, hogy mit követett 
el X., Y., Z…?” 

 (bog)

Vádalkuk kora
Július 14-ig még megtekinthetõk a Városi Galériában az Ez van! címmel meghirde-
tett országos karikatúrapályázatra beküldött és kiállított mûvek. Az Érdi Újság által 
odaítélt három különdíj egyikét Teszák Sándor kapta az itt látható munkájára. 

– Atyám! Kössünk vádalkut!

Páratlanul gazdag magyar nyel
vünkben számos olyan kifeje
zést találunk, amely tartalmaz
za a „víz” szót. Az így kialakult 
szóképnek néha közvetlenül 
semmi köze sincs ehhez a 
nagyon fontos életelemhez, a 
vízhez, amelyről jelen lapszá
munk tárcaírója az újság harma
dik oldalán szinte minden fon
tosat elmond. „Hazudik, mint 
a vízfolyás”, hallhatjuk, olykor 
bizony közéleti szereplőkkel 
kapcsolatban is, de ismerős 
lehet még a „vizesnyolcas” 
minősítés, nem túlságosan nagy
ra tartott személyre vonatkoz
tatva, vagy éppen a „kiöntik a 
gyereket a fürdővízzel” összeté
tel, amely mondásnak – szeren
csére – semmi köze valamely 
konkrét csecsemő fürdetéséhez. 
Időszakot meghatározó főnév
ként használatos a „télvíz” sza
vunk – télvíz idején! –, „nyár
víz” kifejezés azonban nincs, 
legalábbis eddig nem volt. Pedig 
érdemes lenne meghonosítani, 
hiszen ebben a meleg évszak
ban találkozunk a legtöbbször 
és a legszívesebben ezzel a két 
rész hidrogént és egy rész oxi
gént tartalmazó vegyülettel. 

Első pillanatképünkön árva 
kis csobogó látszik, amelyet 
azonban nemrég jó hírrel örven
deztethettünk meg. Példás váro
si összefogással jótékonysági 
hangversenyt tartottak, amely
nek bevételéből – némi kiegé
szítéssel – hamarosan megújul
hat a gyógyító vizet adó kút és 
környéke. Sajnálatosan ritkán 
helyszíne érdi rendezvények
nek a „nagy víz”, a Duna partja, 
pedig kevés város dicsekedhet 
ilyen látvánnyal, ilyen kellemes 
környékkel. Igaz, a horgászok 

egyesülete kihasználja ezt a 
lehetőséget – egyet visszala
pozva fényképes beszámolónk
ból erről a Tisztelt Olvasó is 
meggyőződhet – de hát esetük
ben furcsa is lenne, ha nem 
a Dunából próbálnának halat 
fogni…

Ha nem is közvetlenül a 
Dunából, de az Érd és Térsége 
Víziközmû Kft. – népszerû 
nevén az ÉTV – berendezései
nek közbeiktatásával bejut víz 
nemcsak a házakba, a kertek
be, hanem a város utcáira is. 
Munkatársaik ezúttal is több 
helyen szereztek örömet a járó
kelőknek szomjat enyhítő friss 
víz kínálásával. 

Ha pedig kigyönyörködtük 
magunkat a Dunapart termé
szetes szépségében, érdemes 
pillantást vetnünk az érdligeti 
park teremtett, emberalkotta 
látványára is, amely szökőkút
jával, növényeivel, játszóterével 
egyik ékessége a városnak.

Természetesen ezúttal is a 
gyerekek találták meg a legter
mészetesebb módját a vízzel 
történő hûtésnek. Õk mindig 
boldogan élvezik a nyári nap
sütésben a hûsítő szökőkutat 
vagy egyszerûen a kerti slagot, 
ruhábancipőbenkalapban, 
vagy csak egyszerû kis gatyá
ban – mindegy, csak víz legyen. 
Õk még ebben is őszinték.

Az igazi azért mégiscsak 
a medence, a strand. Érdnek 
ebben is szerencséje van, 
hiszen a Liget Termál Hotel itt 
van, kéznyújtásnyira, és akinek 
ideje van, csobbanhat, úszhat, 
lubickolhat a medencékben. 

Mint pillanatképeink is tanú
sítják: jó néhányan élnek is a 
lehetőséggel. (bog)

Érdi pillanatképek

Nyárvíz idején

Példás összefogásnak köszönhetõen megújulhat a gyógyvizet adó kút
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Kevés település dicsekedhet ilyen látvánnyal, mint a Duna érdi partja

Az ÉTV munkatársai ezúttal is több helyen kínáltak friss vizet a járókelõknek

Az érdligeti park szökõkútjával, növényeivel, játszóterével egyik ékessége 
a városnak

A legjobban talán a gyerekek élvezik a „vízhûtést”

Akinek ideje, kedve van, csobbanhat, úszhat, lubickolhat a Liget Termál 
Hotel medencéiben
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Balatonlelle
- Hotel Francoise
Júliusban 6nap/5éjszaka
31.900,-Ft/fő reggelivel

Balatonvilágos - Party Panzió
Családi akció júliusban, 2 felnőtt+1 
14 alatti gyermek 6nap/5éj 
55.900,-Ft/család reggelivel

Ausztria Heiligenblut
- 4*-os Hotelben egyéni utazással
főszezonban 44.900,-Ft/fő
4nap/3éj félpanzióval

Görögország Sarti
főszezonban egyéni
utazással 8nap/7éj
31.900,-Ft/fő-től önellátással

Alpesi gyalogtúra a
Grossglockner lábánál
busszal 07.26-os indulással
4nap/3éj 49.900,-Ft/fő
reggelivel

Egyiptom Hurghada
repülővel 07.21-es indulással
8nap/7éj 90.900,-Ft/fő-től
All Inclusive ellátással

Cartour Utazási iroda
1137 Budapest, Katona József u. 15.

06-1-269-4744, info@cartour.hu
www.cartour.hu
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A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES 

MUNKAKÖRBE
KÖVETELMÉNYEK:

- ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
- EGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMASSÁG

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON: 
06 23 886-437

MOBIL: 06 20 590-7320
IZRAEL JÓZSEF

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
KLUDI SZERELVÉNYEK KFT.

2049 Diósd,
Homokbánya u. 75.

CSISZOLÓ, 
POLÍROZÓ
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ABSZOLÚT AJÁNLAT

ARANY-EZÜST

ARANYA-EZÜSTJE NÁLUNK 
TÖBBET ÉR!NINCS LEVONÁS, 
KÖZÉPÁRFOLYAM:7600FT/G EZÜST 
130FT/G-TÓL!felvásárlás!BÁRMI
LYEN LEHET!BP.JÓZSEF KRT 41. 
0630/9572206

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Munkavédelmi és tûzvédelmi szak-
embert keresünk (középfokú végzett-
séggel) érdi munkahelyre. Jelentkezés:
erdimunkavedelem@gmail.com

Takarítást, vasalást, gyermekfel-
ügyeletet, idõsgondozást vállalok 
Érden, Tárnokon és Budapesten. T:06 
30 244 7749

Érdi óvodánkba délutános óvó néni-
ket keresünk. Érd.: 06-20-3439162

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS









ÉLELMISZER

Frissen vágott konyhakész, saját 
nevelésû tanyasi csirke házhoz szál-
lítva, idõszakosan kapható. T:06 20 
411 3181

FELVÁSÁRLÁS

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljes körû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga 
Zoltán 06-70-570-5515

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

VÁROSLIGET KÖZELÉBEN ELADÓ 
LAKÁS! 40nm-es, thermentes, azonnal 
költözhetõ garzonlakás, tárolóhelyiség-
gel. Kiváló közlekedés! Ár: 6.99M Ft 
Tel: 06-70-585-3231

XI. Sasadon, Dayka téren, 68nm-
es, 2,5 szobás, emeleti, nagyerkélyes 
téglalakás autóbeállóval kertvárosban 
eladó! Irányár: 21.800.000 Ft Tel: 06-
30/336

XXII. közkedvelt Arany János utcánál, 
parkra nézõ, 1+2 félszobás, konvekto-
ros fûtésû, emeleti lakás eladó! Irányár: 
15.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XI. Gazdagréten, 3 lakóhelyiséges 
lakás tágas terekkel, étkezõvel, erkély-
lyel Önre vár! Irányár: 15.500.000 Ft 
Tel: 06-70/609-3057

XI. Magas emeleti, erkélyes, 
gyönyörû, felújított, 32nm-es ékszer-
doboz többliftes házban eladó! Irányár: 
9.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Árát nézze! XI. Halmi utcánál, pol-
gári, 80nm-es, cirkósítható, jelenleg 
konvektoros téglalakás eladó! Irányár: 
14.700.000 Ft Tel: 06-30/380-1885

Fóton, az Öreghegyen (Zsák dûlõ) 
1064 nm-es örökpanorámás saroktelek 
eladó. Víz, áram van. Ár: 8,4 M Ft. 0630-
6550648 www.ingatlan.com/5982442



















LEHEL tér-Csanády u. LEGFELSÕ 
emeleti, tehermentes, tégla lakás 
eladó. 84nm, 2,5 szoba, új ablakok. 
Ár: 23 MF 0620-4165181   
www.ingatlan.com/4714643

ÁRON ALUL! Bp. Újpest-Központ 
Kassai u., 2,5 szobás, 71nm panella-
kás eladó. Tehermentes, költözhetõ. 
9,2 mFt. 0620-4165181   
www.ingatlan.com/6578135

Érden eladó egy telken különálló 80 
m² és 90 m²-es ház, közmûvekkel, 
csendes környéken, az utóbbi felújí-
tandó! Csereként Érd-környéki telkes 
házat+ráfizetést kérek. T:06 30 505 
6597

Telekáron eladó Sóskút Öreghegyen 
250 N-öl kordonos szõlõ, pince, kõház, 
víz, villany, teljes felszereléssel., iár:6 
M Ft. T:06 30 319 6409

Eladó Érd központjában I. em.-i 78 
m² 2 szobás 2 fürdõs, erkélyes nagy 
nappalis lakás, kocsibeállóval 20 M Ft. 
T:06 70 611 3648

Érden a központban fszt-i 2 szoba 
étkezõkonyhás 56 m² jó állapotú lakás 
eladó 9,9 M Ft. T:0620 318 8339, 
0623 375 863

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó panorá-
más 3 szintes teraszos, cirkós ház 
díszkerttel, garázzsal, pincével. T:0630 
290 9276

Érden a Tusnád út 68-70. 2 db 1440 
m² építési telek eladó, 1 telek 9,4 M Ft. 
T:0620 3188 339, 0623 375 863

JÁRMÛ

A U T Ó F E L V Á S Á R L Á S 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, adás-vételi 
szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KAPUTECHNIKA

KERT

KERTÉPÍTÉS

Szakképzett kertész vállal 
Kertépítést,FAKIVÁGÁSt-elszállítással 
is,anyagi felelõsséggel.Bozótirtás,fûka
szálás,kertek kitisztítása,TÉRKÖVEZÉS. 
0630/287-4348

KIADÓ

Érden 85 m²-es 3 szobás 2 
fürdõszobás tetõteres felújított szín-
vonalas ház garázzsal kiadó, 75 E 
Ft+rezsi+kaució. T:06 30 573 4536

Érden kiadó Brassói utcában 50 
m² felújított házrész, külön bejáratú, 
autóbeállási lehetõség 45 E Ft+rezsi. 
T:06 70 216 3834

Bútorozott 100 m² lakás különálló 
házban albérlet kiadó. Belsõ csatorná-
zási munkát vállalok. T:30 9649246

1 szoba összkomfortos lakás igé-
nyes párnak v. személynek hosszú 
távra kiadó 07. 10-tõl. T:0620 268 
1019

Kiadó 1 szoba összkomfortos 
különálló ház bútorozva, almérõórával 
felszerelt.T:06 30 9544 671































Érden a Diósdi úton 75 m² 3 szo-
bás igényes lakás gépjármû beállási 
lehetõséggel kiadó. T:06 70 312 5863

Központi lakótelepen I. em. 2 szobás 
lakás kiadó 50 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 30 22 33 790

Érdligeten két szoba hallos, két 
fürdõszobás padlófûtéses lakás kiadó. 
T:06 70 311 6282

Lakótelepi egy szoba+étkezõs, 
erkélyes lakás kiadó 42 E Ft+rezsi. 
T:06 30 573 4536

Érd Parkvárosban különálló telken 
ház kiadó munkásoknak is. T:06 20 
490 3518

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK 
Budapesten jó közlekedéssel ügyfe-
leink részére. Hívja a 70-627-3436 
számot és segítünk gyorsan kiadni 
lakását! Nem kizárólagos megbízás.

KIADÓ lakást keresek Budapesten 
jó közlekedésnél. 1 vagy 2 szobás 
lakást.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítás-
sal. Vidékre kedvezmény! Ingyenes 
árajánlatért, hívjon akár most: 06-
30/52-98-244, 06-20/35-86-405

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Festés-mázolás, burkolás, víz- és  
fûtésszerelés, kõmûves munkálatok, 
gipszkartonozás, takarítással, takarás-
sal AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel:30-
585-9268, 20-315-9689

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Automata mosógép javítása garan-
ciával a hét minden napján. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-
20/288-5148

MUNKÁT VÁLLAL

Nyugdíjas utánfutóval kisebb fuvart 
és ház körüli munkát vállal. T: 06 20 
268 1019

OKTATÁS

Pótvizsgára, érettségire való felké-
szítést, felzárkóztatást vállalok közép-
iskolásoknak matematikából. T:06 30 
255 4216

























Matematika középiskolai felvételire 
felkészítés Érden, tanulópároknak is! 
Házhoz megyek. T:23 376 762

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitelben, 
bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-20-
9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

Burkolást, dryvitozást és 
kõmûvesmunkát vállalunk. T:06 70 
601 3252

TÁRSKERESÕ











Fiatalos rendezett körülmények 
között élõ 75 éves asszony kölcsönö-
sen segítõtársat keres. T:20 429 0126

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Építkezésbõl megmaradt cement 
2600 Ft/q, oltott mész 900 Ft/zsák; 
régi bútorok, órák eladók. T:06 23 
372297





AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389

SZENNYVÍZCSATORNA
építését vállaljuk 10% kedvezmény 

5 m felett és nyugdíjasoknak is.
Kivitelezés, tervezés!

T: 06 20 944 5432
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Június 17-én vasárnap a győri 
Aranypart egyetemi szabad-
strandján rendezték meg az ez 
évi szezonnyitó strandbirkózó 
versenyt. A reggeli indulásnál 
csak egy legény maradt talpon, 
Lajsz Dominik, aki melles-
leg pénteken a Sumo Európa 
Bajnokságon U16 –85 kg-ban, 
U18 –90 kg-ban és U16 csapat-
ban egy-egy aranyérmet, vala-
mint U18 Open kategóriában 
egy bronzérmet is begyûjtött.

Dominik ezúttal is jó for-
mában versenyzett, a kadetek 
között +70 kg-ban és abszo-
lút kategóriában szerzett első 
helyet. A sikereken felbuzdulva 
a felnőttek között is kipróbál-
ta magát, 90 kg-ban harmadik 
helyen végzett, az abszolút 
kategóriában 10 főt maga mögé 
utasítva ezüstérmes lett, a dön-
tőben pedig csak az elmúlt évi 
magyar bajnoktól, a Vasasban 
versenyző Adamecztől szenve-
dett vereséget.

Június 30-án, szombaton 
tizenöt ország birkózóinak rész-
vételével Dunaszerdahelyen ren-
dezték meg a 2012. évi kötöttfo-
gású Csallóközi Nagydíj verse-
nyét. Népes mezőny gyûlt össze, 
jó néhány magyar klubcsapaton 
és a házigazda szlovák birkózás 
teljes mezőnyén kívül ukrán, 
román, bolgár, német, osztrák, 

szlovén, cseh, szerb, belga, fran-
cia, lengyel, horvát, svéd birkó-
zókkal kellett megküzdeni az 
érmekért, helyezésekért.

Az idén még utánpótlásban 
kötöttfogású versenyen nem 
induló öt érdi férfi birkózónk 
és a lányok között Váncza Ivett 
kiválóan helyt állt, a mérkőzé-
sek nagy csatákat hoztak. A hat 
főből négy döntőbe került ver-
senyzőnk három aranyérmet és 
egy ezüstérmet szerzett, de a 
42 kg-ban induló diák korcso-
portú Buzás Patrik, valamint a 
serdülő Nagy Krisztián is a jóval 
kisebb súlya miatt nem tudott 
eredményt elérni – hiába volt 
győztes mérkőzésük, a legyő-
zőjük nem jutott a döntőbe, így 
vigaszágon nem folytathatták a 
küzdelmeket.

A diákok között Váncza Pisti 
– hiába nem kedvence a kötött-
fogás – kitûnő birkózással lett 
aranyérmes. Első ellenfelét, a 
dorogi Szányit magabiztosan, 
technikai tussal verte, az elődön-
tőben pedig a cseh Balikot nagy 
mérkőzésen győzte le két menet-
ben, 3-1-re. A döntőben az ukrán 
Manysenevtől kicsit tartottunk, 
de Pisti rácáfolt az aggodalmak-
ra: az ukrán versenyző a máso-
dik rogyasztásából nem tudott 
kijönni és kapott ki tussal az első 
menetben. 

Végh Ricsi 46 kg-ban a diá-
kok között döcögősen kezdett, 
de hozta a mérkőzésit. Az első 
fordulóban a nyolcba kerülé-
sért ő is magyar ellenfelével, 
a dorogi Rajossal mérkőzött, 
akit pontozással győzött le. 
Következő ellenfelét, a lengyel 
Melkót 3-1-es első menet után 
a másodikban tussal verte. Az 
elődöntőben a szintén lengyel 
Florkovval találta magát szem-
ben, akit 3-1-es első menet után 
a második menetben egy vissza-
vágásból tussolt be. A döntőben 
a bolgár Rosenovtól kicsit meg-

ijedt, és nem hitte el, hogy le 
tudja győzni, így veresége után 
ezüstérmet szerzett.

A serdülők között Kovács 
Bence 53 kg-ban, sérülése 
után „kiéhezve” vágott neki 
a küzdelmeknek, és ez meg 
is látszott mérkőzésein, jóval 
nagyobb ellenfelei a rogysz-
tásoknak, billentéseknek nem 
tudtak ellenállni. Az első mér-
kőzésén a román Popát 6-4, 
6-2-re, az elődöntőben a horvát 
Fodor Alent technikai tussal 
győzte le. A döntőben az ukrán 
Kucmerát az aranyéremért a 
második menetben tussal 
verte.

A negyedik döntősünk, 
Váncza Ivett 44 kg-ban a hor-
vát Belvsicet pontozással 3-1-re 
győzte le. Második mérkőzésén, 
a szlovák Marcelova ellen kicsit 
rám ijesztett, az első menet 
pontozással történő megnye-
rése után másodikban 3-3-mal 
a szlovák győzött. A harmadik 
menetben ismét a szlovák szer-
zett 3-0-ra vezetést, de Ivett az 
utolsó másodpercekben egy 
csípődobás után betussolta. Az 
utolsó mérkőzésén az arany-
éremért a hazaiak üdvöskéje, a 
bősi Ágh Erika következett, akit 
Ivett egy hárompontos lábrame-
nés után egy csípődobással fek-
tetett két vállra, és nyerte meg 
az aranyérmet és a kupát. 

Nagy meglepetésünkre a kis 
létszámú érdi csapatunkkal 
– ebben a nagyon erős mezőny-
ben – pontversenyben megsze-
reztük az ötödik helyet.

 Tar Mihály

Az MLSZ versenybizottsága  
licencproblémák miatt nem 
fogadta el az Érdi VSE – és a 
Dunaharaszti MTK – nevezését 
az NB II-es bajnokságra. Így 
hiába nyerte meg mindkét csa-
pat csoportjának küzdelmeit, a 
következő bajnokságban is az 
NB III-as bajnokság résztvevői 
lesznek.

 Az NB III-as bajnokok közül  
a Bakony csoport győztese 
Csákvár, a Mátra csoport győz-
tese Putnok és a Dráva csoport 
győztese, a Kaposvár II. egyenes 
ágon, érvényes licenc alapján 
feljutott az NB II-es bajnokság-
ba. A Tisza csoport győztese, 
a Várda SE nem vállalta az NB 
II-es indulást.

Az Érdi VSE és a Dunaharaszti 
MTK csapata pótlólag nyújtotta 
be kérelmét az NB II-es indulás-
hoz, amelynek oka elsősorban 
az anyagi háttér megteremté-
se volt. Miután az MLSZ beje-
lentette, hogy minden NB II-es 
csapatot 25-25 millió forinttal 
támogat a következő bajnokság-
ban, így elhárult az akadálya a 
másodosztály vállalásának.

 Távol áll tőlünk, hogy az 
MLSZ döntését kritizáljuk, de 
néhány észrevételt kénytelenek 
vagyunk megtenni, ugyanis itt 
nemcsak az Érdi VSE-ről van 
szó.
1.  Miért nem lehetett a támo-

gatásról a licenckérelemmel 
egy időben értesülni, hiszen 
ez az összeg igen jelentős 
egy NB II-es csapat életében.

2.  A versenykiírás alapján, ha 
az első helyezett nem vállal-

ja az indulást, a jog a máso-
dik, majd a harmadik helye-
zettet illeti meg. Az Alföld 
csoportban a Dabas végzett 
a második helyen, és érvé-
nyes licenccel is rendelke-
zett, míg a Duna csoportban 
az ESMTK volt a harmadik, 
szintén licenc joggal.

3.  Az indulási jogot a két leg-
jobb kieső címén a Sopron 
és a Honvéd II kapta meg. 
Az utóbbi csapat az elmúlt 
bajnokságban is kiesett, de 
az MLSZ, hasonlóan a mos-
tani érvekhez benn tartotta 
az NB II-ben. Az eredményt 
látjuk: érdemes volt, most is 
kieső lett.

4.  Mi dönthetett a Haladás II 
csapata mellett a Dabas csa-
pata ellenében, amely szin-
tén második helyen végzett 
a bajnokságban?

5.  A jelenlegi versenykiírás sze-
rint a 2013/2014-es bajnok-
ságtól egy csoportos NB II és 
3 csoportos NB III  jön létre. 
Az NB II-ben a továbbiak-
ban az első osztályú csapa-
tok második csapatai nem 
vehetnek részt, csak az NB 
III-ban indulhatnak. Jelenleg 
a bajnok Kaposvár II mellett 
további két olyan csapatnak 
biztosították a másodosztá-
lyú indulási jogot, amelyek 
jövőre biztosan  a harmad-
osztályban szerepelnek.

6.  Talán zavarta az MLSZ-t, 
hogy két nagy és eredmé-
nyes múlttal rendelkező 
csapat kerülne az NB II-
be, amelynél a nézőszám 
meszsze meghaladja a mai 
NB II-es csapatok nézőszá-
mát? ( a Honvéd II-nél példá-
ul ez átlagosan 50 fő…) 

A felvetett kérdésekre választ 
valószínûleg soha nem fogunk 
kapni. 

Nem értjük a szövetség dön-
tését. Valóban az ilyen döntések 
viszik előre a magyar labdarú-
gást? Vagy ez egyáltalán nem 
szempont?

 Harmat Jenő

Hiába nyert bajnokságot  

az Érdi VSE,  
marad az NB III-ban

Strandbirkózás és Csallóközi Nagydíj

Birkózók a strandon – középen Lajsz Domink

A Dunaszerdahelyen ötödik helyet elért csapat

Amikor még úgy tûnt, sima az út 
az NB II-be


