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Szociális támogatások
A támogatások egy részét Erzsébet-utalvány-
ban kaphatják az igénylők.

2

Jót tenni jó! 
A kiadványban olyan érdi emberekről olvasha-
tunk, akik felelős-cselekvő részesei a városnak.

7

Termelõk piaca

Friss, Érdrõl és környékérõl származó hús, tej, zöldség és gyümölcs, kézmûves 
termékek, magyar élelmiszerek, kedvezõ áron – ezt kínálja a vásárlóknak az a 
gazdapiac, amit Érden, a Tárnoki úton nyitott Bernek Sándor vállalkozó, a Magyar 
Piac Szövetkezettel együttmûködve. Nemcsak a vevõket, hanem az érdi termelõket 
is várják, hogy még több helyi áruval gazdagíthassák kínálatukat. 3. oldal

Érdi kick box világbajnok
Június 29-én az Érdi 
Muay Thai Box Egyesület 
sportolója, Zsámboki Má-
té profi kick box világ-
bajnoki címet szerzett. A 
22 éves fiatalember ide-
genben, Ugandában ért el 
szenzációs gyõzelmet, és 
nyert profi világelsõséget 
a 78 kilós kategóriában. 
A versenyzõ tervei szerint 
jövõ tavasszal lép újra 
szorítóba. Reménykedik 
abban, hogy hazai pá-
lyán kerülhet sor a nagy 
meccsre.  16. oldal

Egészségügyi díj

Érd város közgyûlése úgy döntött, hogy az Érd 
Egészségügyéért Díjat ebben az évben dr. Kõszegi 
Gábornak, a szakrendelõ fõigazgató fõorvosának ado-
mányozza, aki 2008-ban vette át a ma már Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény nevet viselõ, helyi 
szakorvosi rendelõ irányítását. Ez idõ alatt nemcsak 
egy vadonatúj szárnnyal bõvült, hanem belsõ tartal-
mában is bõvült és megújult az intézmény.   5. oldal

Anyatejes Nap
Az Érdi Újságban sorozat indul az anyává, 
családdá válással kapcsolatos tudnivalókról.

11

Felvidéki kalandok
Felvidéki várakat tekintettek meg érdi peda-
gógusok, könyvtárosok, érdeklődők.

12

Kutyák

A legtöbb állat nehezen 
viseli a meleget. Ezért 
aztán a gazdiknak nyáron 
fokozottan kell ügyelni 
kedvenceik megóvására.
 11. oldal

Gyümölcs

Napjainkban sok szó esik 
arról, hogy érdemes-e 
gyümölcsfát ültetni a házi-
kertbe. A rengeteg fára-
dozásnál egyszerûbbnek 
tûnik, ha a közértben vagy 
a piacon beszerezzük a 
gyümölcsöket. 13. oldal

• Láthatatlan.*

• Könnyű kivenni.

• Akár az első vizsgálat
 után hordható.

• Kamatmentes
 részletfi zetési lehetőség.

Hallásszalon

*A láthatatlanság foka a fül anatómiájától függ. Hallókészülékeinkrôl, akcióinkról érdeklôdjön üzleteinkben! 
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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.

Egyre több panasz érkezik az 
önkormányzathoz a parlagfû 
terjedésével kapcsolatban. 
A polgármester ezért múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján arra 
kérte az ingatlantulajdonosokat: 
ne csak a telkükön, hanem az 
úttestig terjedő utcaszakaszon 
is irtsák ezt a súlyos allergiát 
okozó gyomnövényt. 

– A hatóságnak módja van 
arra, hogy nagyon szigorúan 
járjon el e kérdésben: akár két-
millió forintos szabálysértési 
bírságot is ki lehet szabni arra 
a tulajdonosra, akinek a telkén 
parlagfû nő. Nem szeretném, 
ha a bírságolás felé mennénk el, 

sokkal célszerûbb, ha mindenki 
a saját portáját rendben tartja, 
kaszálja. A következő hetekben 
a közterület-felügyelők külön 
figyelmet fordítanak majd a 
parlagfûhelyzetre, hogy lehető-
ség szerint minimálisra csök-
kenjenek a kellemetlen allergi-
ás hatások – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

Kérdésünkre, hogy a közterü-
leteken mit tesznek a parlagfû 
elharapódzása ellen, a polgár-
mester elmondta: igyekeznek 
kellő mértékben kaszálni ezeket 
a részeket. 

– Ha a lakók azt tapasztalják, 
hogy egy-egy közterületen ez 

mégsem valósult meg, kérem, 
jelezzék azt az önkormányzatnál, 
illetve a közterület-felügyeletnél 
– tette hozzá a polgármester.

Az országgyûlés múlt hét-
fői döntése szerint a települé-
si önkormányzatok augusztus 
1-től rendeletben határozhat-
nak arról, hogy legalább tíz-
ezer forint rendszeres szociális 
segély folyósításakor az ellátás 
összegéből ötezer forintot kész-
ételvásárlásra felhasználható 
Erzsébet-utalványban fizesse-
nek. Lapunk megkérdezte T. 
Mészáros Andrást, hogy váro-
sunkban tervezik-e az utalvány 
bevezetését. 

– Mi a magunk részéről készek 
vagyunk arra, hogy a szociális 
támogatás egy részét utalvány-
ban adjuk, de tudni kell azt is: 
a szociális segélyezés nagyon 
sokrétû, az időskorúaktól a gyer-
mekek iskoláztatásához kapcso-
lódó támogatásokig. Tehát az erre 
vonatkozó döntést úgy kell meg-
hozni, hogy a felmerülő igények-
nek megfeleljen. A támogatások 
egy részét egyébként eddig is ter-
mészetbeni juttatásként kapták 
az igénylők, gondoljunk csak a 
tüzelőtámogatásra. Az Erzsébet-
utalvány tehát csupán egy plusz 
lehetőség lesz – tette hozzá a 
polgármester.  Á. K.

Változhatnak a szociális támogatások

Parlagfû: ellenõrzések és 
szankciók várhatók  
A telkükön, utcasávjukon 
található parlagfû irtá-
sára kérte T. Mészáros 
András a lakosságot múlt 
szerdai sajtótájékoztató-
ján. Mint mondta, a köz-
terület-felügyelõk ezt is 
ellenõrzik majd; aki pedig 
a kaszálást elmulasztja, 
szabálysértési bírsággal 
sújtható. Változik a szoci-
ális segélyezés rendszere: 
az önkormányzatok dönt-
hetnek arról, hogy a tá-
mogatás egy részét Erzsé-
bet-utalványban adják az 
igénylõknek. T. Mészáros 
Andrást arról kérdeztük, 
él-e ezzel a lehetõséggel 
az önkormányzat.

Az önkormányzat kéri a lakosságot, irtsák a telkükön és a hozzá tartozó utcaszakaszon a parlagfüvet – aki ezt 
elmulasztja, bírsággal sújtható
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PROGRAM
• Himnusz
•  Népének és monda Szent István királyról 

Előadja: Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör
• Ünnepi beszédet mond T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester
• Határon túli magyarok állampolgársági eskütétele
• Az ünnepről megemlékezik DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő
•  Kenyérszentelés és -áldás 

Boros Zoltán katolikus plébános 
Erdélyi Takács István református lelkész 
Labossa Péter evangélikus lelkész

• A Bolyai János Általános Iskola tanulóinak műsora
• Szózat
• A megszentelt kenyér kínálása
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El kell ismernünk, hogy szép 
látvány az erdővel borított hegy-
oldal! Az általam megkérdezett 
tanulók egy részének véleménye 
szerint a természet ezt nekünk 
ingyen adja. Sajnos nem így 
van. Az erdővel borított hegy-
oldalak, első hallásra bármilyen 
furcsán hangzik is, sok pén-
zünkbe vannak. Ezeknél csak 
a kopár hegyoldalak kerülnek 
többe. Más szavakkal: létük, 
kopár állapotuk az emberi 
közösség számára nagy károkat 
okozhat és okoz, tehát sokkal 
többet kell fizetnünk látványu-
kért, mint ha az erdővel borított 
hegyoldalban gyönyörködnénk.

A téma megértéséhez tud-
nunk kell, hogy az ember kez-
dettől felhasználta a fát. Először 
házépítésre, később tüzelésre, 
főzésre, fûtésre. Az iparosodás 
kezdetével ugyancsak fontos 
szerepe lett a fának, és nélküle, 
ma sem lenne teljes az életünk. 
Az ember tehát vágta, irtotta 
a fát, míg rá nem döbbent: fa 
nélkül marad, ha nem gondos-
kodik utánpótlásáról. Ez a felis-
merés hozta létre világszerte a 
tervszerû erdőgazdálkodást és 
a gazdaságos faipart. A kivágott 
fák helyébe tehát – a facseme-
te-gazdálkodás kifejlesztésé-
vel – új erdőket volt szükséges 
telepíteni. Egy ország faállo-
mányának mérésére az „erdő-
sültség” fogalmát használják. 
A gazdaságtörténészek még 
ma is vitáznak, hogy a hon-
foglalás idején, Árpád apánk 
megjelenésekor milyen volt a 
Kárpát-medence erdősültsége. 
Egyes kutatók a 28-30 százalé-
kosat, mások a 40 százalékos 

erdősültséget tartják reálisnak. 
Napjainkban, hazánk erdősült-
sége – Trianon bekövetkezte óta 
– 16-18% körül mozog.

A mi törvényeink előírják, 
hogy az erdőbirtokosok a kivá-
gott fa arányában és mennyisé-
gében kötelesek záros határ-
időn belül a fa pótlásáról gon-
doskodni. Vannak vidékek, ahol 
az erdőtulajdonosoknak még a 
telepítendő fa fajtáját is megha-
tározzák, mivel azon a vidéken 
a legjobb minőséget képviseli 
és a legnagyobb produktumot 
hozza. A törvény által megkö-
vetelt szabály, hogy a tarvágás 
után a tuskókat, a gyökereket is 
el kell távolítani, és szakszerû 
földmunka után mikor, mely 
időben kell az új erdőt telepí-
teni. Ezek után feltehetjük a 
kérdést: mi a haszna az erdővel 
borított hegyoldalnak?

A haszon többoldalú. Álta-
lános iskolás tananyag: a fa 
levelei beszívják a levegő káros 
gázait, s az ember számára 
fontos oxigént bocsátanak ki a 
levegőbe. Ez az egyensúly több 
millió évig fenn állt, egészen 
addig, amíg az ember a gyárak 
égéstermékeivel, a közlekedési 
eszközök káros gázaival nem 
bontotta meg a légtér egyensú-
lyát. De bizony, sajnos, megbon-
totta. A fellépő „üvegházhatás” 
következményeit időről időre 
tapasztaljuk. (Trópusi kániku-
lai viszonyok, hirtelen lecsapó 
orkánszerû viharok, kisebb 
árvizeket okozó esőzések stb.) 
Az erdővel borított hegyoldal 

legfőbb előnye, haszna, hogy 
jól tárolja a lehulló csapadékot. 
A dús lombú fák levélzete, vala-
mint a fák alján képződő és a 
talajt beborító avar még a legna-
gyobb esőzések vizét is magába 
szívja, így az elfolyás minimális. 
Ugyanez a helyzet télen, amikor 
a havat fogja föl. Tavasz jöttén a 
hó olvadása elnyúlik, hiszen a 
nap fénye-melege nem éri köz-
vetlenül a fák alatti, az avarba is 
lesüllyedő havat.

Nincs sok magyaráznivaló 
azon, hogy a kopár, fátlan, sőt, 
bokroktól is mentes hegyolda-
lon hamar és nagy tömegben 
egyszerre fut le az esővíz a 
kiszáradt patakmederbe, amely 
a soha nem látott mennyiségû 
víztől megduzzadva rohan le 
és zúdul rá a védekezni nem 
tudó falvak, kisvárosok lakóira. 
Havas tél végén ugyanez a hely-
zet áll elő, mivel a napfény és a 
hirtelen beálló meleg hatására 
semmi sem tartja vissza az egy 
tömegben és hirtelen olvadó 
havat. 

A facsemeték nevelése, majd 
a hegyoldalra telepítése tehát 
– amióta világ a világ – pénzbe 
kerül. A kopár hegyek oldalai 
pedig azért kerülnek nekünk 
még többe, mert az év közben 
hirtelen keletkezett felhőszaka-
dások vize nemcsak a talajlemo-
sást növeli, hanem a völgyekbe 
lejutva házakat dönt le, szántó-
földek termését teszi tönkre, 
állatokat pusztít el, olykor sok 
embernek egy egész élet mun-
káját semmisítheti meg. Úgy 
gondolom, hogy ismereteink 
bővítéséhez tán ennyi is elég. 

 Bíró András

Hegyoldalak

Még egy hét, és kezdődik a 
2012-es olimpia. Eseményeit, 
mint többször itt az Érdi 
Újságban is beharangoztuk, 
nézhetjük majd a Főtéren is, 
közösen, beszélgetve, értékelve 
– nem érdektelen azonban fel-
idézni egy másik, egy régen volt 
olimpia képeit sem. Pontosan 
jelen lapszámunk megjelenése 
napján lesz hatvan éve, hogy 
megnyílt a hivatalos nevén 
XV. nyári olimpiai játékok 
rendezvénysorozata, amelyet 
mi többnyire csak „Helsinki 
olimpia” néven szoktunk emle-
getni. Biztosan sokan látták 
a régi, azóta számtalanszor 
lejátszott filmhíradó-felvételt, 
amely mutatta, hogyan gördült 
be a pályaudvarra annak ide-
jén, 1952-ben az „aranyvonat”. 
A mozdony elejére jókora táb-
lát szereltek, rajta semmi más 
nem volt, csak egy nagy 16-
os szám, jelezve, hogy ennyi 
olimpiai aranyérmet szereztek 
a magyar sportolók a finn fővá-
rosban. Kiváló sportemberek 
voltak valamennyien – vajon 
hány névre emlékszünk még? 
Jutnak-e eszünkbe az egyéni 
győztesek – Csermák József, 
Gyenge Valéria, Hódos Imre, 
Keleti Ágnes, Korondi Margit, 
Kovács Pál, Papp László, 
Székely Éva, Szilvásy Miklós, 
Szőke Katalin, Takács Károly 
– vagy a csapatok: a labdarú-
gók, az öttusázók, a kardvívók, 
a 4x100-as női gyorsúszó 
váltó és a vízilabdázók? Talán 
név szerint nem mindenkire 
emlékszünk, de nem is ez a 
lényeg, és nem is a győzte-
sek mellett a sok többi kiváló 
teljesítmény, hanem a háttér: 
ami – jelképesen – a dicsőséges 
16-os számot viselő mozdony 
mögött volt. 

Már a helyszín megválasztá-
sa is hordozott némi üzenetet, 
mivel 1947-ben azért döntött 
Helsinki mellett a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság – mintegy 
kárpótlásként –, mert a máso-

dik világháború miatt nem 
rendezhették meg 1940-ben a 
korábban nekik ítélt olimpiát. 
De gondolhatunk a hazai hely-
zetre is: csak néhány éve feje-
ződött be a háború, az ötvenes 
évek elején járunk. Téeszesítés, 
a magángazdaság, a kis- és 
nagyipar erőszakos államosí-
tása meg a kommunista terror-
intézkedések különböző for-
mái. A „végre béke” fellélegzé-
sét követően a szovjet mintájú 
rendszer fojtogatása elől kevés 
menekülő útvonal, kevés „kar-
rierlehetőség” nyílt, ezek egyike 
volt a sport. Voltak tehetséges 
fiatalok, akik felnőttként vagy 
kamaszként túlélték a hábo-
rút, és érvényesülni akartak. 
A művészetek területén kívül 
egyedül a sport kínálkozott 
tisztességes kitörési pontként. 
Nem véletlen az sem, hogy 
szinte valamennyi kiváló spor-
toló valamely fegyveres testü-
let – ÁVH vagy Néphadsereg 
– egyesületében sportolt: ott 
lehetett, ott engedték, sőt, segí-
tették. Teljesítményük értéké-
ből ez természetesen semmit 
nem von le, hiszen gólok, 
méterek, másodpercek eléré-
sére vállalkoztak, és nem let-
tek jól fizetett besúgók vagy 
egyenruhás verőlegények, mint 
sokan mások.

Hogy napjainkban mennyi-
re más a helyzet, arról sok 
mindent lehetne mondani, írni 
– talán majd legközelebb. Amit 
most, egy héttel a XXX. nyári 
olimpiai játékok kezdete előtt 
tudunk, az annyi, hogy tisz-
tességesen felkészült, tehet-
séges magyar sportolók utaz-
nak Londonba Magyarország 
képviseletében. Ezért aztán a 
miénk is ez az olimpia. Akár 
sok, akár kevés érmet hoznak 
haza.

A szerkesztõ jegyzete

Kinek az olimpiája?

Kistermelői áruházat és pia-
cot hozott létre Bernek Sándor 
egyéni vállalkozó és családja, 
a Magyar Piac Szövetkezettel 
együttmûködve. A Tárnoki út 
14. szám alatt (a Kutyavártól 
nem messze) található gazda-
piacot Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter nyitotta meg 
július 2-án, hangsúlyozva: a 
helyi gazdaság fellendítésének 
fontos feltétele a helyi terme-
lés és értékesítés sikere. A helyi 
piacokon a fáradsággal előállí-
tott minőségi magyar termékek 
haszna is helyben marad, és 
az élelmiszer útja lerövidül a 
termőföldtől, illetve a helyi fel-
dolgozó üzemtől az asztalig. 

T. Mészáros András polgár-
mester július 11-én látogatott el 
a kistermelői áruházba, ahol a 

környékről származó gyümöl-
csön, zöldségen, húsárun, friss 
tejen kívül kézmûves termékek-
kel, zamatos sajtokkal, kister-
melői mézzel, magyar élelmi-
szerekkel találkozhat a vásárló 
– és mindehhez kedvező áron 
juthat hozzá. 

– Az önkormányzat minden 
segítséget meg fog adni ahhoz, 
hogy a piac felvehesse a kap-
csolatot a helyi termelőkkel. 
Nagyon reméljük, lesz Érden 
egy olyan hely, ahol speciá-
lisan érdi termékeket lehet 
majd vásárolni, jó minőségben 
– hangsúlyozta a polgármester, 
hozzátéve: ha magyar árut vásá-
rolunk, a magyar gazdaságot 
támogatjuk, a magyar munka-
helyeket védjük, azaz a saját 
életszínvonalunkat javítjuk. 

– A Magyar Piac Szövetkezet 
célja, hogy a magyar gazdák 
által megtermelt áruk a lehe-
tő legrövidebb úton, a legke-
vesebb költséggel jussanak 
el a vásárlókig. A statisztikák 
szerint a termelőtől két kilo-
méterre lakó fogyasztóig egy 
szem sárgarépa olykor 1480 
kilométert utazik az országban. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium 
nagyon fontosnak tartja, hogy 
ez az út lerövidüljön, és nagy 
figyelmet fordít arra, hogy a 
helyi terméket 40 kilométeres 
körben értékesítsék, hiszen így 
jelentősen csökken a szállítás 
tetemes költsége – hangsúlyozta 
Konrád Istvánné, a Magyar Piac 
Szövetkezet elnöke, hozzátéve: 
Magyarország fekvése, éghaj-
lata folytán abban a kedvező 
helyzetben van, hogy földjén 
minden megterem, amire lako-
sainak szüksége van. Pár éve 
volt már egy kezdeményezés 
arra, hogy a magyar gazdák ter-
mékei kedvező áron eljuthassa-
nak a fogyasztókhoz, ez volt a 
szociális bolt hálózat, ami azon-
ban csak ideig-óráig mûködött. 
Mint Konrád Istvánné mondta, 
a szociális boltok mûködtetése, 
megindítása olyan szakképzett-
séget és anyagi hátteret kívánt, 
amelyet nem tudtak biztosítani. 
A Fidesz kormányra kerülése 
óta azonban a Vidékfejlesztési 
Minisztérium maximális támo-
gatást nyújt, és jogszabályi vál-
toztatásokkal is segíti a helyi 
termékek piacra juttatását. 

Nem utazik ezer kilométert a hazai sárgarépa

Megnyílt Érd elsõ gazdapiaca
Friss, Érdrõl és környékérõl származó hús, tej, zöldség és gyümölcs, kézmûves 
termékek, magyar élelmiszerek kedvezõ áron – ezt kínálja a vásárlóknak az a gazda
piac, amit Érden, a Tárnoki úton nyitott Bernek Sándor vállalkozó, a Magyar Piac 
Szövetkezettel együttmûködve. Nemcsak a vevõket, hanem az érdi termelõket is 
várják, hogy még több helyi áruval gazdagíthassák kínálatukat.

– Nagy szerencsének tartom, 
hogy találkoztam a Bernek csa-
láddal, és megnyílhatott ez a 
piac. A mi feladatunk az, hogy 
a család példaértékû kezdemé-
nyezését megtöltsük tartalom-
mal. A kisáruházba csak magyar 
termelők, kézmûvesek által elő-
állított, feldolgozott termékeket 
hozunk be. Büszkén mond-
hatom: a helyi fazekasmûhely 
termékei is fellelhetők. Õk vol-
tak az elsők, akik megkerestek 
bennünket, de remélem, még 
sok követőjük lesz, hiszen a 
környék híres a sárga- és őszi-
barackjáról, egyéb gyümölcsei-
ről. A Magyar Piac Szövetkezet 
segít a helyi termelőknek árujuk 
értékesítésében, illetve a felvá-
sárlásban – tette hozzá Konrád 
Istvánné, aki lapunk kérdésére 
elmondta: az érdeklődők a szö-
vetkezet elérhetőségeit megta-
lálhatják a www.magyarszövet-
kezet.hu honlapon.

A Bernek család vállalkozása 
régóta elkötelezett forgalmazó-
ja a magyar élelmiszereknek. 
Bernek Sándor azt hangsúlyoz-
ta: a magyar gazdákon azzal 
lehet segíteni, ha az ő termékei-
ket árusítják.

– Ezer évig a mezőgazda-
ságé volt a döntő szerep 
Magyarországon. Lehet, hogy 
ez megint így lesz, hiszen a 
kiváló minőségû helyi termé-
kekkel kiválthatók az import-
áruk. Szeretnénk felvenni a 
kapcsolatot a helyi gazdákkal, 
kézmûvesekkel: módot nyúj-
tunk a termékeik bemutatására, 
árusítására. A helyi borászokkal 
is szeretnék együttmûködni, 
hiszen az érdi borok kiválóak, 
akár hetenként egyszer nyilvá-
nos borvásárt is tarthatunk a 
piacon – jegyezte meg Bernek 
Sándor. Kérdésünkre elmond-
ta: aki szeretne élni a lehető-
séggel, és szívesen bemutatná 
az áruját, a Tárnoki út 14. szám 
alatt mûködő gazdapiacon 
jelezheti. 

 Ádám Katalin

A gazdapiacra a környékrõl érkezik a friss húsáru

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az érdi kistermelõi piacot Bernek Sándor vállalkozó kezdeményezte, saját 
ingatlanját ajánlva fel e célra

MEGHÍVÓ     

Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület,
az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány,

az Érdi Lengyel Önkormányzat
és Érd-Óváros lakossága

 szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2012. július 21-én (szombat),

a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar 
sereg és lengyel segédcsapat egyesülésének

 486. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.

Program:
16.00	 	Szentmise a volt II. Lajos Általános Iskolában,  

a mohácsi csatában elhunytakért,  
a két nemzetért, Érd városáért.

17.00	  A II. Lajos-emlékműnél ünnepi beszédet mond:
T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város  
polgármestere

Koszorúzás
Közreműködnek:

Szigeti Eszter,
valamint érd-óvárosi diákok.

Fogadás (a volt II. Lajos Ált. Isk., Fő u. 42. )
                                                                                                                        

Támogatók:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.
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A Velencei  úti  szellem-sportlé-
tesítmény  sajnos,  többek  sze-
rint  szégyenfoltja  városunk-
nak,  de  nem  azért,  mintha 
annyira  csúnya  lenne,  hanem 
azért, mert évek óta üresen áll 
–  reprezentálva a korábbi  szo-
cialista városvezetés döntéseit. 
Az utódok, az  ifjú szocialisták 
úgy  látszik,  nem  akarnak  a 
posványban lubickolni, inkább 
egy használaton kívüli meden-
cében  fürödnének,  lehetőleg 
minél  hamarabb,  ezért  aztán 

megírták  szakdolgozatukat: 
Mikor  lesz  végre  a  szellem-
sportcsarnokból  mûködő 
intézmény,  és  mibe  fog  ez  a 
városnak  kerülni?  címmel, 
amit  meghirdetett  sajtótájé-
koztató  keretében  megosz-
tottak  a  sajtó  munkatársaival. 
A mondanivalót  némi  játék-
kal, jelenettel, utcai előadással 
fûszerezték,  amelynek  fősze-
replője  a  béka-  és  az  úszógu-
mis ember volt. Õk cirkáltak a 
sportcsarnok  és  uszoda  előtt, 

miközben  arról  tájékoztattak 
bennünket: kiállnak az ügyért!

–  Legalább  az  uszodát  meg-
nyithatták volna a nagy melegre 
való  tekintettel  –  jegyezte  meg 
a  békaember.  Az  úszógumis 
pedig  ehhez  még  hozzátette: 
azért is jó lenne már itt lubickol-
ni, hogy a gyerekeket ne Battára 
kelljen  átvinni.  Ezek  szerint  a 
demonstráló nem hallott még a 
Gárdonyi uszodáról és a Termál 
Hotel  Liget  medencéiről  sem, 
amelyek  hideg(ebb)  vizeiben 

Érdi szocialisták látványos tájékoztatója

Vízipisztollyal lõttek a Velencei úton
Mosolygó, derûs, élénk emberek maroknyi csoportja kukucskált be az évek óta 
üresen álló sportcsarnok és uszoda ablakain. Mint mondták: ezt az épületet sze-
retnék kinyittatni az érdi szocialisták, ezért gyûltek össze néhányan egy sajtótá-
jékoztató keretében a múlt hét közepén. Még békaembert is hoztak magukkal, aki 
vízipisztollyal célozgatott…

azért mégis  csak  lehet hûsölni, 
és úszni is. 

Szûcs Gábor, az  MSZP  érdi 
szervezetének  elnöke  pedig  a 
következőket  mondta  a  sajtó 
számára: 

– Felhívjuk a  figyelmet, hogy 
a  sportlétesítményt  már  hat 
éve  nem  nyitották  meg,  pedig 
2006-ban,  amikor  a  fideszes 
városvezetés  átvette,  kilencven 
százalékos  készenléti  fokban 
állt.  Az  arroganciájuk  azonban 
odáig  vezetett,  hogy  a  hitelező 
bankkal  szemben  végeláthatat-
lan  per  kezdődött,  ami  azóta 
is  folytatódik.  Belementek  egy 
olyan  perbe,  ami  igen  sokba 
kerül  nekünk.  Ez  az  elhúzó-
dó  időszak  ide  vezetett,  hitel-
felvételhez,  eladósodáshoz, 
pedig inkább a közös megegye-
zésre  kellett  volna  helyezni  a 
hangsúlyt  a  bankintézettel.  Ha 
korábban  megnyitották  volna  a 
sportcsarnokot,  azóta  már  leg-
alább nullszaldós lehetett volna 
a  mûködtetése.  Mi,  érdi  szo-
cialisták  fontosnak  tartjuk,  és 
mindent  meg  is  teszünk  érte, 
hogy minél előbb megnyíljon a 
létesítmény! 

Arra a kérdésre, hogy mennyi-
re tartja hibásnak az ügyben az 
előző  szocialista  városvezetést, 
a  következőket  válaszolta  az 
MSZP jelenlegi helyi elnöke:

–  Nem  tartom  hibásnak, 
inkább  a  sietség  miatt,  hogy 
minél  gyorsabban  valósuljon 
meg  az  érdiek  álma,  olyan 
konstrukcióba mentek bele, ami 
elhibázott döntéseket hozott…

Arra  is  kíváncsiak  voltunk, 
hogy ő, azaz Szűcs Gábor, miből 
teremtené elő a mûködtetéshez 
szükséges  évi  300  millió  forin-
tot?

–  Jó  szervezőmunkával,  rek-
lámmal, profi sporttal ide lehet-
ne  csalogatni  az  érdieket,  és 
akkor  a  bevétel  fedezhetné  a 
kiadásokat  –  kaptuk  a  szak-
mai  megalapozottságú  választ 
a  szellem-sportcsarnokról  az 
MSZP érdi szervezet elnökétől. 

Mindezzel kapcsolatban meg-
kérdeztük Tekauer Norbertet is, 
az önkormányzat sportbizottsá-
gának tagját: mit szól a fentiek-
hez, s mikorra tervezik a sport-
létesítmény megnyitását? 

–  Szûcs  Gábor  hozzáállá-
sa  meglepő,  annál  is  inkább, 
mert  mindig  ott  ül  a  pénzügyi 
bizottsági üléseken, és az összes 
sporttal,  sportcsarnoki  üggyel 
kapcsolatos  előterjesztésünket 
támogatni szokta. Így azt is tud-
nia  kell,  hogy  nyitott  kapukat 
dönget,  hiszen  mi  is  mindig 
arra törekszünk, hogy az önkor-
mányzat minél kedvezőbb anya-
gi  feltételek mellett oldja meg a 
sportlétesítmény  ügyét.  Amiket 
a helyi pártvezető most mondott 
el  a  sajtótájékoztatóján,  azokat 

egy korán megkezdett kampány-
nak  fogjuk  fel,  de  jól  tudjuk, 
hogy  politikai  kampánnyal  még 
sosem  oldottunk  meg  semmit. 
Nem  a  fideszes  városveze-
tés  kezdte  meg  a  pereskedést 
a  tulajdonos  bankkal,  amellyel 
a  korábbi  vezetés  kötött  rossz 
szerződést.  Idén  nyílt  csak  arra 
lehetőség,  hogy  a  tavaly  elin-
dult, társadalmi adóra épülő kor-
mányprogram  keretében  meg 
tudjuk  szerezni  a  létesítményt. 
Jó  hír,  hogy  az  eredetileg  mint-
egy hárommilliárd forint helyett 
a töredékéért vásárolhatjuk meg 
a  banktól  a  sportcsarnokot  és 
uszodát,  már  csak  egy  minisz-
teri  aláírásra  várunk…  Jó  esély 

van  rá,  hogy  akár  már  ősszel 
itt  játszhatja  a  női  kézilabda- 
csapat  a  nemzetközi  mérkőzé-
seit,  kétezer-kétszáz  néző  előtt. 
Tárgyalásban  vagyunk  arról  is, 
hogy  egy  év  múlva  Budaörssel 
közösen  itt  ifjúsági  világbajno-
ki  mérkőzéseket  rendezzünk. 
Különben az említett háromszáz-
millió  forintos  évi  üzemeltetési 
költség  jelentős  részét  az  uszo-
da,  s  nem  a  sportcsarnok  tenné 
ki, ezért fontosnak tartjuk, hogy 
energetikai  pályázaton  indul-
junk.  Természetesen  mi  is  min-
dent  megteszünk  azért,  hogy  a 
sportlétesítmény  minél  hama-
rabb  az  érdiek  rendelkezésére 
álljon!   Temesi László

Szûcs Gábor, az MSZP érdi elnöke: Ha korábban megnyitották volna a sportcsarnokot, azóta már legalább null-
szaldós lenne a mûködtetése
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A mentõövvel és törülközõvel felszerelt pártaktivista szerint legközelebb 
csak Battán lehet úszni

Az MSZP-s szervezõ mindenre felkészült

A békaember és az úszógumis konzultációja bevetés elõtt

Balatonlelle
- Hotel Francoise
Júliusban 6nap/5éjszaka
31.900,-Ft/fő reggelivel

Balatonvilágos - Party Panzió
Családi akció augusztusban, 2 felnőtt 
+ 1 14 alatti gyermek 6nap/5éj 
65.900,-Ft/család reggelivel 
ajándék belépővel a Club Aligába

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

Horvátország
– Biograd na Moru Cancar Panzió*** 
főszezonban egyéni utazással 8nap/
7éj 72.200,-Ft/fő-től félpanzióval

A királyi koronázóváros,
Krakkó busszal 08.01-es
indulással 5nap/4éj
49.900,-Ft/fő reggelivel

Törökország
Alanya Melissa Hotel*** repülővel 
07.28-es indulással 8nap/7éj 
119.900,-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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– Bár időnként előfordult zsú-
foltság, de alapvetően csak elvi-
selhető mértékben jelentkeztek 
az átmeneti kényelmetlensé-
gek, és a rendelésekre érkező 
emberek megértették, hogy 
ezek csak ideig-óráig tartanak. 
Tulajdonképpen a gyógytorna 
kivételével változatlan szín-

vonalon tudtuk biztosítani a 
szakellátást. A gyógytornához 
kisebb tornatermet alakítottunk 
ki, itt egyszerre négyen tornáz-
hattak egy csoportban, de most 
már emellett a kis terem mellett 
az új szárnyban, egy modern, 
szép tornaterem is betegeink 
rendelkezésére áll. 

– Úgy tudom, főigazgató úr 
korábban kórházban dolgozott. 
Egy járóbetegeket ellátó egész-
ségügyi intézmény vezetőjeként 
azonban egészen más jellegû 
feladatai vannak. Nem hiány-
zik az a közvetlen gyógyítói 
munka?

– Elismerem, néha hiányzik, 
hiszen hosszú éveken keresztül 
gyógyító orvosként dolgoztam. 
Egerben pedig orvos igazgató-
ként rendszeresen ügyeltem 
a kardiológián. Most csak a 
helyettesítés – amikor erre szük-
ség van – nyújt lehetőséget arra, 
hogy közvetlenül is gyakorol-
jam a hivatásomat. 

– Közvetetten viszont nap mint 
nap ezt teszi, a színvonalasabb 
és eredményesebb egészségügyi 
ellátásért dolgozik. Amikor 
átvette, és megköszönte az Érd 
Egészségügyéért Díjat, azt is sie-
tett közölni, hogy a szakrendelő 
sikertörténete nem kizárólag az 
ön érdeme, hanem egy kiváló 
csapatmunka áll mögötte. 

– Így igaz, ez egy hatalmas 
csapatmunka volt. Egyrészt a 
korábbi munkatársak odaadó, 
és áldozatoktól sem visszaria-
dó tevékenységének, másrészt 

az új részlegek munkatársai-
nak volt köszönhető, akik nagy 
lelkesedéssel láttak hozzá az 
új feladatok teljesítéséhez. 
Jómagam köszönettel tartozom 
vezetőtársaimnak is, köztük dr. 
Vecsei Magdolna orvos igazga-
tónak, Gaál László gazdasági 
igazgatónak, Bacsóné Szabó 
Julianna szakdolgozói igazga-
tónak, Fodor Károlyné minőség-
ügyi vezetőnek, akik szintén 
oroszlánrészt vállaltak a rende-
lő átalakításának zökkenőmen-
tes lebonyolításában.

– Mikor döntötte el, és mi 
késztette arra, hogy az orvosi 
hivatást válassza?

– Pályaválasztás előtt álló, 
negyedikes gimnazista voltam, 
amikor a tévében a Delta címû 
tudományos híradóban egy kór-
házi beszámolót láttam arról, 
hogyan látják el az újszülötteket, 
és az a riport annyira megraga-
dott engem, hogy ott helyben 
eldöntöttem, az orvosi pályát 
választom. Pedig előtte még sok 
egyéb terület is vonzó volt szá-
momra. Többek között érdekelt 
a földrajz, a nyelvészet és a törté-
nelem is, mégis kitartottam amel-
lett, hogy orvosnak tanulok.

– Majd pár év múlva a 
Corvinus Egyetemen az orvos-
közgazdász szakot is elvégezte, 
később pedig az egyetem egész-
ségügyi menedzsment szakán 
szerzett diplomát, és hosszú 
évek óta vezetőként dolgozik, 
nyilván azért, mert ebben tud 
kiteljesedni.

– Beosztottként számos eset-
ben az volt a meglátásom, hogy 
az akkori vezetők, bár jó orvo-
sok, de többnyire rossz szer-
vezők voltak, és mindig úgy 
éreztem, ha a helyükben lehet-
nék, sokkal gördülékenyebben 
megoldanám a felmerülő prob-
lémákat, így az első adandó 
alkalommal belevágtam, és 
igyekszem a legjobb tudásom 
szerint megfelelni a feladatok-
nak.

– Az eddigiek azt igazolták, 
hogy sikerült. Az érdi szakren-
delő csaknem 90 ezer ember 
egészségügyi ellátását tudja vál-
lalni, mindezt egyre magasabb 
színvonalon. Persze, az élet nem 
áll meg. Vannak-e még megvaló-
sításra váró tervei?

– Rengeteget változott és 
korszerûsödött a szakrendelő, 
de szeretnénk ezt a folyama-
tot folytatni. A régi szárnyban 
felújításra szorul a teljes épü-
letgépészet, a víz-, villany- és 
fûtésrendszer, valamint a 
külső nyílászárók többsége. 
A folyosók burkolata is megújí-
tásra vár. Tervbevettük egy a 
háziorvosokkal történő adatfor-
galmat lehetővé tévő egységes 
informatikai rendszer kialakítá-
sát, és a rendszeres mammog-
ráfiás szûrés helyi bevezetését 
is tervezzük. Mindezek persze 
hosszabb távú célok, a megva-
lósításuk nem egyszerre, hanem 
fokozatosan történhet. 

 Bálint Edit
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Dr. Kőszegi Gábor főigazga-
tó főorvos a közgyûlés ülésén 
vette át a városi kitüntetést, ezt 
követően beszéltünk vele. 

– Négy éve vezeti az érdi szak-
rendelőt, és ahhoz nyilván nem 
fér kétség, hogy szereti a hiva-
tását, de vajon mit érez Érddel 
kapcsolatban? Sikerült-e meg-
kedvelnie ezt a várost?

– Alapelvem, hogy ha vala-
kit valahová odahelyez a sors, 
tegyen meg mindent, ami ere-
jéből és tudásából telik azért a 
közösségért, ahol épp dolgo-
zik. Pályafutásom során sokfelé 
jártam, és több helyen is dol-
goztam, de egyetlen közössé-
get sem éreztem ennyire köze-
linek magamhoz, mint Érdet. 
Olyannyira, hogy – noha nem 
lakom itt – a közelmúltban, egy 
baráti beszélgetés alkalmával a 
„mi városunkként” említettem, 
amire mások felkapták a fejü-
ket, nekem azonban teljesen 
természetes, hogy a sajátomnak 
is érzem ezt a települést. 

– Ha az eltelt négy évre vissza-
tekintünk, ez idő alatt a szak-
orvosi rendelőintézet alaposan 
megújult, amiben önnek is nagy 
szerepe volt. Vajon sejtette-e, mit 
vállal fel, amikor megpályázta a 
főigazgatói állást?

– Tulajdonképpen – már egy 
korábbi adósságrendező folya-
matnak, és a szigorú takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően 
– pozitív mérleggel vettem át az 
intézményt, és a költségkímé-
lő, szigorú gazdálkodást tovább 
folytatva, sikerült olyan tarta-

lékokat képeznünk, amelyek-
ből a későbbiekben, az Európai 
Uniós pályázat miatt lebontás-
ra került épületekben addig 
mûködő rendelések beköltöz-
tetésével járó átalakításokat el 
tudtuk végeztetni saját erőből. 
Az új rendelők alakítása mellett 
több régebbit is felújítottunk, és 
sok meghibásodott, vagy elavult 
mûszert tudtunk korszerûekre 
cserélni. A projekt befejezése 
után a szükségletnek megfele-
lően bővíteni tudtuk az új rész-
legek mûszerparkját is. Az új 
épületrész átadásához kapcso-
lódóan kezdte meg mûködését 
az egynapos sebészet, a moz-
gásszervi rehabilitáció és a digi-
tális röntgen, de itt kapott helyet 
a gasztroenterológia és az új 
kartonozó is. Az uniós pályá-
zatnak köszönhetően létrejött 
új ellátási formákon kívül több 
más, új szakrendelést is megho-
nosítottunk. A megszokott ren-
deléseken kívül ma már kézse-
bészet, gyermek-ideggyógyá-
szat és addiktológia is a betegek 
rendelkezésére áll, miközben 
növeltük a bőrgyógyászat, a fül-
orr-gégészet, az urológia és az 
ortopédia rendelési idejét is.

– Így utólag, a megvalósulást 
követően roppant jó hallani, 
mennyi pozitív változás zajlott 
le az érdi rendelőben, és talán 
kevesen gondolnak arra, hogy 
rögös út vezetett idáig, hiszen 
nem lehetett könnyû megszer-
vezni, hogy a betegek az épít-
kezés ideje alatt is megkapják a 
megszokott ellátást. 

Megújult szakrendelõ, magasabb minõségû ellátás az érdieknek

A fõigazgató Érd egészségügyéért dolgozik
Érd város közgyûlése úgy döntött, hogy az Érd Egészségügyéért Díjat ebben az 
évben dr. Kõszegi Gábornak, a szakrendelõ fõigazgató fõorvosának adományozza, 
aki 2008-ben vette át a ma már Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény nevet 
viselõ, helyi szakorvosi rendelõ irányítását. Ez idõ alatt nemcsak egy vadonatúj 
szárnnyal bõvült, hanem belsõ tartalmában is bõvült és megújult az intézmény.  

Dr. Kõszegi Gábor átveszi az Érd Egészségügyéért Díjat.

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A szakrendelõt naponta több száz beteg keresi fel, akik megfelelõ szakmai 
segítségre számíthatnak

A szakrendelõ vadonatúj szárnyának bejárata
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. július 23–29.

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.–augusztus 15-ig  terjedő 
időszak.
 
A nyári szünet időpontja a 
Művelődési Központban  (Alsó 
u. 9.) 2012. július 16.–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 
Kambodzsában című fotó-
kiállítása 

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, papírmaséból. 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben. 
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

2012. nyár

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

Kedves Gyerekek!
Nyáron is vár Benneteket a 
Gyermekkönyvtár!
Ha kötelező nyári olvasmá-
nyotok van, és nincs kedvetek 
egyedül olvasni, gyertek el hoz-
zánk, olvassátok nálunk!
Ha otthon már unatkoztok, 
gyertek el hozzánk, olvashat-

tok újságot, kereshettek egy jó 
könyvet!
Ugorjatok be egy jó könyvért!

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. 
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július 23. hétfő
10:00 Fogadóóra
10:30 Polgár-társ
11:00 Csillagszem
11:30 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-

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

17:00 Mozgás
17:25 Csillagszem
17:55 A Doktor Lúdtalp szórakoztató egészség-

ügyi magazinműsor 25’ 
18:20 Aggódunk érted… Cukorbetegek 

vérszegénysége egészségügyi ismeretter-
jesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-
miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

20:00 Bogáncs magyar kalandfilm, 80’  
rend.: Fejér Tamás  
Fsz.: Makláry Zoltán, Siménfalvy Ida 

21:20 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója ism.

21:40 Kézilabda-mérkőzés
ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC-Galerius Fürdő

július 24. kedd
10:00 Érdi Panoráma  

– heti események összefoglalója ism.
10:30 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
11:00 Kézilabda-mérkőzés  

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC-Galerius Fürdő
12:30 Aggódunk érted… Cukorbetegek vérsze-

génysége egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism.  
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-
miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem  
János első 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 27. rész 
20:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:55 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
21:25 Fény-Kép

július 25. szerda
10:00 Érdi Panoráma – heti események össze-

foglalója ism.
10:20 Fény-kép
10:50 A Doktor Lúdtalp szórakoztató egészség-

ügyi magazinműsor 25’ 
11:15 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-

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

11:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 27. rész 

17:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Dunaegyháza, 50/17. gasztronó-
miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem  
János első levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója ism.

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

„Dixie, swing, bebop…” 1943–1947 tv-
sorozat, 49’ 

20:40 Aggódunk érted… Cukorbetegek vérsze-
génysége egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

21:20 Bogáncs magyar kalandfilm, 80’ 
rend.: Fejér Tamás 
Fsz.: Makláry Zoltán, Siménfalvy Ida 

július 26. csütörtök
10:00 Mozgás
10:30 Csillagszem
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 27. rész 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig

„Dixie, swing, bebop…” 1943–1947 tv- 
sorozat, 49’ 

17:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 27. rész 

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

„Dixie, swing, bebop…” 1943–1947 tv- 
sorozat, 49’ 

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

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

Nemes Tibor filmje 27. rész 
21:30 Polgár-társ

július 27. péntek
10:00 Fény-kép
10:30 Bibliai Szabadegyetem János második és 

harmadik levele 60’ 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing, bebop…” 1943–1947 tv- 
sorozat, 49’ 

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

„Dixie, swing, bebop…” 1943–1947 tv- 
sorozat, 49’ 

19:00 Mozgás
19:30 A Doktor Agyi keringési zavar szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:00 Az eltüsszentett birodalom 

magyar mesefilm, 81’ rend.: Banovich 
Tamás fsz.: Soós Imra, Krencsey Marianna 

21:20 Bibliai Szabadegyetem 
János második és harmadik levele 60’ 

július 28. szombat
10:00 Polgár-társ
10:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/18. gasztronó-

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés 
ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC-Galerius Fürdő

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
János második és harmadik levele 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/18. gasztronómiai 

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

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 27. rész 

19:30 Csillagszem
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

János második és harmadik levele 60’ 
21:00 Az eltüsszentett birodalom 

magyar mesefilm, 81’ rend.: Banovich 
Tamás fsz.: Soós Imra, Krencsey Marianna 

július 29. vasárnap
10:00 Mozgás
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

János második és harmadik levele 60’ 
11:30 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:00 Bogáncs magyar kalandfilm, 80’ 

rend.: Fejér Tamás Fsz.: Makláry Zoltán, 
Siménfalvy Ida 

18:30 Bibliai Szabadegyetem 
János második és harmadik levele 60’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 28. rész 

20:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:30 Ízőrzők Érsekcsanád, 50/18. gasztronómiai 

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

21:00 A Doktor Agyi keringési zavar szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

21:25 Az eltüsszentett birodalom 
magyar mesefilm, 81’ rend.: Banovich 
Tamás fsz.: Soós Imra, Krencsey Marianna 

2012. július 23 – 29.

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 Jót tenni jó! címû könyvet 
a Városi Galériában mutatták 
be. A kiadványban olyan érdi 
emberekről olvashatunk, akik 
felelős-cselekvő részesei Érd 
környezetének, hivatástudatuk-
kal, elkötelezettségükkel vagy 
önként vállalt tevékenységük-
kel nemcsak példát mutatnak, 
hanem tudatot formálnak, 
másokat is cselekvésre buzdí-
tanak. 

Nem véletlenül kapta a könyv 
a Jót tenni jó! címet, szerkesz-
tője Bartos Csilla elárulta, a 
mondatot példaképétől, Böjte 
Csabától kölcsönözte, aki a 
Szent István-tervet meghir-
detve szorgalmazza, hogy az 
oktatás, az építészet, a környe-
zetvédelem területén mindenki 
a maga tudása, ereje és lehe-
tősége szerint tegye meg, ami 
tőle telik. Böjte Csaba azt vallja: 
nemcsak annak kell adni, aki 
kér vagy megérdemli, hanem 
legfőképpen annak kell segí-
teni, akinek szüksége van rá. 
Ez az elv a társadalom minden 
területén követhető, amennyi-

ben vannak kezdeményező és 
tettre kész emberek. Márpedig 
Érden vannak ilyenek – derül 
ki a Környezetvédő Egyesület 
kötetéből, amelyben huszonöt 
hosszabb-rövidebb portré olvas-
ható azokról, akik szûkebb kör-
nyezetük és a közösség javára is 
letettek valamit az asztalra. 

A könyvbemutatón Ozsda 
Erika színmûvész „élőben” is 
faggatta a könyvben szereplők 
közül a két, legendás pedagó-
gust: Somfai Istvánt és Szerényi 
Gábort. A tanári pálya – kívül-
ről és talán a mai értékrend-
del nézve – korántsem tûnik 
csodálatra méltó karriernek, ám 
mégis sikerként könyvelhető el, 
hogy évek múltán, amerre csak 
megfordul, lépten-nyomon kivá-
ló, volt tanítványaival találko-
zik, akikből nagyszerû orvosok, 
cégvezetők vagy éppen tudó-
sok lettek. A pedagógus igazi 
sikere ebben rejlik – ismerte el 
Szerényi Gábor, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium volt bioló-
giatanára. Azt is elárulta, hogy 
valójában nem készült pedagó-

gusnak, csupán azért válasz-
totta ezt a pályát, hogy több 
ideje legyen a „bogarászó szen-
vedélyére”, ám a diákok őszin-
te érdeklődésének köszönhe-
tően hivatásává lett a tanítás. 
Szerényi Gábor biológiai tábo-
rába bejutni valódi jutalomnak 
számított, és egy Soros-pályá-
zatot elnyerve – amit az egész 
országban csak három iskola 
kapott meg –, az érdi gimnázi-
um ma is a Környezetvédelmi 
Mintaiskola címet viseli. 

Somfai István mind pedagó-
gusként, mind pedig a közélet-
ben ismert személyiség, aki 
szintén évtizedek óta élvezi 
az emberek nagyrabecsülését. 
Több mint 16 éve ő tartja össze 
Poly-Art Alapítvány tagjait, szer-
vezi rendezvényeit, szerkeszti 
és gondozza kiadványait. Hiszi 
és vallja, hogy mind a tanári 
pályáján, mind a közéleti sze-
repében jó példával járhat elő, 
amennyiben a mûveltséget, a 
szerzett tudást és a kultúra irán-
ti nagyobb fogékonyságot sugá-
rozza az emberek felé. A Poly-

Art Alapítványban vállalt tevé-
kenységgel többet kapott, mint 
amennyit adott, hiszen – mint 
mondta – ez egy olyan munka, 
amiben elsősorban barátokat 
szerez az ember. 

A Jót tenni jó! címû könyv 
bemutatóján ugyan csak ketten 
vállalták az élő szereplést, de 
a könyvből a többi érdi jóte-
vő portréját is elolvashatják az 
érdeklődők. A kötet szerkesztő-
je, Bartos Csilla a mûhelytitkot 
is megosztotta: sokan elektro-
nikus levélben vallottak maguk-
ról, talán kevesebbet és sze-
rényebben, mint azt érdemeik 
alapján megtehették volna, és 
a készen küldött kéziratok már 
nem adtak alkalmat a visszakér-
dezésre. A könyv mégis értékes 
kezdeményezés, mert lehető-
séget ad a továbbgondolásra 
és a folytatásra. Talán kedvet 
is teremt ahhoz, hogy – a jó 
példákból okulva – érdemes és 
kell is ezért a városért, ezért a 
közösségért, amelyben élünk és 
amit otthonunknak tartunk, jót 
tenni.  Bálint Edit

Érdi portrék a Környezetvédõ Egyesület kiadványában

Jót tenni jó! – könyv a felelõs cselekvõkrõl
Aki elkötelezi magát va-
lami mellett, többnyire 
csendben, de határozot-
tan teszi a dolgát, s köz-
ben észre sem veszi, hogy 
múlnak mellette az évek, 
és mindaz, amiért kiállt 
és véghezvitt, túlnõ rajta, 
mintegy önálló életet kezd 
élni, szinte „legendává” 
lesz. Nem babérokat akar 
aratni, csupán – legyen 
szó a közélet bármilyen 
területérõl – megcselek-
szi, ami lényébõl fakad, 
fogalmazhatnánk úgy is: 
megteszi, amit megtehet. 
Például úgy, mint az a 
huszonöt ember, akinek 
portréját egy kis kötetbe 
gyûjtötte Bartos Csilla, a 
Környezetvédõ Egyesület 
elnöke.

Bartos Csilla, a könyv szerkesztõje a Környezetvédõ Egyesület korábbi kiadványaira is emlékeztette az 
érdeklõdõket – az asztalnál: Ozsda Erika, Somfai István és Szerényi Gábor
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A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet

Módszertani Gyermekjóléti Központ

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyermekjóléti 
Központ családgondozási feladatainak ellátása a szociális munka eszközeivel. A rászoruló családok segí-
tése a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében. Komplex támogatás nyújtása a veszélyez-
tetett családok és gyermekek részére, annak érdekében, hogy a gyermek a saját családi környezetében 
megtartható legyen. A családból átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermekek visszahelyezésének 
elősegítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Egyetem (csak szakirányú) Felsőfokú szociális végzettség, pszichológus, pszichopedagógus 

vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár ,

•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23/374-944 -os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Budai út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2012, 
valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával lehetséges. (A záróvizsga-igazolás nem elegendő.) Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Honlap – 2012. július 2.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján állást hirdet

informatika szakos középiskolai tanári 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: informatika tantárgy 
tanítása általános iskolai és gimnáziumi osztályokban
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az 
irányadók
Munkakör betöltésének feltételei:
•   felsőfokú szakirányú végzettség
•   büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának feltételei: 
•   szakmai önéletrajz, 
•   végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
•   erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2012. augusztus 23-án tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti 
Gabriella igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
•  elektronikus úton gardonyigezaisk@erd.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: 
az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés 
a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. augusztus 1. 
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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! 

Erzsébet-tábor
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Tábordal klipforgatás a Megasztárokkal

A balatonberényi Erzsébet-
táborban tartózkodó mint-
egy 240 gyermek az ország 
különbözõ pontjairól: a Pest 
megyei Erdõkertesrõl, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szorgalmatosról, Nagyvar-
sányból és Dombrádról, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kazincbarcikáról, a vasi Csá-

kánydoroszlóról, valamint a 
Komárom-Esztergom megyei 
Tátról érkezett. Kora délelõtt 
még egyikük sem sejtette, hogy 
egy különösen izgalmas nap vár 
rájuk. 

Aztán megérkezett a Mega-
sztár-csapat: Burgess Benji, 
Kökény Attila, Lakatos Yvette, 
Patai Anna, Radics Gigi, Szakos 

Andrea, Talán Attila, Tolvai 
Renáta. A táborozók legnagyobb 
örömére a megasztárosoknak 
a videoklip forgatása mellett a 
közös játékra is maradt idejük. 
Gigivel rajzolhattak, Renivel 
táncolni tanulhattak a gyer-
mekek. A teniszpályán Talán 
Attilát próbálták meg legyõzni, 
Kökény Attila pedig malmozni 
tanította a táborlakókat.

Az Erzsébet-tábor indulója 
letölthetõ a www.erzsebetprog-
ram.hu oldal Galéria menü-
pontjából. A klip, amelyet a 
megasztárosokkal forgattak, 
hamarosan megtalálható lesz 
az Erzsébet-program hivatalos 
honlapján is. 

Megasztárokkal forgatták a Tábordal videoklipjét 
Balatonberényben. Az Erzsébet-tábor indulója elõször 
június közepén az Erzsébet-ligetben, az Erzsébet-tábor 
nyitórendezvényén hangzott el, és negyedik hete ez a 
dal köszönti minden reggel a nyaraló gyermekeket a 
Balatonnál és más táborhelyszíneken. 

Tehetséges fiatalok a labdarúgó sporttáborban 

– Kétszáz gyermek van a tábo-
runkban, külön öröm számom-
ra, hogy nagyon vegyes a tár-
saság. Az ország különbözõ 
részeirõl érkeztek a fiatalok, 
különbözõ korosztályok kép-
viseletében, fiúk és lányok 
egyaránt. Képzettségben is 
változatos a csapat, van, aki-
vel már kevesebbet kell foglal-
kozni, van, akivel többet, de 
összességében tehetséges fia-
talok gyûltek össze – mondta el 
Vincze Ottó a Magyar Televízió 
Balatoni nyár címû mûsorában, 
ahol arra is kitért, mennyire 
fontos az utánpótlás-nevelés. 

– Jelenleg is utánpótlás-neve-
léssel foglalkozom, így tudom, 
miben vannak hiányosságok a 
magyar futballoktatásban. Egy 
hét alatt persze nem tudunk 
csodát tenni az Erzsébet-tábor-
ban sem, de iránymutatást 
adhatunk a fiataloknak, hogy 
késõbb sikereket érhessenek el 
a sportágban.

Vincze Ottó elárulta, a gyer-
mekek nagyon jól megértik egy-
mást, a fiúk mindenben segítik 

a lányokat, együtt is edzenek, 
és mindannyian élvezik, hogy 
a Balaton partján tölthetnek egy 
csodálatos hetet.

– Olyan gyermekek jöttek el 
hozzánk, akik az Erzsébet-prog-
ram nélkül valószínûleg sosem 
jutottak volna el egy ilyen 
táborba. Ezzel a lehetõséggel 
viszont akár már ötezer forint 
befizetésével egy hétig élvez-
hetik a nyarat, sportolhatnak a 
Balaton partján.

A magyar futball ifjú re-
ménységei gyûltek össze 
a fonyódligeti labdarú-
gó sporttáborban, ahol 
Vincze Ottó többszörös 
magyar válogatott focista 
vezetésével szakmai kép-
zésben és játékos edzése-
ken vettek részt.

Vincze Ottó vezeti a fonyódligeti labdarúgó sporttábort

Iránymutatást adnak a fiataloknak, hogy késõbb sikereket érhessenek el a labdarúgásban

A balatonberényi Erzsébet-táborban nyaraló gyermekek Radics Gigivel

A balatoni táborozás elképzelhetetlen strandolás és gumimatrac nélkülA Megasztároknak a videoklip forgatása mellett a közös játékra is maradt idejük

Önfeledten nyaralnak az Erzsébet-táborban A Megasztárok felpezsdítették a tábort

Erzsébet-tábor
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Az anyatej évezredek óta az 
erőt, az egészséget, a gyermek 
és édesanyja kapcsolatát szem-
lélteti. Népmeséink vissza-
visszatérő eleme az anyatejjel 
sütött pogácsa, az évekig tartó 
szoptatás, és gyakori az is, hogy 
az egymást nem ismerő test-
vérek az anyatejjel sütött étel 
elfogyasztásakor ismernek egy-
másra (tejtestvérek!). Sajnos, 
voltak olyan évtizedek, mikor 
ez a természetes és a csecsemő 
számára legegészségesebb táp-
lálék háttérbe szorult; az édes-
anyák inkább a mesterséges 
tápszerekhez és a bébiételekhez 
nyúltak. 

Ma már más a helyzet: az 
orvosok, a védőnők újra felis-
merték az anyatej védő, egész-

ségmegőrző szerepét, illetve a 
szoptatás anyára és gyermeké-
re gyakorolt kedvező hatását, 
és lehetőleg az igény szerin-
ti, legalább féléves korig tartó, 
kizárólagos szoptatást ajánlják. 
Klubok, egyesületek, önsegítő 
csoportok alakultak azzal a cél-
lal, hogy támogatást nyújtsanak 
a szoptató édesanyáknak, akik 
ma már nem állnak egyedül 
kérdéseikkel, problémáikkal – 
nemcsak a szoptatás, hanem az 
anyaság egyéb területein sem. 

Érden már 1994-ben volt egy 
városi rendezvény a szopta-
tás világnapja alkalmából (az 
Egészségügyi Világszervezet, 
a WHO 1993-ban augusztus 1-
jét az anyatej, illetve a szopta-
tás világnapjává nyilvánította), 

ám ezután több év kihagyás 
következett. Az Érdi Védőnői 
Szolgálat hét éve rendezi meg 
évi rendszerességgel a városi 
Anyatejes Napot a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban. Idén 
szeptember 14-én, pénteken, 
10 és 12 óra között várják az 
édesanyákat, a várandós kis-
mamákat és a gyerekeket. Az 
érdeklődők száma évről évre 
nő: tavaly már kétszázan jöttek 
el, hogy együtt ünnepeljék az 
anyatej világnapját, adjanak és 
kapjanak tanácsokat, beszélges-
senek és hallgassák meg a szak-
értők előadásait. Az érdi édes-
anyák – és az anyatejes táplálás 
népszerûsítésén munkálkodó 
gyermekorvosok, védőnők, 
tanácsadók – egyébként is büsz-
kék lehetnek: a statisztikák sze-
rint Érden az országos aránynál 
jóval több csecsemő kap féléves 
koráig kizárólag anyatejet (2011-
ben 54 százalékuk, szemben az 
országos 37 százalékos átlag-
gal), nem beszélve arról, hogy 
az érdi, egyéves kort betöltött 
kicsik 45 százaléka még szo-
pik, ami hét százalékkal jobb a 
magyar átlagnál. 

Az anyatejes napon a babáju-
kat szoptató (illetve anyatejjel 
tápláló) édesanyákat ünnep-
lik, sőt, meg is ajándékozzák. 
Hiszen – bár ezt az első gyer-
meküket váró anyukák nehe-
zen hiszik – a szoptatás néha 
nem könnyû és nem magától 
értetődő, és bizony az anyává, 
családdá válás, a babával való 
„összecsiszolódás” is megvisel-
heti a mamát. 

Az Érdi Újságban sorozatot 
indítunk, amelyben hétről hétre 
olyan témákkal foglalkozunk 
majd, mint a csecsemő valódi 
szükségletei, a szülés utáni dep-
resszió, a kisgyermekes szülő-
ket támogató csoportok, az apa 
szerepe a szoptatásban. E témák 
nemcsak az édesanyáknak és a 
várandósoknak, hanem a csa-
ládtagoknak és a gyermeket ter-
vezőknek is szólnak – ahogy 
az anyatejes nap is. Sorozatunk 
szándékunk szerint segíthet 
abban, hogy a „friss” édesanyák 
érezzék: problémáikkal nincse-
nek egyedül – és azt is meg-
tudhatják majd, hogy itt, Érden 
milyen támogató csoportokhoz, 
szakemberekhez fordulhatnak. 
Indításként, következő lapszá-
munkban a csecsemő valódi 
igényeivel foglalkozunk.

 Ádám Katalin

Szoptatás-népszerûsítõ nap, Érden hetedszer

Sorozatot indítunk az  
anyatejes táplálásról
A szoptatási világnap alkalmából az ország több 
pontján rendeznek összejöveteleket augusztusban és 
szeptemberben, ahogy immár hét éve Érden is. Tavaly 
már kétszáz édesanya jött el, idén remélhetõleg még 
többen lesznek, hiszen a gyermeküket szoptató anyák 
száma évrõl évre nõ a városban. Az Érdi Újság a szop-
tatási világnapot egy sorozattal köszönti, amelyben 
azokat a tényeket, tudnivalókat foglaljuk össze, ame-
lyek az anyává, családdá válással kapcsolatosak. 

A tavalyi anyatejes napra kétszázan jöttek el – ez az édesanya, több társá-
hoz hasonlóan egy szoptatást népszerûsítõ táblát is magára tûzött
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helyi társadalom

A legtöbb állat nehezen viseli 
a meleget. Ezért aztán a gaz-
diknak nyáron fokozottan kell 
ügyelni kedvenceik megóvásá-
ra.

A hőségtől – hozzánk hason-
lóan – az állatok is szenvednek. 
Nyáron gondoskodnunk kell 
arról, hogy kedvenceink bár-
mikor be tudjanak húzódni az 
árnyékba. Ha pedig kennelben 
tartjuk négylábú barátainkat, a 
beárnyékoláson kívül naponta 
többször locsoljuk fel a kifutót.

– Az állatvédelmi törvény 
nem szankcionálja a kutyák 
kikötését. Itt kezdődik a prob-
léma, mert a kutyákat általá-
ban a tûző napra kötik ki, így 
a szerencsétlen állat nem tud 
árnyékba húzódni. Ez kiküszö-
bölhető egy hosszabb lánccal, 
ami elér az árnyékig. A kötelező 
láncméret egyébként idén nőtt 
10 méterre – tudtuk meg Böjtös 
Évától, az érdi ebtelep vezető-
jétől.

Télen az itató befagyását kell 
megelőznünk, nyáron a folya-
matos vízutánpótlásra kell 
ügyelnünk. A hőségben érde-
mes nagyobb itatókat használni. 
Legjobb, ha több külön tálkát 
is megtöltünk vízzel, így ha az 
egyik elfogy, vagy felborul, akkor 
sem szomjazik kedvencünk. 
Minden esetben gondoskodnunk 
kell a folyadékbevitelről.

– A legnagyobb veszélyben 
nem azok a kutyusok vannak, 
akiknek gondos gazdija van, 
hiszen ők tudják: az állat előtt 
mindig kell friss víznek lennie. 
Ha reggel mennek el otthonról 
és csak este érnek haza, gondol-
ni kell arra is, hogy a víz hamar 
fölforrósodik, úgyhogy árnyék-
ba kell helyezni – tette hozzá 
Böjtös Andrea elnök

Gyakran egy kisebb kádba 
engedett víz is jó szolgálatot 
tehet, ha kedvencünk kedvet 
kapna egy kis lubickoláshoz.

– Aki megteheti, rakjon ki 
valamilyen edényt, amiben 
megfürödhet a kutya – javasolja 
Böjtös Andrea. – Nagyon sok eb 
szereti a vizet. Néha az is elég, 
ha csak a mancsát rakja vízbe, 
máris hûti magát. 

Ha pedig a kutya a nagy 
melegben gödröt ás, azt nem a 

gazdi bosszantására teszi, csu-
pán a talajban hûti magát. Az 
ilyen esetekre a következőt java-
solják a szakemberek:

– Meg tudjuk akadályozni, 
hogy több gödröt ásson, ha az 
alját időnként belocsoljuk víz-
zel, így az folyamatosan hûvös 
marad.

Ha hőguta tünetei (az állat 
az oldalára dől, szája, orra hab-
zik, nagyon liheg és bőre süt 
a forróságtól) jelentkeznek a 
kutyánál, életbevágóan fontos 
a gyors ellátás. Ilyen esetek-

ben célszerû állatorvoshoz for-
dulni. A lakásban ügyeljünk az 
állandóan nyitva tartott ablakra, 
de legyen rajta rács, vagy háló, 
amely megakadályozza, hogy 
kedvencünk egy madár után 
kapva kizuhanjon az épületből.

A sétáltatást érdemes kora 
reggelre és késő estére tervez-
ni. Fontos, hogy ne induljunk 
útnak víz nélkül, és lehetőség 
szerint füves talajon, ne pedig 
a felforrósodott aszfalton sétál-
junk. Ha pedig a kutyát autóban 
szállítjuk, mindig kapcsoljuk be 
a ventilátort, vagy húzzuk le rés-
nyire az ablakot. Utazás során 
rendszeresen álljunk meg, hogy 
az állat inni tudjon.

– Érdemes kimondott kutya-
boxban utaztatni az állatot, az 
a legbiztonságosabb – hangsú-
lyozta Böjtös Andrea. – Fontos, 
hogy soha ne hagyjuk a kutyát 
a bezárt autóban, ahol nyáron 
40-50 fok felé is emelkedhet 
a hőmérséklet, és akár percek 
alatt is végzetes hőterhelés 
érheti az állatot. Egy kutya alap-
hőmérséklete magasabb, mint 

az emberé. Ha még felhevül a 
forró autóban, mivel nem tud 
úgy izzadni, mint mi, képtelen 
leadni a hőt, azonnal elpusztul-
hat. Ehhez nem kellenek órák. 
Egy kistestû kutyánál elegendő 
akár 10-20 perc is.

A „kire hagyjuk a kutyát” kér-
dés gyakran vetődik fel nyáron, 
amikor a család nyaralni megy 
és nem tudja megoldani, hogy a 
négylábú kedvencet is magával 
vigye.

– Ha a kutyus nem viseli jól 
az idegen környezetet, nem biz-

tos, hogy jó választás egy kutya-
panzió, egyrészt anyagi szem-
pontból sem, másrészt stressz 
érheti a kutyát. Ha van valaki, 
aki mindig rá tud nézni, jobb ha 
otthon marad. Önetető és önita-
tó is létezik már, ha nem tudjuk 
kire bízni, az is egy lehetőség 
lehet. Az a tapasztalatunk, hogy 
az emberek sokszor nem veszik 
elég komolyan a törvényeket: 
sok mindent nem is ismernek, 
mert nincs elég nyilvánossága 
ezeknek a módosításoknak. 
Például: két éve kötelező a mik-
rochip-beültetés minden négy 
hónapot betöltött kiskutyánál, 
valamint ha az állat tulajdonost 
vált. A negyedik hónap után már 
büntethető, ha nincs veszettség 
ellen beoltva a kutya – mondta 
Böjtös Andrea.

A kutya ellátásáról minden 
esetben gondoskodni kell. 
Felelősek vagyunk az állatain-
kért és a hőség idején különös-
képpen vigyáznunk kell rájuk.

– A bajt megelőzni kell! – 
emelte ki Böjtös Andrea.

 Kovács Renáta

Felelõsek vagyunk négylábú társainkért is

Már a kutyáknak is  
melegük van…

A két legfontosabb: a víz és az árnyék biztosítása
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Nyárbúcsúztató utcabál
A Szepes Gyula Művelődési Központ

2012. szeptember 8-án

Nyárbúcsúztató utcabált
és kirakodóvásárt rendez, amelyre kézművesek, 

iparművészeti- és kézműves termékeket árusító kereskedők, 
vendéglátással foglalkozó üzletek jelentkezését várják.

Jelentkezni lehet személyesen a művelődési központban (Érd, Alsó u. 9.) és 
telefonon az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Tiborné vagy Kiss Erzsébet 06-23/365-490
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Fórum

A Magyar  Könyvtárosok  Egye
sületének  Pest  Megyei  Szer
vezete  tanulmányutat  szerve
zett  Bazsóné Megyes Klára  és 

Sebestyénné M. Ewa vezetésével 
a  Felvidékre,  a Garam, Nyitra 
és  Vágvölgyi  várak  felkeresé
sére, Arany János „felszólítása” 

nyomán a várakhoz kapcsolódó 
történelmi és  irodalmi emlékek 
felidézésére. 
A túrához érdiek is csatlakoz

tak,  és  nemcsak  könyvtárosok, 
hanem  pedagógusok,  könyv
tári  olvasók,  az  Érdi  Lengyel
Magyar Kulturális Egyesület né
hány tagja.
A négynapos túra során meg

tekintettük  Léva  (Érd  testvér
városa),  Selmecbánya,  Nagy
biccse,  Zsolna,  Sztrecsnó, 
Beckó,  Trencsény,  Bajmóc, 
Nyitra  várát,  illetve  várkasté
lyát,  Csicsmány  festett  népi  fa
házait, Csejte erődtemplomát és 
a  komáromi Monostori  Erődöt, 
eljutottunk  a  Maninihasadék
ba.  Mindegyikünket  megraga
dott  a  táj  természeti  szépsége, 
a  vadregényes  helyeken  épült 
várak, kastélyok és a festői köz
ségek.  A látogatás  során  meg
ismertük  a  várakhoz,  kasté
lyokhoz  fûződő  történelmi ese
ményeket,  legendákat,  boldog 
vagy  szerencsétlen  szerelmek 
történetét,  csodákat  és  csodás 
eseményeket, a hûség és a gyá
vaság sokféle arcát. 
A várak,  kastélyok  és  udvar

házak  tulajdonosainak  család
jai  között  az  ismert  történel
mi  családok  (Báthory,  Cillei, 
Csák,  Pálffy,  Széchy,  Thurzó, 
Wesselényi)  neve  mellett  talál
koztunk  az  Illésházy  és  a  Sina 
családok nevével is, akik Érdhez 
és környékéhez is kötődtek. 
A résztvevők  a  nagy  meleg 

ellenére mindvégig  érdeklődés
sel és lelkesedéssel vettek részt 
a  jól  szervezett  és  hangulatos 
programokon  és  fáradtan,  de 
élményekkel  gazdagodva  tér
hettek haza.

Honváriné Kovács Margit  
és Honvári Károly

Felvidéki kalandok

Csoportkép a selmecbányai Leányvár lépcsõjén

Budatin vára Zsolnán

Trencsény vára

Hazánkban  május  5én  ren
dezték  meg  először  a  hiphop 
világbajnokság  magyarországi 
selejtezőjét a HipHop Hungary 
jóvoltából,  a  soroksári  sport
csarnokban.  A verseny  győz
tesei  kvalifikálták  magukat  a 
Las  Vegasban  augusztus  elseje 
és  ötödike  között,  42  ország 
részvételével  megrendezésre 
kerülő  világbajnokság  döntőjé
be.  A selejtezőn  a  Cats  Dance 
Team  Százhalombattai  Városi 
Tánc  Egyesület  kettős  győzel
met aratott. Várszegi Alexandra 
(17éves) az All Style Battle kate
góriát  nyerte  meg,  így  egyéni
ben ő, míg  varsity  korosztályá
ban a Cats Dance Team csapata 
lett  az  első  és  szerezte  meg  a 
jogot,  hogy  hazánkat  képvisel
je  az  augusztusi  világbajnoksá
gon. Egyszeri és vissza nem térő 
lehetőséget harcoltak ki  ezek  a 
tehetséges fiatalok!
A Cicák  csapatának  tagjai: 

Tasnádi Diána, Kocsis Adrián, 
Kárász Vénusz, Sebők Lili, Bakos 
Babett, Várszegi Vanessza, 
Várszegi Alexandra. 
Alexandra  –  akit  talán  Sziszi 

becenéven  jobban  ismernek, 
most  már  nemcsak  hazánkban, 
hanem  külföldön  is  –  eddig  két 
alkalommal  szerzett  egyéni 
világbajnoki  címet  gyermekként 
hiphop  és  akrobatikus  tánc 
kategóriákban  (2005.  Las  Vegas, 

2006.  Hollywood).  A két  egyéni 
világbajnoki  címmel  sporttörté
nelmet  írtunk, és ez  idáig egyet
len magyar versenyző sem tudta 
ezt utánunk csinálni. Most ismét 
lehetőségünk nyílik valami csodát 
végrehajtani,  mert  esélyesként 
utazhatunk  ki,  és  amennyiben 
sikerül  jó  eredményt  elérnünk, 
akkor csapatként is mi szerezhet
nénk  először  Magyarországnak 
világbajnoki címet. 
Bár  az  egyesület  százhalom

battai,  Érden  is mûködtet  isko
lát  és  a  kiutazó  csapatból  is 
öten  érdiek.  Százhalombattán 
és  Érden  szeretnek  minket  és 
drukkolnak  nekünk,  de  orszá

gosan is ismert és elismert egye
sület  vagyunk.  Sőt:  Európában 
és  Amerikában  is  ismertek 
vagyunk  már,  tisztelettel  említ 
minket  a  média  mindenhol. 
A kiutazásunk  költsége  közel 
5  millió  forint,  ehhez  Várszegi 
Alexandra már 550 dollárt meg
nyert,  de  továbbra  is  keresünk 
támogatókatszponzorokat! 
Érden  a  Bajcsy  Zsilinszky  út 

121.  szám  alatt  lévő  üzletház
ban mûködtetjük az iskolánkat, 
ahova várunk minden tánc iránt 
érdeklődő óvodást, fiatalt és fel
nőttet!

Czindrich József elnök
Cats Dance Team 

A Cicák ismét Las Vegasba mennek 

Nemcsak nézték, hanem díjazták is a Cicák táncát

információk

Az Érd és Környéke Ipartestület 
együttmûködési  megállapodást 
kötött  Jogpont+  szolgáltatásra, 
melynek  keretein  belül  ingye
nes  jogsegély  szolgáltatásban 
részesülhetnek  az  ipartestü
let  tagjai  és  a  város  polgárai. 
Elsődlegesen  munkaügyi  prob
lémák megoldásához lehet taná
csokat,  információkat  szerezni. 
Emellett  még  az  új  Jogpont+ 
szolgáltatás  a  következő  jogte

rületekre  terjed  ki:  családjog, 
társaság  és  cégjog,  szervezeti 
jog, vállalkozások joga, munka
jog,  társadalombiztosítási  jog, 
pénzügyiadójogi  tanácsadás, 
közigazgatási jog. 

A tanácsadás  minden  csü
törtökön  1517ig  az  Ipar
testület  székházában  érhe
tő  el  dr.  Göböl  Edina  ügyvéd 
közremûködésével. 

Jogsegély-szolgáltatás

Meghívó
 „Megújuló energia” konferencia

Időpont:	 2012.	július	24.	(kedd)	18	óra
Helyszín:	 Érd	és	Környéke	Ipartestület	Székháza	
	 	 (2030	Érd,	Alispán	u.	8.)

A rendezvény programja

18.00	–	18.20	 Köszöntő	és	rövid	cégbemutató
		 	 Előadó:	Somos	András	ügyvezető	
	 	 SKC-Consulting	Kft)	
18.20	–	19.00	 Új	technológiai	és	infrastrukturális	beruházások,	
	 	 Előadó:	Orosz	Gergely		
	 	 (SKC-Consulting	Kft.)
19.00–	19.30	 	Pályázati	lehetőségek	napi	működési	költségek	csökkentése		

és	azok	pályázatból	történő	finanszírozása
	 	 Előadó:	Hajdu	Gergely	
	 	 (SKC-Consulting	Kft.)
19.30-	20.00	 Felmerülő	kérdések	megválaszolása,	kötetlen	beszélgetés

A	változtatás	jogát	fenntartjuk!		A	részvétel	térítésmentes.

Szervező:	SKC-Consulting	Kft.	1031	Budapest,	Monostori	út	10.	
Értesítési/jelentkezési	lehetőség:	

Horváth	Éva	06/70/866-0750	eva.horvath@skc.hu
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Legyen divat Magyarország!
Bármerre utazunk a nagy
világban, mindenhol találko
zunk olyan turistákkal, akik 
büszkén hordják hazájuk 
szimbólumait a ruházatukon. 
Világversenyeken, ahol a sport
versengés miatt gyûlik össze 
sokféle náció, a lelátókon ezek 
a szimbólumok is versengenek 
ötletesség, látványosság szem
pontjából. Egy ilyen sport
verseny kapcsán mindig saj
nálattal kell megállapítanunk, 
hogy hazánknak nincs ilyen 
szimbóluma. A szurkolóink 
nem tudnak olyan látványos 
és Magyarországra jellemzõ 
jelmezt magukra ölteni, ame
lyen a nemzetközi televíziócsa
tornák kamerái úgy tudnának 
elidõzni, hogy arról mindenki 
tudná: õk magyarok, a magyar 
versenyzõknek szurkolnak! 
De most, a londoni olimpián 

ebben is fordulat állhat be. 
Tehetséges magyar iparmûvész 
keze munkáját dicséri az a két 
szurkolói sapka, amelyet akár 
már Londonban is méltón visel
hetnek a szurkolóink.

A szarvasagancsos vagy 
éppen a kosszarvas, nemzeti 
színû prémes fejfedõ jól ötvö
zi az ismert hagyományt és a 
modern formavilágot. A tervezõ 
által megálmodott hun ország
logó pedig képes gyökereink 
történeti  esszenciáját össze
foglalni, és azt közvetíteni egy 
frappáns emblémába sûrítve. 
A már elérhetõ országlogóval 
ellátott, emblémázott ruhá
zatok pedig egy külföldi út 
során is diszkréten mesélhetik 
el, merrõl érkeztünk. Hozzuk 
divatba Magyarországot elõször 
magunk között, gyerekeink 
elõtt, majd pedig külföldön!  ▲

Olimpia vagy városi meccs?
Egyedül vagy cimborákkal?
A lelátóról nézed vagy otthon a tv elôtt?

Legyen szó bármilyen sporteseményrôl, egy valami elengedhetetlen!

További részletek a www.hunpark.hu oldalon!

A Hungarikum Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság ajánlásával

Helyi_Téma_Hunpark_138x204.indd   1 2012.07.04.   7:30

Napjainkban sok szó esik arról, 
hogy érdemese gyümölcsfát 
ültetni a házikertbe. A rengeteg 
fáradozásnál egyszerûbbnek 
tûnik, ha a közértben vagy a 
piacon beszerezzük a gyümöl
csöket. Ez részben ugyan igaz, 
de micsoda különbség van a 
saját fánkról szüretelt termés és 
a bolti minősége között. Nem is 
beszélve a sikerélményről.

 – Az érdi kertekben csökkent 
a gyümölcs jelenléte. Régen 
mindenki igyekezett haszno
sítani az őt körülvevő piciny 
földterületet; ki megélhetési, ki 
fizetéskiegészítési, ki csupán 
kedvelt időtöltési szempontból. 
Rohanó lett a világ. Az ember 
örül, ha hazaér szusszanni egy 
picit. Már nincs idő békésen 
kertészkedni, és nemcsak, hogy 
idő nincs, az idő hiányával a 
szükséges szakértelem is kiko
pott. Metszőollót ugyan árul
nak, de tudás nem jár hozzá. 
A gyümölcsfa gondozását, ápo
lását szolgalelkûen tanulni kell, 
ami megint csak időigényes. 

Sokszor látni barbár munká
kat metszésként aposztrofálva 
– mondta Domokos Balázs.

A gyümölcsfák amellett hogy 
hasznosak, lenyûgöző lát
ványt nyújtanak a kertekben. 
Mi lehetne szebb egy virágba 
borult vagy érett termésektől 
roskadozó gyümölcsfánál? 

– A kordon gyümölcsök, és itt 
most nemcsak a szőlőre gondo
lok, nagyon impozáns látványt 
nyújtanak, emellett még terem
nek is. Hajdanán a kastélyok
ban, a bevezető utak mentén 
sok esetben találkozhattunk 
gyönyörûen megmunkált termő 
gyümölcsösökkel. Nyilván 
ehhez is szaktudásra van szük
ség, de a kapott látvány sokakat 
kertészkedésre sarkallhat.

– És ha már szó esett esz
tétikai élményről, a gyümölcs
termő alakfákat sem hagyhat
juk figyelmen kívül. Alakfák 
esetében nem a természetes for
májában látjuk a fákat: találkoz
hatunk például lapított ernyős 
koronájú almafával. Ez megint 
csak egy kis izgalomra, kísérle
tezgetésre adhat okot. De elég, 
ha csak a nagy, árnyékot adó 
fákra gondolunk, arra, milyen 
jó is kiülni egy illatos diófa alá, 
aminek a haszna nem utolsósor
ban visszaköszön a karácsonyi 
asztalon. A dió ráadásul túlzott 
gondozást nem is igényel.

Ha valaki elegáns, modern 
kertet szeretne, Domokos Balázs 
szerint nem kell lemondania a 
gyümölcsfákról és bokrokról.

– Divatosak manapság a 
bogyós gyümölcsök, gondolok 
itt például az áfonyára, ami 
ráadásul igénytelen növény. Az 
árnyékot és a párát kedveli, de 

Nemcsak hasznos: látványnak is lenyûgözõ

Ültessünk gyümölcsfát!
Csokorba gyûjtöttünk Do
mokos Balázzsal, az érdi 
Kert Stúdió vezetõjével 
néhány érvet amellett, 
miért érdemes gyümölcs
fát ültetni.

www.kertstudio.hu
06-20/94-60-934

cserébe gyümölcse vitaminok
ban gazdag, kalciumot, vasat és 
folsavast is tartalmaz. Vagy ott 
van a málna. Nem kell mondani, 

milyen finom, akár frissen, akár 
lekvárként. Amikor gyümölcsfá
ra gondolunk, engedjük szabad
jára fantáziánkat, és nyugodtan 
válasszunk olyan gyümölcsöket 

is, amelyek eltérnek a megszo
kottól. Ültethetünk kertünkbe 
homoktövisbokrot, bodzát vagy 
akár kivit is.

– Sokan nem tudják, hogy 
hazánkban is ültethető a kivi. 
Érden vannak is erre próbálkozá
sok. Egy 15–20 négyzetméter fut
tatófelületen 60–100 kilogramm 
kivi is megteremhet. És ez nálunk 
érik be, nem a hajóúton. Nagyon 
fontos lenne, hogy az embe
rek használják is kertjüket. Ha 
már van egy málnabokor, ami 
körül kicsit sürögnekforognak, 
pár héten keresztül leszedegetik 
a gyümölcsét, akkor máris kint 
időztek egy kicsit. És kimegy a 
gyermek is, és apránként birtok
ba veszi a kertet az egész család 
– hangsúlyozta a kertépítő.

Egy szó mint száz, bátran 
ültessünk gyümölcsfát! A kert 
évről évre egyre jobban meg
hálálja a belé fektetett munkát. 
A gondoskodás szó szerint meg
hozza gyümölcsét.

 Kovács Renáta

Az ültetés ideje õsszel, valamint kora tavasszal van

A 
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 fe
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A szilvaszezon még csak most jön

információk

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, 06-20/22-15-502.

Első Érdi Úszó Egylet 

Nyári úszótábor
Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk heti turnusokban.
Legfontosabb tudnivalók:   
– mindennap 8.00–16.00 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 2x 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 kézműves-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.) biztosítja. 

Turnusok időpontjai:  
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  +36-20/22-15-502
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Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

A még meglévő férőhelyeinkre 3 ágyas lakószobákban 
várjuk leendő lakóinkat. A Nyírfaliget Idősek Otthona teljes 
ellátásra szoruló időseket is fogod, akik természetesen 
mindvégig számíthatnak az Otthon gondoskodására.

Nyírfaliget Idősek Otthona:
2316 Tököl, Pesti út.1. Telefonon H- P : 8-16 óráig
06-30-558-4002 vagy 06-30-465-2182 
www.nyirfaligetidosekotthona.

Humánus térítési díj ellenében szolgáltatásaink:
- napi 3x-i étkezés ( cukorbetegeknek 5x)
- 24 órás ápolói felügyelet
- orvosi vizit ( tüdőgyógyász, neurológus)
- ingyenes alapgyógyszerellátás
- mosás, vasalás takarítás
- gyógyintézetbe történő szállítás
- hitélet feltételeinek biztosítása
- önköltséges szolgáltatás: fodrászat, manikür, pedikür helyben
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ABLAK-AJTÓ

ARANY-EZÜST

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

ÁLLÁS

Kozmetikumok terjesztéséhez 
keresek vállalkozó szellemû hölgye-
ket. Gyesen lévõknek, nyugdíjasok-
nak, aktív dolgozóknak jó kereseti 
lehetõség! T.06 30 289 1814

Megbízható fiatal hölgy nagy 
tapasztalattal takarítást vállal Érden és 
környékén. T:06 30 622 4358

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

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

VÁROSLIGET KÖZELÉBEN ELADÓ 
LAKÁS! 40nm-es, thermentes, azon-
nal költözhetõ garzonlakás, tároló-
helyiséggel. Kiváló közlekedés! Ár: 
6.99M Ft Tel: 06-70-585-3231

XXII. Budafokon, 35nm-es, 
gázfûtéses, egyedi mérõs lakás 
téglaépítésû házban eladó! Irányár: 
7.900.000 Ft Tel: 06-20/375-1908

XXII. Anna utcában, 2 szobás, 
50nm-es, egyedi mérõs, ablakos 
konyhás, gyorsan költözhetõ lakás 
eladó! Irányár: 9.400.000 Ft Tel: 06-
20/375-1908

XXII. Bartók Béla utcánál, elsõ 
emeleti, 2 szobás, erkélyes, konvek-
toros lakás parkos környezetben eladó! 
Irányár: 11.500.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

XI. nyugodt környéken, kertkapcso-
latos, 80nm-es lakás Sasad Resort 
lakóparkban eladó garázzsal, tárolóval! 
Irányár: 42.900.000 Ft Tel: 06-30/936-
5867

Egyszeri alkalom, hogy nyerjen! XI. 
Gazdagréten, 1,5 szobás, jó állapotú 
lakás eladó! Irányár: 9.900.000 Ft Tel: 
06-30/936-5867

XI. Sasadon, Dayka téren 68nm-es, 
2,5 szobás, erkélyes, emeleti, napos 
lakás kertvárosi környezetben eladó! 
Irányár: 21.800.000 Ft Tel: 06-30/336-
3073

XI. Kovászna utcában õsfákkal övezett 
villaházban, 4 lakóhelyiséges, teraszos, 
kertkapcsolatos lakás eladó! Irányár: 
27.900.000 Ft Tel: 06-20/295-7965





















Jó környezetben lévõ tulajdonostól 
150 N-öl gondozott telken 30 m² télie-
sített összközmûves ház cirkófûtéssel 
nagy vízhozamú ásott kúttal eladó 9,8 
M Ft. T:06 30 292 3499

Eladó 44 m² 1,5 szobás felújított, 
tehermentes, kis rezsijû öröklakás 
Érd központban. Rendezett környék, Z 
programos, azonnal költözhetõ, 7,5 M 
Ft. T:06 70 251 3312

Eladó Érden kis családi ház építés-
re alkalmas, nagy telekkel telekáron, 
esetleg érdi lakótelepi cserét beszámí-
tok. Iár: 12,9 M Ft. T:06 20 330 4666, 
06 20 479 7662

Érden eladó Emese u. 5. családi ház 
542 m² telken 5 szoba, 2 fürdõszoba, 
2 WC+garázs, mellékép., központi 
fûtés 28 M Ft. T:20 423 4128

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó panorámás 
3 szintes teraszos, cirkós ház dísz-
kerttel, garázzsal, pincével. T:0630 
290 9276

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, adás-vételi szerzõdéssel 
roncsautót is. Házhoz megyünk! Tel.: 
0630-2532248

KAPUTECHNIKA

KERT

KERTÉPÍTÉS

KERT- TELEKRENDEZÉS! Metszés, 
permetezés, favágás, gyepesités, talaj-
csere, bozótírtás, keritések épitése, 
javitása, térkövezés, terméskõi mun-
kák, járda-kocsibeálló készítése egyéb 
kertészeti kömüves, festési, szigetelési 
munkák. Munkáinkat reális áron garan-
ciával végezzük. Tel: (70)391-8976  
(70)547-2584  06-1-781-4021

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

Érd központjában kiadó 2 szobás 
80 m² padlófûtéses önálló ház, 80 
E Ft+rezsi+1 hó kaució szükséges. 
T:06 30 687 1528

Külön bejáratú bútorozott összkom-
fortos szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 
fõ részére kiadó. T:06 20 483 1893

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

Érden! Munkásoknak, brigádnak 
szállás! Külön bejáratú összkomf. lakás 
kiadó!Parkolással. T:23 367 922

Béla utcában kiadó 50 m² bútoro-
zatlan különálló családi ház, gépkocsi-
beállóval. T:0620 965 9975

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

Lakótelepi I. emeleti 2 szobás, erké-
lyes lakás kiadó 45 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 30 22 33 790

Érd központjától 8-10 percre olcsó 
albérlet kiadó. Érdeklõdni: 06 20 348 
0930

100 m²-es szuterén kiadó tárolásra 
is alkalmas. T:06 20 987 0650

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, hosszútávra.T.: 06-
70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd központjában a Korall-ház 1-
ben (Budai út 20.) 23 m²-es üzlet-
helyiség 90 E Ft-ért kiadó T:06 30 9 
348 639

Érd központjában 40 m²-es üzlet-
helyiség kiadó. T:06 20 295 4810

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 munkála-
tok, gipszkartonozás, takarítással, 
takarással AZONNALI KEZDÉSSEL! 
Tel:30-585-9268, 20-315-9689

Pincétõl a padlásig KÕMÛVES-
MUNKÁK, teljes lakásátalakítás, 
FELÚJÍTÁS, garanciával. Hívjon akár 
most! Ingyenes helyszíni felmérés és 
konzultáció: 06-20/35-86-405

Festés, mázolás, tapétázás, 
burkolás, csempe, parketta, PVC 
szõnyeg, víz-, gáz-, villanyszerelés 
GARANCIÁVAL! Felmérés DÍJTALAN! 
Tel: (20)466-1889, (20)955-5878

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítés matemati-
kából és fizikából általános- és közép-
iskolásoknak. T:06 20 516 5684

Német tanítást, korrepetálást vállal 
nyugdíjas tanítónõ általános iskolá-
soknak. T:06 23 376 064

Pótvizsgára felkészítés általános és 
középiskolásoknak! Tanulási nehézsé-
gek kezelése! Diplomamunkák írása! 
Nagy gyakorlattal! Diplomával.Házhoz 
megyek!T06705951948

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

























PEDIKÛR

Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr 
kényelmesen az Ön otthonában. 
Hívásra házhoz megyek. T.: 06 70 
234 9420

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSKERESÕ

ÜDÜLÉS

Balatonfenyvesen, közvetlen víz-
parti, családias, gyermekbarát üdü-
lés. Udvarból a Balatonba léphet, 
helyben strandolhat, horgászhat. 
06305918036 www.angeln.hu







ÜDÜLÉSI JOG

ÜZLET

Jó forgalmú MINI ABC Tatabányán 
5 M Ft-ért eladó. Érd.: 0630-
5909904

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Bontott thermo ablak, 5 ponton 
záródó bejárati ajtó, szlovák díszkõ, 
porotherm tégla új eladó. T:06 20 
313 5132

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgá-
lat: Csap, szifon, wc-tartály, radi-
átor, elzáró csere javítás. Vízóra 
beszerelés,csere.mosó-mosogatógép 
bekötés tel:06 70 341 64 17







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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Két tényt már a legelején 
leszögezhetünk. Az egyik, s 
esetünkben ez a lényegesebb, 
hogy Zsámboki Máté kemény 
sportágat ûz. Erről árulkodik 
a járása, amely távolról sem 
mondható túlzottan harmoni‑
kusnak. A másik vitathatatlan 
tény, hogy egyre szebb ered‑
ményekkel dicsekedhet az Érdi 
Muay Thai Box Egyesület – de 
erről majd később.

– Nem ritkaság egy‑egy sérü‑
lés az ilyen meccseken. A vébé‑
döntőben is legalább három‑
szor‑négyszer keményen össze‑
rúgtunk, a sípcsontjaink talál‑
koztak, aminek az lett a vége, 
hogy bevérzett a jobb lábam, 
s persze, a sípcsontom még 
most is nagyon fáj. Még nem 
gyógyultam meg teljesen, így 
aztán kényszerpihenőn vagyok 
– mondja a fiatalember.

A lényeg azonban az, hogy 
győzött Máté, világbajnok lett, 

bár előzetesen nem sokan adták 
volna neki a győzelmet. Két ok 
miatt sem ő volt az esélyes. 
Részben, mert idegenben kellett 
bizonyítania, ráadásul annak az 
ellenfélnek a hazájában, aki a 
32 événél fogva lényegesen ruti‑
nosabb sportoló, mint a csupán 
22 éves magyar.

– Uganda fővárosában volt az 
összecsapás, s lehet, hogy itt‑
hon nem is tudott erről a média, 
ott azonban az év egyik leg‑
fontosabb sporteseménye volt. 
Ha nem a legfontosabb. Több 
tévéadó adta az összecsapást, 
az újságokban hatalmas terje‑
delemben foglalkoztak velünk, 
s húszezren voltak a kampalai 
rögbistadionban. Mindenhol a 
Moses Gomola–Máté Zsámboki 
csatáról lehetett olvasni – sorol‑
ja szinte egy szuszra a legfon‑
tosabbakat a fiatalember, aki 
bevallja azt is: tartott az össze‑
csapástól, de főleg attól, hogy 
idegen környezetben, más kul‑
túrában kell bebizonyítania, 
hogy ő a jobb.

Tízmenetesre tervezték 
a találkozót, de csak hat lett 
belőle, köszönhetően az érdi 
sportoló keménységének, bátor‑
ságának, s persze a tudásának. 
Pedig nem úgy indult a WKF‑
szervezet (World Kick Boxing 
Federation) égisze alatt lezajlott 
összecsapás, hogy gondtalan 
lesz Máté útja.

– A meccs elején még őt éltet‑
te, neki szurkolt mindenki, így 
aztán úgy jött ki a ringsarokból, 

hogy lenyel. Kőkemény volt az 
első menet, de mivel az edzőm, 
Tollár László már itthon felhívta 
a figyelmemet arra, hogy az ele‑
jére különösen figyeljek, min‑
den mozdulatomat megfontol‑
tam. Jó volt az is, hogy ott volt 
a ring mellett a menedzserem, 
Rozman István, aki szintén arra 
figyelmeztetett, hogy vigyázzak 
az elején. Így is történt, aztán a 
harmadik menettől már az tör‑
tént, amit én akartam – meséli 
Máté, akit ráadásul az a meg‑
tiszteltetés is ért Ugandában, 
hogy az ország sportminisztere, 
aki megtekintette az összecsa‑
pását, a végén gratulált is a 
messziről jött idegennek. Még 
ha nem is örömmel tette ezt…

De hallgassuk csak Mátét, 
mert elárulja, miként fordult 
meg – fordította meg – a közön‑
ség szimpátiáját.

– Az első és a második 
menetben még neki szurkoltak. 
A hangerő a harmadikra már 
csökkent, s a negyedikben már 
éreztem, hogy inkább irántam 
viseltetnek szimpátiával. Az én 
ütéseim, rúgásaim után egyre 

nagyobb volt a taps, s a mene‑
tek végén is inkább engem 
ünnepeltek. A végső győzel‑
mem előtt is többször számol‑
tak már Mosesre. Amikor aztán 
a hatodik menetben egy egye‑
nes ütés után végleg a padló‑
ra küldtem, tényleg zúgott a 
vastaps a rögbistadion lelátóin, 
s mindenki engem ünnepelt. 
Néhány nappal korábban még 
csak egy ismeretlen város volt a 
számomra Kampala, de azon az 
estén a szívembe zártam, ami 
azt hiszem, érthető is – emlé‑
kezik vissza a június 29‑i éjsza‑
kára Máté, aki harcos sportágat 
választott ugyan, de annál béké‑
sebb civil foglalkozást.

Budafokon dolgozik, egy 
nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai cégnél, ahol pénzügyi 
asszisztens, napi nyolc órában. 
A szó igazi, nemes értelmében 
amatőr sportoló. Az már más 
kérdés, hogy „mellesleg” profi 
kick box világbajnok.

– A sportot és a munkámat 
kettéválasztom, mert ketté kell 
választani. A munkahelyemen 
sokan csak most tudták meg, 
hogy milyen sikert értem el. 
Persze, akkor is sejtették volna, 
hogy történt valami, mert a 
sántikálásom mindent elárult. 
Mindenesetre sokan gratulál‑
tak. Jólesett, most már legalább 
tudják, hogy a pénzügyen kívül 
máshoz is értek.

A jövő most már szebb, 
rózsaszínûbb lehet Máténak. 
Nem azért, mert egy csapás‑
ra milliomos lett, hanem azért, 
mert mint a 78 kilós kategória 
címvédője, válogathat az ellen‑
felek között. Eldöntheti, kivel 
akar megküzdeni, hogy meg‑
védje az elsőségét.

– Egy éven belül kell meg‑
védenem a címet, időm még 

bőven van. Most az a legfon‑
tosabb, hogy meggyógyuljak, 
egészséges legyek. Ez az alap‑
feltétel. A terveink szerint jövő 
tavasszal lépek újra szorítóba. 
Reménykedem abban, hogy 
hazai pályán kerülhet sor a 
meccsre. Ezt úgy értem, hogy 
nem csupán Magyarországon, 
de ha lehetőség nyílna rá, 
Érden. Az valóban felemelő 
élmény lenne, de ez még a 
jövő zenéje. A  legfontosabb, 
hogy újra el tudjam kezdeni az 
edzéseket – mondja Máté, aki 
öt éve foglalkozik a sportággal, 
s csaknem egy éve szolgálja az 
érdi egyesületet.

 Róth Ferenc

Nagykorúan, 12 évesen
Az Érdi Muay Thai Box Egyesületet 2000-
ben alapította Tollár László, aki ma is 
elnöke és vezető edzője a klubnak. Mint 
a szakember elmondta: eddig profi 
Európa-bajnoki elsőséggel és amatőr 
világbajnoki címmel már büszkélked-
hettek, profi világbajnoki címmel azon-
ban még nem. Az eddigi szép sikerek 
után Tollár László is azt nevezné igazi 
áttörésnek, ha a tanítványa hazai kör-
nyezetben, Érden védhetné meg jövőre 
a világelsőségét.

Moses csak hat meneten át bírta az ütéseket és a rúgásokat

Profi kick box világbajnok lett  
Zsámboki Máté Ugandában
Június 29-én az Érdi Muay Thai Box Egyesület spor-
tolója, Zsámboki Máté profi kick box világbajnoki 
címet szerzett. A 22 éves fiatalember idegenben, 
Ugandában ért el szenzációs gyõzelmet, és nyert profi 
világelsõséget a 78 kilós kategóriában.

Bár a kezek ökölbe szorulnak, itt alapvetõen béke van és nyugalom

Célba ért a félelmetes jobbegyenes

A dorogi Pala‑tó partján rendez‑
ték meg július 7‑én, szombaton 
a strandbirkózó kadet női és 
férfi országos bajnokságot, a 
felnőtt VB válogatót, valamint 
a diák OB felkészülési versenyt. 
Az érdieket öt versenyző kép‑
viselte, és a kánikulai meleg‑
ben két aranyat, három ezüstöt, 
valamint egy negyedik helyet 
értek el.

Diák korosztályban 45 kg‑ban 
Buzás Patrik kiválóan kezdett, 
négy győzelemmel csoportjában 
első helyen végzett, a döntőben 
azonban a hazai – jóval erősebb 
fizikumú – Lévai Tamástól kika‑
pott, így ezüstérmet szerzett.

A kadet lányok között ‑50 kg‑
ban Varga Lilien országos baj‑
noki ezüstérmet ért el, +50 kg‑
ban pedig Varga Fanni – a jóval 
nagyobb súlyú ellenfelek között 
– az országos bajnoki negyedik 
helyen végzett.

Kadet korosztályban +70 kg‑
ban Lajsz Dominik három győ‑
zelemmel magabiztosan sze‑
rezte meg az országos bajnoki 
aranyérmet.

A délután kezdődő felnőtt kor‑
csoport ‑90 kg‑ban Antunovits 
Laci a hazai rendezésû strand‑
birkózó világbajnokság címeres 
mezének megszerzéséért vágott 
neki a küzdelmeknek, Lajsz 
Dominik pedig a győri sikere‑
ken felbuzdulva ezúttal is mér‑
legelt a felnőttek között, szintén 
‑90 kg‑ban, és ezúttal a szeren‑
cse is mellénk szegődött: külön 
csoportba kerültek Lacival.

Antunovits Laci három győ‑
zelemmel nyerte meg a csoport‑
ját, ami nem kis fegyvertény, 
hiszen meg kellett vernie az 
elmúlt jó néhány év országos 
bajnokát, a világbajnokságon 
hetedik helyen végzett Adamecz 
Józsefet, a Vasas versenyzőjét 
is.

Lajsz Dominik három sokszo‑
ros magyar bajnok birkózóval, 
világversenyeket megjárt, ruti‑

nos versenyzővel találta magát 
szembe. Az első mérkőzésen 
Meleg Gábort pontozással, 
második fordulóban a dorogi 
Puksa Ferencet tussal verte, a 
csoportdöntőben pedig – a kör‑
beverés miatt – egy pontozásos 
vereség is elég volt a győzelem‑
hez. Ezt Dominik – az ellenfe‑
lének, a csepeli Magnucznak 
nagy felháborodása közepette 
– meg is oldotta.

A döntőben Antunovits Laci 
magabiztosan nyert, Lajsz 
Dominik pedig nagy, de kel‑
lemes meglepetésünkre ismét 
ezüstérmet szerzett a felnőttek 
között.

Ha Antunovits Laci a jövő heti 
szigetszentmiklósi országos 
bajnokságon a dobogón végez, 
magára öltheti a címeres mezt a 
szeptemberi világbajnokságon.

 Tar Mihály

Lajsz Dominik ismét a felnõttek között
Antunovits Laci karnyújtásnyira  

a címeres meztõl

Elõl: Antunovits László, Varga Fanni, Varga Lilien, Tar Mihály, hátsó sor: 
Buzás Patrik, Lajsz Dominik

Felhívás
Akarsz erős, ügyes lenni? 

Az Érdi Spartacus nagy családjába 
tartozni? 

Ha igen, gyere birkózni, sumózni 
és grapplingezni  

az Érdi Spartacus SC-be.
Lányok, fiúk jelentkezését várjuk  

7 éves kortól.
Edzéslehetőség mindennap!

Helyszín:  Batthyány Általános 
Iskola, Érd, Fácán köz.

További információk  
és jelentkezés: 

Tar Mihály vezetőedzőnél szemé-
lyesen az edzések időpontjában

a  06/20 9419 618-as  
telefonszámon, valamint 
a www.erdispartacus.hu 

weboldalon és 
a mtar@vivamail.hu 

e-mail címen.


