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Konzorcium alakult
Az Érdi Városfejlesztési Kft. konzorciumot ala-
kított a belső csatornabekötések kivitelezésére.
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Sürgõs döntések
Négy napirendi pontról döntött a közgyűlés 
július 19-i rendkívüli ülésén. 
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Emlékünnepség

A mohácsi csatába induló magyar sereg és az erõsítésként érkezõ lengyel se-
gédcsapat egyesülésének történelmi pillanatára emlékeztek a július 21-én tartott 
ünnepségen. A II. Lajos-emlékmûnél lezajlott megemlékezésen a város önkor-
mányzata, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, valamint civil szervezetek és 
magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit. 5. oldal

Egy érdi író tündérkertje
Ha nem jövünk ki ide lakni 
Budapestrõl, mi már nem 
élnénk – vallja a kilencve-
nedik esztendején túl járó 
Bíró Andrásné, aki bal ke-
zével kertészkedik, míg a 
jobbal a botra támaszko-
dik. Háromszáz négyzet-
méteres kertje valódi cso-
da: vegyszer nélkül bokro-
sodnak a másfél méteres 
paradicsomfák, a barack 
roskadozik a terméstõl. 
Ottjártunkkor Mária néni 
kertje titkaiba avatott be 
minket.  11. oldal

A csecsemõ igényei

Érden immár hetedik éve rendezik meg szeptem-
berben a városi Anyatejes Napot, ahol az anyaság 
legfontosabb tudnivalóival foglalkoznak a meghívott 
szakemberek. Lapunk ehhez kapcsolódva cikksoroza-
tot indított múlt héten. Jelenlegi számunkban a kisba-
ba valódi igényeivel foglalkozunk. 4. oldal

A képviselõ értékelése
A nyugdíjtörvény módosításáról és a járások 
kialakításáról is beszélt Aradszki András.

4

Emese és a Delta
„Családlátogatás” Mátrai Beánál, a Delta 
Röplabda Sportegyesület vezetőedzőjénél. 

16

Gitárbemutató 
a könyvtárban

A zenei könyvtár klubest-
jén a gitár történetével 
ismerkedhettek meg az 
érdeklõdõk a Lukin László 
Zeneiskola jóvoltából.    
 7. 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! 

 HALLÓKÉSZÜLÉK 
azoknak, akik várakozás nélkül szeretnék 
megélni a hallás élményét.

Hallása szívügyünk

®

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

www.starkey.hu

Kérjen idôpontot

INGYENES

hallásvizsgálatra!
Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274
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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 telefonbejelentés 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 Könyvtárában, 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  
telefonbejelentés 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.

A kft. megalakította a Társulás 
az Érdi Házi Bekötésekért 
(TÉHB) konzorciumot, amely 
augusztus elején ügyfélszolgá-
lati irodát nyit. A konzorcium 
együttmûködik az OTP Bankkal 
– amely különbözõ konstruk-
ciókat kínál a lakosságnak a 
belsõ bekötések finanszírozásá-
ra –, illetve az átemelõket gyártó 
Grundfos Hungária Kft.-vel is.

Elkészült a csatornázási mun-
kálatok csaknem fele; a szenny-
víztisztító pedig már alkalmas 
arra, hogy az eddig elkészült 
szakaszok szennyvizét fogadja 
– jelentette be múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján Segesdi János. 

– Sajnos a beruházással kap-
csolatos engedélyezési eljárás 
még húzódik. Ha ez lezárul, 
a már elkészült szakaszokat 
ráköthetjük a hálózatra, és 
elkezdhet üzemelni az a beru-
házás, amely véleményem sze-
rint meghatározhatja Érd jövőjét 
– tette hozzá az alpolgármester.

– Ahogy elindul a mûködés, 
az átadásra kerülő szakaszokon 
kilencven nap áll a lakosság ren-
delkezésére a házi bekötések 
elkészítésére. Mint ismeretes, 
ezek tervezését és engedélyez-
tetését csak akkreditált mérnö-
kök végezhetik, a kivitelezés 
tekintetében viszont nincs ilyen 
megkötés, a lakók e feladatot 
úgy oldják meg, ahogy nekik a 
leginkább megfelel – szakem-
bert bíznak meg, vagy a tervek 

alapján maguk is kiépíthetik a 
hálózatot. A belső bekötések 
kivitelezésében a jövőben az 
önkormányzati tulajdonú Érdi 
Városfejlesztési Kft. is részt 
vesz – úgy gondoljuk ugyanis, 
hogy a saját vállalkozásunkat 
tudjuk leginkább ellenőrizni. 
Hangsúlyozom azonban: min-
denki szabadon, saját szándé-
ka szerint köthet a kivitelezők-
kel szerződést – zárta szavait 
Segesdi János, felkérve Zsirkai 
Lászlót, az Érdi Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatóját, 
mutassa be a kft. ez irányú tevé-
kenységét.

– A kft. különböző városi 
beruházásokban nyújt segít-
séget, nemcsak közületeknek, 
hanem magánszemélyeknek 
is. A belső bekötések terén is 
szeretnénk segítséget nyújtani, 
mivel tapasztalataink szerint az 
eddig megvalósult belső bekö-
téseknél előfordult, hogy nem 
készült terv, illetve megvalósulá-
si dokumentum, amely alapján 
az engedélyezés megtörténik. 
Létrehoztuk a Társulás az Érdi 
Házi Bekötésekért (TÉHB) kon-
zorciumot, amelynek munkáját 
a kft. ügyvezetőjeként én irányí-
tom. Eddig négy helyi vállalkozó 
csatlakozott a konzorciumhoz. 
Nem az a célunk, hogy kisajá-
títsuk a kivitelezési munkálato-
kat, hanem az, hogy segítsük 
a tervezést, a kivitelezést és az 
engedélyezést – mondta Zsirkai 

László, hozzátéve: a kivitelezés 
finanszírozása tekintetében is 
tapasztalnak nehézségeket. 

– A hálózat beüzemelése után 
három hónap áll a lakosság 
rendelkezésére a belső hálózat 
kiépítésére, ám sokaknak ez 
anyagi gondot okoz. Keresni 
kezdtük a lehetőséget arra, hogy 
az anyagi terheket csökkentsük, 
és felvettük a kapcsolatot több 
pénzintézettel. Az OTP Bank 
több olyan konstrukciót aján-
lott, amelyet a lakosság igénybe 
vehet. Emellett együttmûködünk 
a Grundfos Hungária Kft.-vel is, 
amely átemelőket gyárt. Arra is 
gondoltunk ugyanis, hogy az 
átemelők tekintetében nemcsak 
a beszerelésről, hanem az utó-
lagos szervizelésről is gondos-
kodni kell – jegyezte meg Zsirkai 
László. 

Kérdésünkre elmondta: a 
konzorcium az előkalkulációk 
szerint a gravitációs bekötések 
folyóméterét ötezer forint körüli 
bruttó összegért vállalja majd, 

átemelős rendszerrel bruttó 
húszezer forintért, a tervezés 
(és engedélyezés) pedig bruttó 
tizenötezer forintba kerül majd. 
A kivitelezés ára függ a talaj 
minőségétől, illetve az alkal-
mazott mûszaki megoldásoktól 
(például: szükség van-e fordító-
aknára). A konzorcium az ér-
deklődőknek konkrét árajánla-
tot ad. 

– Tevékenységünk a csatorna-
bekötésekkel nem fejeződik be, 
a már nem használt szennyvíz-
tárolók kitisztítására, fertőtlení-
tésére, csapadékgyûjtővé törté-
nő átalakítására is lesz konst-
rukciónk – tette hozzá Zsirkai 
László. 

Nagy Zoltán, az OTP Bank 
érdi, Budai úti fiókjának osz-
tályvezetője a sajtótájékoztatón 
arról beszélt, hogy a lakosság 
többféle megoldást is igénybe 
vehet a belső bekötés finanszí-
rozásához. 

 (folytatás a 6. oldalon)

A tervezés és a kivitelezés mellett az emésztõk átalakítását is vállalják

Önkormányzati konzorcium alakult  

a belsõ bekötésekre
Az önkormányzat százszázalékos tulajdonú cége, az 
Érdi Városfejlesztési Kft. is részt vesz a belsõ csator-
nahálózat kialakításában – errõl számolt be Segesdi 
János alpolgármester a szokásos szerdai sajtótájé-
koztatón. 

Bemutatták a Társulás az Érdi Házi Bekötésekért (TÉHB) konzorciumot 
–  képünkön (balról jobbra) Tóth István (Grundfos Hungária Kft.), Zsirkai 
László (Érdi Városfejlesztési Kft.), Segesdi János alpolgármester, Nagy 
Zoltán (OTP Bank)
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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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A fiatalabb generáció tagjai már 
nem ismerik e fogalmat, legalább
is  jelentése  messze  áll  tőlük. 
A stafírung  német  eredetû  szó. 
Az idegen szavak szótára szerint 
első  jelentése:  kelengye.  Sokan 
a  kelengye  szót  sem  ismerik. 
A régi paraszti  világban,  a múlt 
század  ötvenes  éveiben  kezd
te  elveszteni  jelentését  és  je
lentőségét.  A kelengyét,  vagyis 
a  stafírungot  a  lányos  szülők 
kezdték  el  idejekorán  gyûjteni 
lányuk,  lányaik  részére,  hogy 
férjhezmenetelkor méltó módon 
foglalják  el  a  vőlegény  házát. 
Még a szegény, kevés jövedelmû 
szülők is igyekeztek stafírungot 
gyûjteni, hogy  leányukat  az  es
küvő után senki meg ne szólja.
Miből  is  állt  a  stafírung?  Az 

ágy  és  az  asztal  legfontosabb 
kellékeiből.  Párna,  paplan  és 
dunyhahuzatokból,  lepedőkből, 
megfelelő  számú  tollpárnából, 
továbbá  abroszokból,  szalvé
tákból,  asztal  és  ágyterítőkből, 
takarókból  állt.  Ezt  a  kelengyét 
kiegészíthették  a  lányos  szülők 
egyéb  ajándékai,  amelyek  ho
zománynak  számítottak,  mint 
például  fejős  tehén,  anyakoca, 
borjú, hízó, esetleg szekér lóval 
és teljes felszerelésével. 
A kelengye  darabjairól  el  kell 

mondanom, hogy ezeket az ágy 
és  asztalnemûket  elő  lehetett 
állítani  házilagosan,  de  boltok
ban,  áruházakban  is  kaphatók 
voltak.  A szövés,  fonás,  horgo
lás,  varrás,  kendertermesztés, 
áztatás,  tilolás,  stb.  szorosan 
hozzátartozott a falusi, a vidéki 
lányok  életének  mindennapjai
hoz. Ezért aztán nem volt  sem
mi  kivetnivaló  abban,  amikor 

a  férjhez  menendő  lány,  évek 
szorgalmas  munkájával,  maga 
és a családja segítségével állítot
ta elő kelengyéjét, vagy legalább 
is annak egy részét.
E kelengyeként  felsorolt  hol

mik  természetes  anyagok  vol
tak,  köztudottan  növényi  és 
állati  eredetûek.  Akkoriban  a 
baromfitoll  volt  a  párnák,  ván
kosok, paplanok, dunyhák egye
düli  töltőanyaga.  Természet  és 
testbarátként  eleve  kényelmes 
fekhelyet,  nyugodt  álmot bizto
sított  tulajdonosának.  De,  mint 
minden  anyag  és  tárgy,  ezek  is 
elhasználódnak az idővel. 
Lám,  ezért  is  hívott  fel  egy 

idős hölgyolvasóm, panaszolva, 
hogy  bizony  az  édesanyjától 
örökölt stafírung utolsó darabjai 
is elhasználódtak. A problémája 
az,  hogy  az  áruházakban  nem 
lehet  baromfitollal  töltött  pár
nákat  vásárolni.  Mikor  három 
évvel  ezelőtt  vett  az  egyik han
gáráruházban  egy  mûanyaggal 
töltött párnát, eleinte a családta
gok is dicsérték és örültek puha
ságának. Sajnos, pár hónap alatt 
a benne  lévő anyag megcsomó
sodott  és  ma  már  képtelenség 
este  jöttén  békésen  ráhajtani  a 
fejet.  Egy  idő  után  a  férje,  lá
nya  és  a  nagyfia  is  tapasztal
ták, hogy a párnájuk kezdetben 
puha  anyaga  kemény,  elvisel
hetetlen  csomókká  áll  össze. 
Sajnos,  általános  ipari  gyakor
lat,  hogy  a  hálóingek,  a  pizsa
mák  is mûanyagból  készülnek, 
nem  is  beszélve  az  egyéb  testi 

fehérnemûről.  Tény,  hogy  az 
emberek  többsége  allergiás  a 
mûanyagból készült holmikra. 
Olvasóm  tehát  kiöntve  előt

tem lelkét, visszasírta azokat az 
időket, amikor még nem létezett 
mûanyag, hanem minden hasz
nálati cikkünk természetes alap
anyagokból  készült.  Elmondta, 
hogy  mikor  nagymamájánál  a 
nyári  szünidőben  heteket  töl
tött  vidéken,  egy  alkalommal  a 
nagymama  a  dunyhába  kerülő 
tollazatról  beszélt.  Nem  állított 
egyebet,  mint  azt,  mennyire 
fontos,  hogy  oda  a  kacsa  tolla 
is belekerüljön. Kacsatoll nélkül 
a  vánkosok  sem  igaziak,  jelen
tette ki. Miért? Azért, mert a ka
csa alj, illetve pihetollazata adja 
meg a párna selymes puhaságát 
és tartósságát. A kacsatollas pár
na ráadásul hosszú életû.
Mit  tehettem  ezek  után? 

E témában  felhívtam  né
hány  hölgyismerősömet.  Vala
mennyien állították: hosszú évek
kel ezelőtt eltûnt az áruházakból 
a  baromfitollal  töltött  párna  és 
persze  a  pehelypaplan  is,  pedig 
utóbbira  nagy  volt  a  kereslet. 
Nem akartam hinni  a  fülemnek. 
Előbb  négy  fővárosi  áruháznál 
érdeklődtem,  hogy  „Mibe  kerül 
egy  baromfitollas  párna”?  Ilyet 
mi  nem  árusítunk  –  válaszolták. 
Az  Érd  környéki  áruházakkal 
ugyanígy  jártam.  „A mûanyagok 
korát  éljük,  kérném,  tisztelettel” 
–  válaszolta  az  információ  ügye
letese.  Csakhogy  ebbe  nem  sza
bad  belenyugodni.  –  mondtam, 
aztán most Önök elé tárom.
Sajnálom,  hogy  e  heti  „sta

fírungom”  ilyen  kilátástalanra 
sikerült.  Bíró András

Stafírung

Folyamatosan  érkeznek  a 
hírek  arról,  hogy  mennyi  új
donság  lesz  a  jövő  év  köze
pén  életbe  lépő  új  Büntető 
Törvénykönyvben.  A sok  új
donság közül talán a legfigye
lemreméltóbb az a változtatás
csokor, amely a fogyasztók – a 
vásárló, a szolgáltatást igénybe 
vevő állampolgár – becsapását 
tervezi büntetni. A fogyasztók 
védelme ugyanis  kiemelt  sze
repet  kap:  akár  három  évig 
terjedő  szabadságvesztésre 
számíthatnak  például  azok, 
akik  rossz  minőségű  termé
ket  jó  minőségűként  hoznak 
forgalomba,  illetve azok, akik 
a  leendő  vásárlókat  megté
vesztő  magatartást  tanúsíta
nak.  Még  szigorúbb  büntetés 
vár majd azokra, akik jelentős 
mennyiségű vagy értékű rossz 
minőségű  termékre  követik 
el  a  bűncselekményt:  ekkor 
egy  évtől  öt  évig  terjedő  sza
badságvesztés  is  kiszabható. 
Bűncselekménynek minősül a 
becsapós  tájékoztatás, nem  is 
szólva  a  fogyasztók  életének, 
egészségének védelmével kap
csolatos átverésekről, ide értve 
a  trükkös  termékbemutatók 
esetét is.
Nem nehéz  tehát  észreven

ni  a  fogyasztók  érdekében 
történő szigorítás, keményítés 
szándékát,  némi  bizonytalan
ság  legfeljebb  a  minősítések 
körül  akadhat  –  mi  minősül 
jelentős  mennyiségnek,  meg
tévesztésnek, becsapásnak, de 
hát mindezt nyilván pontosít
ják  majd.  Amit  viszont  érde
mes végiggondolni, az röviden 
így  fogalmazható  meg:  az  ál
lampolgár nem csak fogyasztó. 
Természetesen vásárol,  ruhát, 
cipőt  vesz,  eszik,  iszik,  lakik 
is valahol, közlekedik is, aztán 
felgyújtja a villanyt,  telefonál, 
tévét  néz,  télen  fűt  –  szóval 
fogyaszt  és  szolgáltatásokat 
vesz  igénybe,  de  egy  polgár 
ennél  több.  Sokkal  több,  hi
szen  gondolatai  is  vannak, 

tervei, szándékai, olykor véle
ménye,  amit  szeretne  kifejte
ni. Mindezeken  túl érdeklik a 
közügyek, szeretne beleszólni 
lakókörnyezete, sőt, az ország 
dolgaiba  is, mindehhez pedig 
tájékozódásra  van  szüksége, 
amely  tájékozódást  a  közélet 
szereplőitől:  politikusoktól, 
pártok, egyéb szervezetek ve
zetőitől kaphat meg. 
A gondok  abból  fakadnak, 

ha  ezek  a  tájékoztatások  ha
misak.  Ha  olyan  állítások 
hangzanak  el,  amelyek  nem 
igazak.  Ha  az  elhangzó  ki
jelentések,  közlések,  ígéretek 
megtévesztik  az  állampol
gárokat.  Előfordulhat,  elő  is 
fordult,  hogy  valamely  köz
szereplő  és  társai  valótlansá
got  állítottak  reggel,  délben 
meg  este,  sőt,  ezt  még  be  is 
vallották.  Márpedig  ha  valaki 
megtévesztő  információkat, 
azaz:  rossz  minőségű  poli
tikaiközéleti  „árut”,  hamis 
„szolgáltatást” kínál az állam
polgárnak,  kiváltképp  válasz
tási  kampányidőszakban,  ezt 
már nyugodtan minősíthetjük 
átverésnek.
Ha  tehát  a  jó minőségűnek 

hirdetett  háztartási  gép  már 
hazaszállítás  után  rögtön  el
romlik,  vagy  ha  az  egészsé
gesnek  ígért  kozmetikumtól 
kiütések keletkeznek, a keres
kedő  egy  év  múlva  akár  sza
badságvesztéssel is büntethető 
lesz. Ezzel szemben azt a köz
szereplőt,  aki  valótlanságok 
állításával megkísérli becsapni 
a  választópolgárokat,  különö
sebb  baj  nem  éri,  legfeljebb 
–  ha  kiderül  az  átverés  –  átül 
az ellenzék padsoraiba.
Aligha  csak  a  jogászok

ra  tartozik  annak  eldöntése, 
hogy melyik a kicsi, és melyik 
a nagy átverés.

A szerkesztõ jegyzete

Kis és nagy átverések

A rendkívüli nyári tanácskozást 
többek  között  az  is  indokol
ta,  hogy  a  folyékony  hulladék
szállításra  az  önkormányzat 
és  a  SzippantHat  Konzorcium 
között  2002ben  létrejött  köz
szolgáltatási  szerződés  idén 
július  20án  lejárt.  A közgyûlés 
egy  korábbi  határozatában  úgy 
döntött,  hogy  a  jelenlegi  szer
ződés  megszûnését  követően 
hároméves  időtartamra  kíván
ja  a  települési  folyékony  hul
ladékkal  kapcsolatos  közszol
gáltatás  ellátását  biztosítani. 
A közbeszerzési  eljárást  ugyan 
már  elindították,  de mindeddig 
nem tudtak eredményt hirdetni. 
Ugyanakkor – tekintettel a szer
ződés  2012.  július  20án  bekö
vetkező megszûnésére – a köz

beszerzési  eljárás  eredményes 
lezárásáig,  illetve  az  új  szerző
dés  megkötéséig  a  közszolgál
tatás ellátását folyamatosan biz
tosítani  kell,  ezért  a  közgyûlés 
egyhangúlag  elfogadta  azt  a 
határozati  javaslatot,  hogy  a 
folyékony  hulladék  kezelésére 
kiírt  és  eredményesen  lezárult 
közbeszerzési  eljárás  nyerte
sével  történő  közszolgáltatási 
szerződés  hatálybalépésének 
megelőző  napjáig  a  Szippant
Hat  Konzorciummal  köti  meg 
a  közszolgáltatásra  vonatkozó 
megállapodást. A döntéshozatal 
előtt Fülöp Sándorné bejelentet
te,  hogy  érintettség  okán  nem 
kíván  részt  venni  a  szavazás
ban, amit a képviselőtársai elfo
gadtak. 

T. Mészáros András  polgár
mester  ezt  követően  arról  tájé
koztatta  a  közgyûlést,  hogy  a 
csatornaprojekttel  nagyon  jól 
haladnak  a  kivitelezők,  így 
augusztus végére már 120 kilo
méternyi gerincvezetékkel elké
szülnek,  ami  a  teljes  hálózat 
felét jelenti. Ha ebben a tempó
ban  folytatódik  a  munka,  jövő 
év közepéig biztosan elkészül a 
teljes  csatornahálózat,  de  épü
lése közben és utána is vannak, 
lesznek  olyan  területek,  ahon
nan továbbra is el kell szállítani 
a  folyékony  hulladékot,  ezért 
szükséges  erre  a  közszolgálta
tásra a közbeszerzést lefolytatni. 
A továbbiakban a Polgármesteri 
Hivatal  Alapító  Okiratának, 
valamint  az  önkormányzat 
közgyûlésének  Szervezeti  és 
Mûködési Szabályáról szóló ren

delet  módosítását  fogadta  el  a 
városi plénum. Erre azért kellett 
sort keríteni, mert a polgármes
ter  előterjesztésében  javaslattal 
fordult  a  közgyûléshez:  annak 
érdekében,  hogy  az  önkor
mányzatot  megkereső  ügyfelek 
még kényelmesebben, gyorsab
ban és hatékonyabban intézhes
sék  ügyeiket,  a  Polgármesteri 
Hivatal  ügyfélszolgálatot  nyit  a 
Tesco Global Áruház  területén. 
A Tescóval  kötött  bérleti  szer
ződés  alapján  egy  csaknem  50 
négyzetméteres  irodahelyiség
ben  augusztus  1től,  hétfőtől 
péntekig  munkaidőben,  azaz 
8,30  és  16  óra  között  két,  tel
jes  munkaidőben  foglalkozta
tott köztisztviselő várja majd az 
ügyfeleket.  A bérleti  szerződés 

26 hónapra szól, és 1000 Ft+áfa 
a  havi  bérleti  díj  összege.  T. 
Mészáros  András  hozzátette, 
szeptemberig  még  a  meglévő 
ügyfélszolgálattal  párhuzamo
san  mûködik  a  Tescóban  lévő 
új iroda, és ez idő alatt mérhető 
lesz mindkettő forgalma. 
Az  előterjesztés  tárgyalá

sa  során  Pulai Edina  (Jobbik) 
hozzászólásában  azt  nehezmé
nyezte,  hogy  az  önkormányzat 
épp  egy multinacionális  cégnél 
kíván  ügyfélszolgálati  irodát 
mûködtetni, ráadásul szerinte a 
nagyáruház a várostól  igencsak 
távol eső helyen van, amit gya
logosan  nehéz  megközelíteni, 
így sokan nehezen tudják majd 
elérni.  Dr. Veres Judit  (Fidesz) 
a parkvárosiak érdekeit kiemel
ve azt szerette volna megtudni, 
hogy  azon  a  területen  mikor 
számíthatnak  kihelyezett  ügy
félszolgálatra  a  lakosok.  Igaz, 
az  Interspar megépítésével  volt 
ilyen  ígéret,  de  az  emberek 
pesszimisták,  mert  azt  látják, 
hogy már évek óta nem történik 
semmi,  az  Interspar  nem  épít
kezik.  Kopor Tihamér (Fidesz) 
viszont  az  érdligeti  lakosok 
érdekében  szólalt  fel,  szerinte 
ott is vannak olyan üzletházak, 
ahol  a  Tesco  területénél  talán 
sokkal  jobb  helyen  lehetne  az 
ügyfélszolgálati  iroda. Az érdli
geti  emberek  egy  idő  óta  igen
csak  mostohának  érzik  magu
kat  a  városban  –  fogalmazott  a 
képviselő, mert ők is hiába vár
ják, hogy Érdligeten kiépüljön a 
tervezett alközpont. 
T.  Mészáros  András  válaszá

ban  mindenekelőtt  emlékeztet
te a képviselőket, hogy a polgár
mesteri  hivatalnak  korábban, 
2006ig  egyáltalán  nem  is  volt 
olyan  ügyfélszolgálata,  amely 
alkalmas  lett  volna  arra,  hogy 
adóügyi  illetve  szociálpolitikai 
kérdésekben tájékoztatást nyújt
son a lakosságnak. Amikor újra 
megnyitották  a  polgármesteri 
hivatal  ügyfélszolgálatát,  első
sorban  arra  számítottak,  hogy 
mûködésével  leveszik  a  terhet 
a  Városháza  ügyfélfogadásáról, 
de  nem  így  történt.  Most  az 
az  elsődleges  cél,  hogy  olyan 
helyen mûködjön  ez  a  szolgál
tatás, ahol nagy a forgalom, ren
geteg  ember  megfordul.  Azért 
esett  a  választás  a  Tesco  áru
házra,  mert  úgy  gondolják,  ott 
még több emberhez eljuthat ez 
a  szolgáltatás.  A polgármester 
kifejtette,  egyre  több  feladatot 
átvesznek  majd  a  Járási  és  a 
Kormányhivatalok,  valamint 
ma  már  sokan  interneten  is 
megpróbálnak  tájékozódni,  és 
amíg  párhuzamosan  mûködik 
a  régi  és  az  új  ügyfélszolgálat, 
mindkettő  forgalmából  levon
hatják  majd  a  tanulságot.  Dr. 
Veres  Judit  és  Kopor  Tihamér 
felvetésére reagálva, hozzátette: 
a  Polgárok  Házában  mûködő 
ügyfélszolgálat forgalma alig éri 
el  a  heti  száz  ügyfelet,  ezért 
nem látja értelmét annak, hogy 
Érdligeten  is  mûködtessenek 
ügyfélszolgálatot. Parkvárosban 
pedig egyelőre nincs olyan hely
szín,  amely  színvonalában  és 
méretében  erre  a  célra  megfe
lelne. Az Interspar képviselőivel 
augusztus  1én  fog  találkozni, 
talán  azután  többet  tudnak 
majd  a  parkvárosi  beruházás 
kezdetéről. T. Mészáros András 
hangsúlyozta,  a  Tescóba  kihe
lyezett  ügyfélszolgálat  egy pró
bálkozás arra, hogy minél köze
lebb  vigyék  ezt  a  szolgáltatást 
a  lakossághoz.  A képviselők  a 
vitát  követően  12  igen,  1  nem 
szavazattal,  tartózkodás  nélkül 
elfogadták a kihelyezett ügyfél
szolgálat érdekében történő ala
pító okirat, valamint a Szervezeti 
és  Mûködési  Szabályzat  szük
séges  módosítását.  Ezt  követő
en  a  rendkívüli  ülés  harmadik 
napirendi  pontjára  tértek  rá  a 
képviselők.  Tulajdonképpen  a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
egy  tavalyi  pályázaton  elnyert, 
„A természettudományos  köz
oktatás  megújítása  az  érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával”  címû  projekt 
végrehajtásához  kapcsolódó
an,  a  tananyagok  kiadásához 
volt  szükséges  a  közgyûlésnek 
hozzájárulását adni. A tananyag 
fejlesztési  folyamatának  ered
ményeként a négy szaktantárgy 
vonatkozásában  48  különböző 
tematikára  épülő  szaktanári 

Önkormányzati ügyfélszolgálat nyílik a Tescóban  

Sürgõs döntések a nyár közepén
Tombol a nyár, sokan éppen megérdemelt szabad-
ságukat töltik. Alig három héttel ezelõtt, a rendkívüli 
értekezletet követõen még azzal köszöntek el a város 
közgyûlésének tagjai, hogy legközelebb a szeptembe-
ri ülésen találkoznak ismét. A sürgõs állásfoglalást 
igénylõ közügyek azonban felülírták a terveket, így 
a városi plénum július 19-én újra összeült. A nyári 
vakáció ellenére határozatképes volt a közgyûlés, 
így érdemben dönthetett mind a négy napirendi pont 
tárgyában.

segédlet  és  ahhoz  kapcsolódó 
tanulói  munkafüzet  és  további 
248  különböző  tartalmú  digi
tális  tananyag  került  kidolgo
zásra.  A közgyûlés  egyetértett 
azzal,  hogy  a  kifejlesztett  ter
mészettudományos tananyagok 
törvény  alapján  kötelezően  fel
tüntetendő  impresszumában 
Érd  Megyei  Jogú  Város  kiadó
ként  szerepeljen,  valamint  az 
impresszum  egész  tartalmát  is 
elfogadta. 
A tanácskozás  utolsó  napi

rendi  pontja  is  az  oktatással 
volt  kapcsolatos.  A képviselők 
hozzájárultak  ahhoz,  hogy  a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola  és  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  is  részt  vegyen  a 
Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség 
által kiírt, az „Innovatív iskolák 
fejlesztése” címû pályázaton. 
Ha  a  nyár  folyamán  nem 

adódnak  további  sürgős  dön
tést  igénylő,  városi  ügyek,  a 
közgyûlés tagjai vélhetően majd 
szeptemberben  ülnek  ismét 
össze.  Bálint Edit

Érkeznek a képviselõk és a polgármesteri hivatal dolgozói a rendkívüli, 
nyári tanácskozásra – ülés elõtt még szót válthattak arról, ki hol töltötte 
vagy tölti a nyaralását
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A négy napirendi ponttal hamar végeztek a képviselõk, de ülés után  
a bejáratnál még sokáig folytatták a kötetlen beszélgetéseket
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Sajtótájékoztatóján első téma-
ként Aradszki András a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényja-
vaslatról beszélt, és leszögezte:

– Jó hír, hogy az MNB-ről 
szóló törvényt elfogadta az 
Európai Bizottság, így elhárult 
az akadály az IMF-fel való tár-
gyalások elől.

A járások kialakításáról szólva 
megjegyezte, hogy a járásokat 
és a járási hivatalokat a főváro-
si és megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységeiként alakít-
ják meg 2013. január 1-jétől. 
A járási hivatalok elsődleges fel-
adata a legalacsonyabb szinten, 
a megyei szintnél alacsonyab-
ban intézendő államigazgatási 
feladatok ellátása lesz. Ennek 
érdekében a járásokhoz kerül-
nek fő szabály szerint a jegy-

ző, kivételesen a polgármesteri 
hivatal ügyintézője hatáskörébe 
tartozó államigazgatási ügyek, 
valamint a szakigazgatási szer-
vek kistérségi kirendeltségeinek 
feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek, mint például: anyaköny-
vi, hagyatéki, építéshatósági, 
temetkezési, ipari és kereske-
delmi engedélyezési ügyinté-
zés. Ugyancsak a járásokhoz 
kerülnek a gyám-, szociális és 
okmányhivatali ügyek.

– Újrateremtjük a járás 
fogalmát, és ezzel elindítjuk a 
korszerû közigazgatási rend-
szert – hallottuk Aradszki 
Andrástól, aki a katasztrófa-
védelmi törvények előterjesz-
tője is volt. Tőle tudtuk meg, 
hogy a hozzájárulás mértéke 
az adóalap 0,1 százaléka, és a 
hozzájárulás legfeljebb 25 szá-

Aradszki András: „Most optimistább vagyok”

A kormány nemcsak adóztat,  

átalakítást is végez
A nyár utolsó sajtótájékoztatóját tartotta meg a múlt 
héten Aradszki András országgyûlési képviselõ, hi-
szen az Országgyûlés is ilyen hosszúra nyúlt szezont 
hagyott a háta mögött. A sûrû törvénykezési munka 
követelte meg, hogy a honatyák csak most vegyék ki 
szabadságukat. A képviselõ egyebek mellett elmondta: 
„Nagyon izgalmas idõszak áll mögöttünk…”

Aradszki András: Jövõre már érzékelhetõk lesznek az eredmények
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zalékát a kötelezett a veszélyes 
tevékenysége által jelentett koc-
kázat szintjének csökkentésére 
fordíthatja. 

A nyugdíjtörvény módosításá-
ról is beszélt az országgyûlési 
képviselő. Kiemelte, még a Horn-
kormány döntött úgy, hogy meg 
kell adóztatni a nyugdíjakat, de 
„mi nem fogjuk ezt tenni”. A jövő 
évi költségvetéssel kapcsolatban 
pedig feltette a kérdést, illetve 
feltették mások is.

– Sokan megkérdezték tőlünk, 
mi a magyarázata annak, 
hogy már most elfogadjuk a 
2013-as költségvetés fő számait. 
Erre pedig egyszerû a válasz: 
a gazdálkodó szerveknek, így 
az önkormányzatoknak sem 
árt előre tudni, mi a gazdasági 
irány, mert fontos, hogy kiszá-
míthatóvá váljon a tevékenysé-
gük. A kormány többek között a 
munkahelyteremtést és a mun-
kahely védelmét tartja elsődle-
gesnek intézkedéseivel. Például 
a kis- és középvállalkozások 
adóterheit és az adminisztrációt 
csökkenti. Az egyszerûsített adó-
rendszerrel már eddig is mint-
egy 10-12 százalékos „kifehé-
redést” okozott a gazdaságban. 
A kormány ugyanis nemcsak 
adóztat, hanem átalakításokat 
is végez! Egyébként a kormány 
bármikor képes a költségvetést 
igazítani a világban kialakult 
helyzethez. Gazdasági növeke-
dést pedig csak stabil költségve-
tési háttérrel lehet elérni!

Aradszki András a kormány 
elmúlt kétéves tevékenységével 
kapcsolatban a sajtótájékoztató 
zárásaként megjegyezte, hogy 
szerencsére megszorításokat 
nem kellett alkalmazni, mint 
más országokban, és „2013-ban 
már érzékelhetők lesznek azok 
az eredmények, amelyeknek az 
alapjait most tettük, tesszük le, 
ezért optimistább vagyok, mint 
korábban voltam.”

 Temesi László

Érden immár hetedik éve 
rendezik meg szeptem-
berben a városi Anyatejes 
Napot, ahol az anyaság 
legfontosabb tudnivalói-
val foglalkoznak a meghí-
vott szakemberek. Lapunk 
ehhez kapcsolódva cikk-
sorozatot indított múlt hé-
ten. Jelenlegi számunk-
ban a csecsemõ valódi 
igényeivel foglalkozunk.
A szakemberek tapasztalatai 
szerint az első gyermeküket 
váró szülők (és főleg az édes-
anyák) elsősorban a szülésre, 
illetve a gyerekszoba berende-
zésére készülnek a várandósság 
hónapjaiban. A babának „fel-
tétlenül” szüksége van rácsos 
ágyra és babakocsira, valamint 
mérlegre, pelenkázóra, bébiőr-
re és légzésfigyelőre, kell egy 
babakád is, no meg egy sterili-
záló, az autósülésről és a baba-
kelengyéről nem is beszélve. 

A legtöbb szülő listáján a fen-
tebb felsoroltak szinte mind-
egyike szerepel – ha másként 
nem megy, kölcsönkapják, aján-
dékba kérik a nagyszülőktől, 
vagy megvásárolják használtan. 
És a várandósság 38. hetében 
büszkén állnak a frissen fes-
tett, berendezett babaszobában, 
elégedetten konstatálva, hogy 
az újszülöttet minden „készen 
várja”. Azután anya és gyermeke 
hazajön a kórházból, és a szülők 
rájönnek, hogy a gyönyörû szo-
bában ugyanúgy üvölt a kisded, 
mint a fotel sarkában, és nem az 
ágyra szerelt forgó játék nyug-
tatja meg, hanem az édesanya 
ölelése. A csecsemőnek ugyanis 
nem a bababiznisz által a szü-
lőkre tukmált cikkekre, hanem 
testkontaktusra van igénye; ez 
a szükséglet – a szakértők sze-
rint – egyenértékû a táplálkozási 
szükséglettel. 

Az anya és az apa ölelését nem 
lehet és nem is szabad pótol-
ni mesterséges hintáztatókkal. 
A testkontaktusban ugyanis a 

csecsemő érzékeli a szülő lég-
zését, szívdobogását, illatát és 
mozdulatait is, így biztonságban 
érzi magát. 

A babának szüksége van arra 
is, hogy a szülő az igényeire a 
lehető leggyorsabban reagáljon 
– a csecsemő ugyanis nem képes 
a késleltetésre, nem tud várni. 
(A „hagyjuk sírni, attól csak erő-
södik a tüdeje, és alkalmazkodik 
is” felfogást a korszerû szakiro-
dalom nemcsak elítéli, de a cse-
csemő fejlődése szempontjából 
kifejezetten károsnak tartja.) 
Nem igaz, hogy az azonnali rea-
gálással az újszülöttet elkényez-
tetjük. Bár a hajszolt szülők ezt 
gyakran másként érzik, a síró 
csecsemő nem ugráltatni akar 
minket, hanem a szükségleteit 
jelzi – sírással, hiszen más esz-
köz nem áll rendelkezésére. Ha 
ezek a szükségletek kielégülnek, 
a pici biztonságban érzi magát. 
Az érzelmi biztonságban felnövő 
gyermek pedig később képessé 
válik arra, hogy mások igényeit 
is észrevegye és tiszteletben tart-
sa. A bizonytalan ember viszont 
arra törekszik majd, hogy első-
sorban a saját igényei elégülje-
nek ki – figyelmeztet írásában 
Schneiderné Diószegi Eszter pszi-
chológus, szoptatási tanácsadó. 

A babának szüksége van arra is, 
hogy az ő igénye szerint szop-
tassák – ne szigorú órarend alap-
ján, és ne meghatározott ideig. 
Mindig gondoljunk arra: a szopta-
tás nemcsak a táplálás egy módja, 
hanem vigasza, álomba ringatója, 
fájdalomcsillapítója is a babának 
– egyben különleges, csodálatos 
kapocs anya és gyermeke között. 

Lehet, hogy álomgyerekszo-
bája van a picinek, mégis fontos, 
hogy ne rekesszék ki a család 
életéből, együtt lehessen a szü-
leivel, testvéreivel – nem pedig 
napszámra egyedül a szobács-
kájában. És persze arra is szük-
sége van, hogy szeressék – amit 
a baba nem a drága bútorokon 
és a többfunkciós babakocsin 
mér le, hanem azokon a szülői 
reakciókon, amelyeket a jelzé-
seire kap. A biztonságot nem 
a drága gyerekszoba, hanem a 
szülő szerető hozzáállása terem-
ti meg.

Aki szeretne felkészülni arra, 
hogy megértse kisbabája valódi 
igényeit, annak érdemes elbe-
szélgetni csecsemős anyukákkal, 
a védőnővel, és kereshet támo-
gató csoportokat is. Következő 
számunkban ezeket, vagyis az 
Érden fellelhető csoportokat 
mutatjuk be. Ádám Katalin

Nem a drága gyerekszoba ad biztonságot  

Babahinta helyett szülõi ölelés

A testkontaktus a táplálkozással egyenrangú szükséglete a kisbabának
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Fontos  
telefonszámok

Mentők 104

Tűzoltóság 105

Rendőrség 107

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

Érdi Rendőrkapitányság 
 06-23/365-007

Közterület-felügyelet 
 06-80/204-571

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

A Szociális Gondozó Központ, Érd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-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 Módszertani Gyermekjóléti 
Központ családgondozási feladatainak ellátása a szociális munka eszközeivel. A rászoruló családok segítése a gyermek veszé-
lyeztetetté válásának megelőzésében. Komplex támogatás nyújtása a veszélyeztetett 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 jogállásáról 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 tanácsadói 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 -es telefonszámon.
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 elfogadni, 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.
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A korábbi  évekhez  hasonlóan 
az  idén  is  sokan  összegyûltek 
Ófaluban a II. Lajos-emlékmûnél, 
hogy  egy  486  évvel  ezelőtt 
történt  jelentős  eseményről,  a 
mohácsi csatába induló magyar 
sereg  és  az  erősítésként  érke-
ző  lengyel  segédcsapat  egyesü-
lésének  történelmi  pillanatára 
emlékezzenek. A megjelenteket 
– köztük a Lengyelországból és 
hazánk több településéről érke-
ző  lengyel  vendégeket,  a  város 
képviselőit és valamennyi meg-
emlékezőt  –  Rege Béláné,  az 
Érdi  Lengyel-Magyar  Kulturális 
Egyesület  elnöke  köszöntötte, 
majd  T. Mészáros András  pol-
gármester  mondta  el  ünnepi 
beszédét. Azzal a megállapítás-
sal  kezdte,  hogy  a  mai  barát-
ságtalan  világban  bizony  felbe-
csülhetetlen  érték  a  jó  barát. 
Az  évszázadok  óta  tartó  és 
kikezdhetetlen  lengyel-magyar 

barátság  pedig  különösen  az, 
mert bármilyen vészterhes poli-
tikai  helyzetben  is  kiállta  az 
idők próbáját. Kiállta a próbát a 
török hódítás idején, az Európa 
és  a  nemzet  szabadságáért 
küzdő  48-as  hazafiak  idején,  a 
II.  világháború  menekültjeinek 
befogadásakor, és a kommunis-
ta diktatúra  ideje alatti  szolida-
ritási akciók idején is – sorolta a 
polgármester azokat a legismer-
tebb  történelmi  időszakokat, 
amikor a két nemzet barát volt, 
és barát maradt. 
– Hogy mennyire erős szálak 

kötik össze a két nemzetet, azt 
a  legszebben  talán  a  lengyel 
író, Stanislaw Wojtek fejezte ki: 
Magyarország és Lengyelország 
két  örök  életû  tölgy,  amelyek 
külön  törzset  növesztettek,  de 
gyökereik  a  föld  alatt  messze 
futnak,  és  láthatatlanul  egy-
másba  fonódtak.  Ezért  egyik 

léte,  erőteljessége  a  másik  éle-
tének  és  egészségének  a  felté-
tele.  Való  igaz  –  nyugtázta  T. 
Mészáros  András,  és  hozzá-
tette:  E két  nemzet  különösen 
sokat  tett,  és  sokat  szenvedett 
Európáért.  És  abban,  hogy  ma 
a  szabad  nemzetek  uniójában 
élhetünk, országainknak is sze-
repe volt. Szimbolikus jelentése 
volt  annak,  hogy  az  Európai 
Unió  elnökségét  Magyarország 
Lengyelországnak  adta  tovább, 
tehát  közös  a  jelen,  közös  a 
múlt,  és  közös  a  jövőnk  is! 
Ennek  az  alapja  a  közös  sors. 
A polgármester  aláhúzta:  Bár 
voltak  rossz  politikai  döntések 
a múltban – a két nemzet min-
dig  a  szabadság  oldalán  állt. 
A lengyel-magyar  barátságot  az 
ilyen  jellemzők  tették  elszakít-
hatatlanná  –  fogalmazott, majd 
a  helyi  jellemzőket  emelte  ki, 
mondván, hogy Érd, amely len-
gyel  kisebbséggel  is  büszkél-
kedhet,  nem  véletlenül  alakí-
tott ki  testvérvárosi kapcsolatot 
Lubaczow-val, és ezen a napon, 
amikor a magyar sereg és a len-
gyel segédcsapat egyesülésének 
486. évfordulójára emlékezünk, 
gondolatainkban  is  egyesül-
nünk kell, hiszen egy tartalmas 
és  igen  hosszantartó  barátság 
előtt  hajtunk  fejet.  A közös  cél 
akkor  is  a  szabadság volt,  amit 
ma  másféle  erőkkel  és  másfé-
le  eszközökkel  próbálnak  meg 
korlátozni,  de  a  cél  ugyanaz 
most  is:  megőrizni  önállósá-
gunkat,  szabad  akaratunkat, 
amelyet – bár sokan igyekeznek 
ezt  akár  el  is  felejteni  –  min-
dig  is Európa boldogabb  jövője 
érdekében  igyekeztünk  kifejte-
ni!  T.  Mészáros  András  hang-
súlyozta:  az  1526-ban  történt 
egyesülés szimbólum is, az egy-
befonódott  gyökereink  szim-
bóluma,  amely  ugyanabból  a 
földből  élteti  nemzeteinket.  És 
e közösség  erőt  ad. Erőt  ad,  és 
erőt mutat,  hogy nem voltunk, 
nem  vagyunk,  és  nem  leszünk 
egyedül!  Törhetnek  szabadsá-
gunkra  török  hódítók,  totális 
rendszerek,  vagy  arctalan  gaz-
dasági  érdekcsoportok,  mi  itt 
maradunk,  mert  ezt  a  földet 
elődeink, mártírjaink vére áztat-
ta. Mi ebben a földben gyökere-
zünk, és mi itt otthon vagyunk! 

Az 1526-os érdi esemény egybefonódott gyökereink szimbóluma

Lengyel-magyar megemlékezés  
a II. Lajos-emlékmûnél
Az évszázadok óta tartó lengyel-magyar barátság kikezdhetetlen. Bármilyen vész-
terhes politikai helyzetben éltünk is, a lengyel-magyar kapcsolatok kiállták az idõk 
próbáját – hangsúlyozta ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester a 
Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar sereg és a lengyel segéd-
csapat egyesülésének 486. évfordulója alkalmából, július 21-én megtartott emlék-
ünnepségen.

–  e  szavakkal  zárta  ünnepi 
beszédét a polgármester. 
A beszédet  követően  az 

Érd-óvárosi  diákok,  valamint 
Szigeti Eszter előadómûvész 
közremûködésével  rövid  kul-
turális  mûsorral,  versekkel  és 
dalokkal  folytatódott  a megem-
lékezés. Fellépett Alpek Gergely, 
Alpek Péter és Dudás Mercédesz. 
Az  ünnepségen  ezúttal  nem 
tudott részt venni Anna Derbin, 
a Lengyel Köztársaság budapes-
ti konzulja, aki levélben köszön-
tötte  a  résztvevőket,  és  többek 
között azt  is tudatta, hogy kon-
zuli megbízatása idén lejárt. 
A Mohácsra  induló  II.  Lajos 

király  által  vezetett  magyar 
sereg  és  lengyel  segédcsapat 
egyesülésének  486.  évfordulója 
alkalmából a város önkormány-
zata,  a  Lengyel  Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a civil 
szervezetek  és  magánszemé-
lyek  helyezték  el  a  megemlé-
kezés  koszorúját  a  II.  Lajos- 
emlékmûnél, illetve a történelmi 
eseményt idéző emléktáblánál. 
A rendezvényt minden évben 

kétnyelvû szentmise előzi meg, 
az idén ezt a volt II. Lajos iskola 
épületében tartották meg. 
Az  emlékünnepséget  az  Érdi 

Lengyel-Magyar  Kulturális 
Egyesület,  az  Érd-Óváros  Szent 
Mihály  Alapítvány,  az  Érdi 
Lengyel  Önkormányzat  –  Érd 
város  önkormányzata  és  az 
Országos  Lengyel  Nemzetiségi 
Önkormányzat  támogatásával 
– szervezte.  Bálint Edit

Rege Béláné nemcsak magyarul, hanem lengyelül is köszöntötte az egybegyûlteket
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Minden esztendõben szép számban összegyûlnek a megemlékezõk

Nem voltunk, nem vagyunk, és nem leszünk egyedül! – emelte ki ünnepi 
beszédében T. Mészáros András polgármester

Dudás Mercédesz elõadásában Rimbaud költeményét hallhatták  
a megemlékezõk

Koszorúzás az emlékmûnél
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terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2012. július 30 – augusztus 5.

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.- augusz-
tus 3-ig.
Minden kedves látogatónknak 
kellemes pihenést, szép nyarat, 
kívánunk!
Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alapis-
meretek  20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés !
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.

Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés:  Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946  

Felhívás
Az Érdi Újság, az Érd TV, a 
Rádió Érd és a Szepes Gyula 
Művelődési Központ szerkesz-
tő-riporteri és műsorvezetői 
tanfolyamot hirdet. A tan-
folyam hallgatói az elméleti 
ismeretanyag mellett megis-
merkedhetnek a szerkesztősé-
gek életével, a szerkesztőségi 
munkafolyamatokkal, megta-
pasztalhatják, hogyan lesz egy 
kéziratból cikk, hogyan szüle-
tik egy műsor. Az előadások és 
a gyakorlati bemutatók a média-
ismeret, a műfajok ismerete, 
a médiatörténet, a szerkesztés 
alapelvei, a közéleti ismeretek, 
a viselkedéskultúra tárgykörét 
érintik. Megmutatjuk, mi a 
szerkesztő feladata, hogyan 
készül egy aktuális lapszám, 
mi a különbség a nyomtatott 
média, valamint a rádiós és 
televíziós szerkesztés, műsor-
vezetés között. A tanfolyamon 
részt vevőknek lehetőségük 
lesz munkájukat – megfelelő 
minőség esetén – a nyilvános-
ság elé tárni a helyi médiában.  
A tanfolyam szeptember 
15-én indul a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.
Jelentkezés szeptember 10-ig a 
művelődési központ informá-
ciójában.

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 fotóki-
állítása 
 
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 múzeumpedagógiai 
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 Matricamúzeumba 
(Százhalombatta), ahol 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
son veszünk részt.
Megérkezés 16 órakor
3. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Kőzettani foglalkozás – vul-
kanikus kőzetek, mészkövek, 
ősmaradványok, ősmaradvá-
nyok „készítése” gipszből. 
A vulkánmakett építésének 
folytatása.
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben.
Kirándulás a Nagytétényi 
Kastélymúzeumba, ahol meg-
tekintjük a kiállítást, valamint 
múzeumpedagógiai órán 
veszünk részt. 
Megérkezés 16 órakor
4. nap
Gyülekező 7.30-kor a múzeum 
kertjében
Kirándulás a Velencei-tóhoz 
(utazás vonattal). Külön bérelt 
hajóval, távcsövekkel és szak-
vezetővel megtekintjük a tó 
élővilágát (Gárdony–Szúnyog-
sziget útvonalon). A túlpar-

ton kikötve meglátogatjuk a 
Pákozdi Arborétumot, ahol 
tábortűz, ebéd elkészítése a 
parkban. Játékos foglalkozások, 
számháború, játszópark, tollas, 
foci. 
Érkezés kb. 18 óra
5. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Minigolf – Golfóra, golfjáték a 
Múzeumkertben 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben
Vulkánmakett befejezése, 
vulkánok látványos kipróbá-
lása, vulkánkitörések. Minden 
csapat vulkánját kipróbáljuk, 
működésbe hozzuk.
A tábort vezeti: Buttinger 
Dániel földrajztanár, geográfus 
(Földrajzi Múzeum)
Segítő tanár: Bíró Gábor 
történelem–földrajz tanár 
(Vörösmarty gimnázium, Érd) 
Segítők: Borsós Andrásné, 
Kovács Nóra (Magyar Földrajzi 
Múzeum) 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő/nap, 
mely tartalmazza a belépője-
gyeket, a napi ebéd, foglalkozá-
sok, előadások, hajókirándulás, 
utazások költségét. 
A jelentkezéseket 10 éves kor-
tól várjuk. Jelentkezni lehet 
telefonon vagy személyesen: 
Buttinger Dániel, Magyar 
Földrajzi Múzeum, 2030 Érd, 
Budai út 4., tel.: 23-363-036
e-mail: buttinger@foldrajzimu-
zeum.hu

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
kedd, szerda:  szünnap
csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő: zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök:  12 – 17 h
péntek: 12 – 16 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  12 – 17 h

A Felnőttkönyvtár és a 
Gyermekkönyvtár augusztus 
6-tól augusztus 20-ig zárva tart, 
nyitás augusztus 21-én kedden.  
 
Fiókkönyvtáraink: 

a Jószomszédság Könyvtára  
(Sárd u. 35.), 
a parkvárosi fiókkönyvtár  
(Bajcsy-Zs. u. 206.), és 
a zenei könyvtár   (Alsó u. 27.) 
2012.  július 30-tól augusztus 
20-ig  tartanak zárva.  

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

pályázatot hirdet Kincses Óvoda Béke téri épület

2 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai  tapasztalat, 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•  főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógus - 
•  legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•  felhasználói szintű számítógép használói,  
•  főiskola, fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 

okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. 
augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, 
a 06/20/332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 251/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

vagy
•   Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail 

címen keresztül 
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 11. 

Konzorcium alakult  
a belsõ bekötésekre
(folytatás a 2. oldalról)

Nagy Zoltán, az OTP Bank érdi, 
Budai úti fiókjának osztályve-
zetője a sajtótájékoztatón arról 
beszélt, hogy a lakosság többfé-
le megoldást is igénybe vehet a 
belső bekötés finanszírozásához. 

– A finanszírozás egyik eleme 
a Lakástakarék előhitel, de 
számos különféle fogyasztási 
hitel és ingatlan fedezetû hitel 
jelenik meg a termékpalettán. 
Természetesen azokat is vár-
juk, akik nem a konzorcium-
mal, hanem más vállalkozókkal 
végeztetik a belső bekötések 
kivitelezését – tette hozzá Nagy 
Zoltán. Mint mondta, minden 
érdeklődőnél megvizsgálják, mi 
számukra a legkedvezőbb és 
igénybe vehető lehetőség.

Tóth István, a Grundfos 
Hungária Kft. értékesítési veze-
tője arról beszélt, hogy cégük 
az ügyfeleknek korszerû, és 
komplett megoldásokat kínál, 
megbízható háttérrel; a cég jól 
kialakított értékesítési és szerviz-
hálózattal rendelkezik. 

– Komplett mûszaki megol-
dást kínálunk a csatornaprog-
ram keretében, amely a szivat-
tyút, az aknát és a vezérlést 
is tartalmazza, összeszerelve. 
A szivattyú olyan kialakítású, 

hogy lehetőség szerint minél 
kisebb a meghibásodás lehe-
tősége, dugulás esetén akár 
szerviz kihívása nélkül, házilag 
megoldható a probléma – mond-
ta Tóth István, hozzátéve: az 
érdeklődőknek a szivattyú bér-
lésére is módjuk nyílik majd.

Az értékesítési vezető nem 
kívánt árakat mondani, de kér-
désünkre, hogy – mondjuk – a 
150 ezer vagy a 350 ezer forint 
felé közelít-e az általuk kínált 
berendezés ára, úgy válaszolt: 
az utóbbihoz.

Olvasóink további részle-
teket a Társulás az Érdi Házi 
Bekötésekért konzorcium ügy-
félszolgálatán tudhatnak meg, 
amely várhatóan augusztus 1-
jén nyílik az érdi Tesco áruház-
ban. Itt érdeklődhetnek az OTP 
Banknál igénybe vehető konst-
rukciókról is (valamint az OTP 
Bank érdi fiókjaiban, melyek 
elérhetőségei: Érd Budai út 24. 
telefonszám: 23/521-471, illetve 
Érd, Diósdi út 42. telefonszám: 
23/521-565.)

 A konzorciumról bővebb 
tájékoztatást kaphatnak olvasó-
ink a www.tehb.lapunk.hu hon-
lapon, illetve a 23/530-553-as 
telefonszámon és a tehb2012@
gmail.com e-mailcímen.

 Ádám Katalin

Közlemény 
A Fidesz zöld tagozata  szeptembertől folytatja az eddig is 
nagy sikerrel mûködő, havi rendszerességgel megrendezésre 
kerülő környezetvédelmi fórumait. Már a nyári szünidő alatt 
is várjuk az ősztől induló programsorozathoz a javaslataikat; 
mindenki megírhatja ötleteit és elképzeléseit környezetvéde-
lemmel kapcsolatos témakörben a zoldtagozat@erdifidesz.
hu e-mail címre. 

Honlapunk előkészítés alatt áll, ennek elkészülte után 
ezen a felületen is nyomon követhetik majd az érdeklődők 
tagozatunk életét, ahol sok-sok fényképpel  is próbáljuk min-
denki számára szemléltetni tevékenységünket.

Számunkra mindenki véleménye egyaránt fontos, tehát 
kérjük, ossza meg velünk ezeket. 

Minden érdeklődő számára kellemes nyarat kívánunk vala-
mennyi tagunk nevében az őszi viszontlátásig.                                          

Tisztelettel: 
 Bada Zoltán  és Simó Károly 
 Fidesz zöld tagozat

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

információk
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július 30., hétfő
08:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Fogadóóra
10:00 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

10:30 Érdi Panoráma – heti események össze-
foglalója ism.

11:00 Polgár-társ
11:30 Csillagszem
15:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
15:20 Csillagszem
16:00 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

16:30 A Doktor Agyi keringési zavar, szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

16:55 Polgár-társ
17:25 Fogadóóra 
17:55 Aggódunk érted… 

Inzulinpumpa-kezelés, egészségügyi isme-
retterjesztő film, 60’  ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója

19:20 Fogadóóra
19:50 Kézilabda-mérkőzés 

UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE
21:20 Érdi Panoráma – heti események össze-

foglalója ism.
21:40 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

22:10 Polgár-társ

július 31., kedd
08:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
08:30 Fény-Kép
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés 

UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE
11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés, 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

15:30 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
János második és harmadik levele 60’ 

17:00 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés, 
egészségügyi ismeretterjesztő film 60’  
ism. Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 A Doktor Agyi keringési zavar, szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

18:25 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 28. rész 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

augusztus 1., szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Agyi keringési zavar, szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Fény-kép
11:20 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:20 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

15:50 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

János második és harmadik levele 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 

swing, bebop… 1948–52” tv-sorozat 52’ 
21:10 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés, 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

augusztus 2., csütörtök
08:00 Híradó 
08:30 Mozgás
09:00 Négyszemközt
09:20 Csillagszem
09:50 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
10:20 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 

swing, bebop… 1948–52”  tv-sorozat, 52’ 

11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők, Érsekcsanád, 50/17. gasztronómiai 

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

18:05 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 
swing, bebop… 1948–52”  tv-sorozat, 52’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 3., péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 

swing, bebop… 1948–52” tv-sorozat, 52’ 
10:40 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
11:10 Fény-kép
11:40 Négyszemközt
14:55 Híradó
15:10 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 

swing, bebop… 1948–52” tv-sorozat, 52’ 
16:05 Négyszemközt 
16:25 Fény-kép
16:55 Polgár-társ
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Inzulinpumpa-kezelés, 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Elhízás 2. 

szórakoztató egészségügyi magazinműsor 
25’ 

20:45 Híradó ism.
21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
22:25 A Doktor Elhízás 2., szórakoztató egészség-

ügyi magazinműsor 25’ 

augusztus 4., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők, Kustánszeg, 50/18. gasztronómi-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés 
UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE

15:00 Híradó
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 A jazz születésétől napjainkig, „Dixie, 

swing, bebop… 1948–52” tv-sorozat, 52’ 
16:55 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
17:55 Fény-kép
18:25 Ízőrzők, Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén, Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 28. rész 
20:30 Sodrásban 

magyar filmdráma, 90’ 
Rend.: Gaál István 
Fsz.: Csikós Sándor, Kozák András, Moór 
Marianna 

22:00 Érdi Panoráma
22:30 Csillagszem

augusztus 5., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
11:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők, Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők, Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Jelenések könyve 60’ 

17:00 Sodrásban, magyar filmdráma, 90’ 
Rend.: Gaál István, fsz.: Csikós Sándor, 
Kozák András, Moór Marianna 

18:30 A Doktor Elhízás 2., szórakoztató egészség-
ügyi magazinműsor 25’ 

19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 29. rész 
20:00 Fény-kép
20:30 Mozgás
21:00 Polgár-társ
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Fény-kép
22:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. július 30. – augusztus 5.

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 pengetős hangszer muzsi-
kája mindig elvarázsolta az 
embereket, hiszen van egy 
látszólagos könnyedsége, 
mint a pingpongnak a sport-
ban, mert sokan gondolják 
úgy, hogy nagyon egyszerû 
megtanulni pengetni – kezd-
te előadását Sebestyén Gábor, 
aki a Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
tanára. A gitár könnyen elérhe-
tőnek tûnik, ha az ember örö-
met szeretne szerezni magának 
a muzsikával, de talán kevesen 
gondolják és kevesen hiszik el, 
hogy ez a hangszer tökéletesen 
alkalmas lehet magas színvo-
nalú és bonyolult zenei mûvek 
megszólaltatására is. Pedig 
bizony lehet! A gitár története 
leegyszerûsítve valójában nem 
több, mint a népszerûségének 
és népszerûtlenségének hullám-
zása. Mégis, a XX. században a 
robbanásszerû népszerûséget 
tulajdonképpen a legendás 
Beatles együttes hozta meg 
ennek a pengetős hangszernek. 
Talán ezért van az, hogy a gye-
rekek elsősorban a popkultúra 
miatt szeretnének gitáron ját-
szani, de idővel – ahogy mélyül 
a tudásuk – rájönnek, hogy a 

gitár ennél jóval többre képes, 
annak ellenére is, hogy a nagy 
zeneszerzők nem írtak gitárra 
zenét. 

A múltját kutatva felmerül a 
kérdés: valójában honnan szár-
mazik ez a világon ma már min-
denütt ismert hangszer? Talán a 
spanyol vihuela lehetett a gitár 
őse, amely a reneszánszban volt 
igazán népszerû, és a spanyol 
zenei mindennapok részévé 
vált. Alkalmas volt egyszerû, de 
bonyolultabb zenélésre is, ezért 
sok mindenre tudták használ-
ni. A barokkban kissé átalakult, 
és a klasszika időszakában is 
népszerû lett, de a romantika 
korában nem tudta felvenni a 
versenyt a dinamikusabb hang-
szerekkel, és egy kicsit kiment 
divatból – hogy azután a XX. 
században újra felfedezzék. 
Európában főként a lant volt 
elterjedve, de ez a hangszer nem 
hasonlít a gitárhoz, és tulajdon-
képpen arab gyökerû hangszer. 
A XIX. század táján Antonio de 
Torres sevillai hangszerkészítő 
megnövelte a gitárszerû hang-
szer méretét, és tökéletesítette a 
konstrukcióját, így készült el a 
fémhúros, akusztikusnak vagy 
folknak nevezett gitár. 

Magyar vonatkozású, gitárra 
írt zene csak a XX. században 
jelent meg. Sebestyén Gábor 
növendékei rövid, de annál élve-
zetesebb gitárjátékai remekül 
illusztrálták, hogy ez a hang-
szer mennyire sokoldalú meg-
szólaltatásra alkalmas. Zsolnai 
Dorka mindjárt az elején légies 

produkciót mutatott be. Fejős 
Adrienn a Macskatáncot játszot-
ta el magas színvonalon, Szenes 
Zsófia pedig, aki előképzős a 
gitár szakon, az Elefánt tételt 
adta elő, remekül visszaadva a 
robosztus állat „dübörgését” és 
trombitálását. 

Az est közönsége számára 
bizonyossá vált, hogy a gitár – 
bár valóban túlélte a mûvészeti 
korszakok divathullámait és 
hóbortjait – alapvetően nem 
sokat változott. Ugyanakkor a 
zenei példák igazolták – annak 
ellenére, hogy a XX. században 
a Beatles együttes tette ismét 
nemcsak Európa-, hanem szinte 
világszerte népszerûvé –, hogy 
mégsem csak a könnyûzene 
megszólaltatására alkalmas. 
Aki ugyanis magas színvona-
lon elsajátítja a húrok pengeté-
sét, bonyolultabb zenei mûvek 
eljátszására is kiváló hangszert 
tud „átölelni”, és általa zenei 
élményt nyújtani. 

A Zenei Könyvtár pár hetes 
nyári pihenője után ősszel is 
érdekes témákkal folytatódik a 
zenei klub találkozóprogramja.

 Bálint Edit

Találkozó a hathúrú, „ölelõs” pengetõs hangszerrel

A mindent túlélõ gitár
Aki ma gitár szakra jön a zeneiskolába, elsõsorban a 
popkultúra miatt érdeklõdik éppen e hangszer iránt. 
Aztán ahogy lassan elsajátítja a zenélés techniká-
ját, megkedveli a klasszikus muzsikát is – mondta 
Sebestyén Gábor, aki a gitárról tartott elõadást a Zenei 
Könyvtárban, a zenei klub találkozóján. Az élvezetes 
hangszerbemutatót az ifjú növendékek gitárjátéka nem-
csak szórakoztatóbbá, hanem szemléletesebbé is tette. 

Nida Judit, a Zenei Könyvtár vezetõje köszöntötte a résztvevõket, és bemutatta Sebestyén Gábor zenetanárt

Zsolnai Dorka a légies muzsikát mutatta be
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Fotópályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot  
ír ki „Érd képeslapokon” címmel. 
Érd nevezetességeit, szépségeit be-
mutató fotókat várunk, amelyek 
képeslap formájában mutatják be 
városunkat.

Pályázati feltételek:
–  amatőr fotósok pályázhatnak,
–  az alkotásokat A4-es formá-

tumban, nyomdai minőségben 
kérjük, csatolva hozzájuk CD-n a 
képek eredeti, digitális anyagát 
is a további felhasználás céljából.

A kiállítás képeivel a fotóklub ren-
delkezik.
A zsűri által kiválasztott képeket díjazzuk, és a legjobbakat képeslap formá-
ban is elkészítjük. 
A beadott pályaművekből kiállítást rendezünk a művelődési központban. 
A fotókat névvel, elérhetőséggel ellátva a Szepes Gyula Művelődési Központ 
információján (Érd, Alsó u 9.) kérjük leadni.
Beadási határidő: október 17-től 19-ig, 8–19 óráig.
Bővebb információ: 30/981-5967. 

„Stadler köz”
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A pályázatra négy kategóriá-
ban jelentkezhettek a belügyi 
dolgozók: a rendõrség, a bün-
tetés-végrehajtási intézetek 
dolgozói, a katasztrófavédelem 
hivatásos és civil állománya, 
illetve a többi belügyi szervhez 
tartozók pályázhattak. 

Az elbírálásánál elõnyt jelen-
tett, ha a pályázó havi illetmé-
nye nem haladta meg a brut-
tó 300 ezer forintot, valamint 
a gyermekét egyedül, illetve 
három vagy annál több gyer-
meket nevel.

A sikeres pályázók, illetve 
közös háztartásban élõ házas-

társuk/élettársuk, valamint 
a pályázat benyújtásakor a 
14. évnél idõsebb gyermekük 
10 000 Ft/fõ önerõ befizetésével; 
míg 3–14 év közötti gyermekük 
5000 Ft/fõ önerõ befizetésé-
vel vehetik igénybe az üdülési 
szolgáltatást állami tulajdonú 
üdülõkben. Az üdülési szolgál-
tatás igénybevétele a családdal 
együtt üdülõ 3 év alatti gyer-
mek részére ingyenes. 

A pályázati támogatás igény-
bevételéhez az önerõ össze-
gét legkésõbb 2012. augusztus 
28-ig kell befizetni. Az önerõ 
befizetését követõ 8. munka-

napon az üdülési szolgáltatás 
igénybevételére jogosító e-szel-
vény aktivizálódik, és ezután a 
nyertes pályázó a szállásfog-
lalás ügyében eljárhat on-line 
(interneten) vagy telefonos 
ügyfélszolgálaton keresztül 
a következõ telefonszámon: 
06 -1/371-3242.

Az elnyert üdülési szolgál-
tatás 2013. augusztus 31-ig 
vehetõ igénybe. Az igénybe 
vehetõ üdülõk a www.erzse-
betprogram.hu honlapon 
az Üdülõk és szállásfoglalás 
menüpontban található BM-
jellel megjelölt szálláshelyek.

Idén közel 10 ezer belügyi dolgozó és családja részesül támogatásban üdülé-
si szolgáltatás formájában az Erzsébet-programnak köszönhetõen. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány június elején hirdette meg pályázatát a belügyi szer-
vek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselõi, közalkalmazottai és munka-
vállalói számára összesen 400 millió forint értékben. Pályázók ezrei jelentkeztek, 
a nyerteseket az MNÜA e-mailben értesítette. 

Közel 10 ezer belügyi dolgozó  
az Erzsébet-programban

A magazinmûsorban Majthényi 
László, az Erzsébet-táborért 
felelõs projektvezetõ elmond-
ta, félidejéhez ért az üdültetés, 
amelynek köszönhetõen több 
mint 14 ezer gyermek számá-
ra nyílik meg a kedvezményes 
táborozás lehetõsége. 

A projektvezetõ emlékezte-
tett rá, a pályázatokra elõször 
családsegítõ és/vagy gyermek-
jóléti szolgáltatásban, vala-
mint átmeneti gondozásban 
részesülõ, gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyermekek, 
illetve iskolai csoportok szá-
mára nyílt meg a jelentkezés 
lehetõsége. Hozzátette: a több 
mint 14 ezer gyermek nyolc-
van százaléka már 1000 és 5000 
forint befizetésével tölthet el 

közel egy hetet teljes ellátással 
az Erzsébet-táborban. 

Patai Anna, aki maga is éne-
kel a Tábordal videoklipjében 
elmondta, a Megasztár csapat 
tagjai: Burgess Benji, Kökény 
Attila, Lakatos Yvette, Radics 
Gigi, Szakos Andrea, Talán 
Attila, Tolvai Renáta, fontos-
nak érezték, hogy valamilyen 
módon segítsék a rászoruló 
gyermekek táboroztatását az 
Erzsébet-tábor keretében, ezért 
nagy örömmel énekelték el a 
Tábordalt és vettek részt a bala-
tonberényi klipforgatáson. 

Az Erzsébet-tábor hivatalos 
videoklipje, a Tábordal már 
megtekinthetõ a www.erzse-
betprogram.hu oldal Galéria 
menüpontja alatt a Videók 
rovatban is.

Megasztárosok is népszerûsítik az Erzsébet-tábort
A Megasztárok a hivatalos Tábordallal és a hoz-
zá készült, Balatonberényben forgatott videoklippel 
népszerûsítik az Erzsébet-tábort, ezzel támogatva a rá-
szoruló gyermekeket. A kliprõl Patai Anna, a Tábordal 
egyik elõadója beszélt a Magyar Televízió Balatoni 
nyár címû mûsorában.

A Balatoni nyár stúdiójában Patai Anna és Majthényi László

Radics Gigi a balatonberényi Erzsébet-táborban nyaraló gyermekekkel 

Tolvai Renivel is találkoztak a táborban nyaraló gyermekek

Megasztárokkal a vitorláshajó fedélzetén

Ha nyár, akkor strand, gumimatrac, napfény

Délutáni pihenõ a táborban
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A többszörös magyar válogatott labdarúgó szerint a tematikus 
sporttáborban meg lehet találni az egyensúlyt a szakmaiság és a 
nyári táborozás között. A labdarúgó táborban az önfeledt játék és a 
komoly munka nem zárta ki egymást. Az ifjú sportolók ugyanakkor 
szakmai képzést is kaptak. A többszörös magyar válogatott taná-
csaival próbálta segíteni a kis focistákat, hogyan érhetik el céljaikat 
ebben a sportágban. 

– Dolgozzanak, s amit tesznek, azt komolyan, nagy szívvel és 
elszántsággal tegyék. Csak ez és a tanulás visz elõbbre – vallja a 
válogatott sportoló, aki az Erzsébet-tábort nagyon szép kezdemé-
nyezésnek tartja, hiszen olyan gyermekek jutnak el nyaralni és 
focizni, akik amúgy ezt nem tehetnék meg. A labdarúgó sporttá-
borban 200 fiatal vett részt.

Labdarúgó sporttábor szívvel és elszántsággal
A strandlabda helyett a focilabdáé volt a fõszerep 
közel egy hétig a fonyódligeti Erzsébet-táborban, 
ahová az ország különbözõ részeibõl érkeztek fiúk és 
lányok, hogy ellessenek egy-két cselt, fortélyt a tábor 
vezetõjétõl, Vincze Ottótól. 

Labdán innen, labdán túl a fonyódligeti tábor sportpályáján Vincze Ottó szerint az Erzsébet-táborban meg lehet találni az egyensúlyt a szakmaiság és a nyári táborozás között

Vincze Ottó többszörös magyar válogatott labdarúgó eligazítást tart edzés elõtt a gyermekeknek

A fonyódligeti labdarúgó sporttáborban kétszáz fiatal ismerkedett meg a futball fortélyaival

Az önfeledt játék és a komoly munka nem zárta ki egymást

Erzsébet-tábor
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Az Erzsébet-táborban a fiúk mellett a lányok is lelkesen rúgták a bõrt 

A technika csak egy dolog, a gyermekeknek, hogy elérjék céljaikat, szívvel és elszántsággal kell tanulniuk
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Lehet‑e háromszáz négyzetmé‑
teren úgy kialakítani egy kertet, 
hogy az pihenőként, gyümöl‑
csös‑ és veteményesként is szol‑
gáljon, fák is árnyékolják, bok‑
rok, virágok is díszítsék, han‑
cúrozhasson füvén gyerek és 
kutya, és nem mellesleg fedezze 
egy család éves zöldségigényét 
– mindezt úgy, hogy rendezett, 
barátságos és hívogató legyen?

Bármily meglepő, ilyen kert 
létezik. No persze nem terem 
minden bokorban (hogy egy 
stílusos képzavarral éljünk), 
Érdligeten azonban tudunk 
egyről – vendégszerető gazdá‑
it olvasóink is ismerik, hiszen 
hétről hétre találkozhatnak Bíró 
András író, költő tárcájával az 
Érdi Újság 3. oldalán. Írásait 
átszövik személyes tapasztala‑
tai, emlékei, szinte észre sem 
vesszük, mennyit megtudunk 
mindennapjairól, szokásairól, 
házáról, kertjéről. A figyelmes 
olvasó megtudhatta például, 
hogy Bíró Andrásné Mária néni 
kilencvenedik életévét betöltve 
is fáradhatatlanul kertészkedik, 
és egy apró kertsávon is megter‑

meli a paradicsomot, paprikát, 
magról hajtatva palántáit. 

Minden elfogultság nélkül 
mondhatjuk: András bácsi nem 
túlzott, mikor felesége varázs‑
latos kezét dicsérte (több ízben 
is). Néhány napja ellátogattunk 
az érdligeti kertbe, amelynek 
lakói háromszáz négyzetméte‑
ren megvalósították azt, amit 
bizony keveseknek sikerül: 
olyan pihenőkertet hoztak létre, 
ahol nemcsak az emberek és 
az állatok, de a növények is 
jól érzik magukat. Mi a titok, 
hogyan nő itt másfél méter 
magas fává egy egyszerû paradi‑
csompalánta, mitől roskadozik 
a sárgabarackfa, miért zöldell a 
másutt száradó kukorica?

– Több mint harminc éve vet‑
tük ezt a házat, akkortájt épült. 
Volt egyébként egy kertünk 
Érden – édesapámtól kaptam 
–, amit tíz évig gondoztam. Ezt, 
illetve a pesti öröklakásunkat 
eladtuk, így vehettük meg a 
házunkat. A kertet felszántot‑
tuk, újra vetettük, ültettük – 
mesélt a kezdetekről Mária néni. 
– Földet, trágyát vettem, pró‑

bálkoztam ezzel‑azzal. A kert 
kialakításánál ugyanis a legfon‑
tosabb lépés az, hogy kiderít‑
sük: milyen a földje, mi terem 
meg rajta. A ház régi gazdája 
azt mondta nekünk: itt ugyan 
semmi… Aki nem szakember, 
annak évekbe kerül, hogy kita‑
pasztalja, milyen növényt érde‑
mes ültetnie. Én nagyon sok 
szakkönyvet elolvastam, és ezt 
ajánlom másoknak is. Tudni 
kell azt is: a kert nagyon sok 
időt elvesz, így a tervezésnél azt 
is bele kell kalkulálni, mennyi 
időt tudunk a kinti munkára for‑
dítani – tanácsolta Mária néni.

– Sok fát ültettem, sokat ki is 
vágtam, amelyekkel gond volt. 
Permetezni ugyanis már nem 
tudok. Ami megmarad, az meg‑
marad. Itt van ez a barackfa, 
roskadozik a gyümölcstől. Ez 
az én ültetésem – minden évben 
igazítom az ágait, mint a frizu‑
rát. Idén krumplit is ültettem, 
ajándékba kaptam – mutatta 
Mária néni, miközben lassan, 
minden növényt megcsodálva 
végigsétáltunk a kerten. Az egy‑
két soros, keskeny ágyások a 
kerítések mentén helyezked‑
nek el, így elegendő szabad tér 
marad a kert közepén. A málna 
mellett jól megfér a paprika, 
a kert sarkában a helyigényes 
tökfélék kaptak helyet, a garázs 
mellett szederbokor nyúlik a 
magasba. Gyom egy szál se, az 
ágyások földje nedves. 

– Megtanultam bal kézzel 
kertészkedni, mert jobb kéz‑
zel a botomra támaszkodom. 
Még elbírom az öntözőkannát 
is. A locsolás ugyanis nagyon 
fontos! Gyûjtjük az esővizet 
és a kútból is öntözünk. Idén 
gondoltam egyet, és pár nagy 
mûanyaghordót kettévágattam, 
trágyával javított virágföldet tet‑
tem beléjük, és abba is para‑

Ahol minden növénynek külön története van

Egy író tündérkertje
Ha nem jövünk ki ide lakni Budapestrõl, mi már nem élnénk – vallja a kilencvenedik 
esztendején túl járó Bíró Andrásné, aki bal kezével kertészkedik, míg a jobbal a 
botra támaszkodik. Háromszáz négyzetméteres kertje valódi csoda: vegyszer nélkül 
bokrosodnak a másfél méteres paradicsomfák, a barack roskadozik a terméstõl. 
Ottjártunkkor Mária néni kertje titkaiba avatott be minket. 

dicsomokat ültettem. Nézze, 
milyen hatalmasak, és mennyit 
hoznak! Ezeket sem permete‑
zem, de naponta kétszer tíz‑
tíz liter vizet kapnak – mutatta 
Mária néni a fának is beillő 
palántákat, amelyeken úgy ros‑
kadoznak a hatalmas paradicso‑
mok, mint fán az alma. (E sorok 
íróját emésztette is a sárga 
irigység, és szentül elhatározta: 
jövőre beszerez pár mûanyag 
hordót.)

– Már februárban elvetettem a 
magokat, azóta nevelem ezeket a 
palántákat. A trágyázás nagyon 
fontos. A szárított marhatrágyát 
vízben feloldom, azzal is szok‑
tam öntözni, és persze kom‑
posztálok is. Vegyszereket nem 
használok. Bizony, lehet perme‑
tezés nélkül is zöldséget, gyü‑
mölcsöt nevelni – hangsúlyozta 
Mária néni, hozzátéve: mindig 
mondom a férjemnek: ha nem 
jövünk ki ide lakni Budapestről, 
mi már nem élnénk. 

Bíró Andrásné már betöltötte 
90. évét, mégis, az általa létre‑
hozott és mûvelt kert fiatalsá‑
got, életet sugall. Jól érzik itt 
magukat nemcsak a látogatók, 
hanem a madarak és a növé‑
nyek is (nem beszélve a ház 
kutyájáról). Ehhez persze a sok 
évtized alatt felhalmozódott 
tapasztalaton, ismereten kívül 
az a szeretet is kell, amivel 
Mária néni a földhöz, virághoz, 
zöldséghez közelít. 

Itt minden növénynek külön 
története van, amire a gazda 
nagyon is emlékszik – igazából 
e szeretetteli ragaszkodás élteti 
a kertjét.

 Ádám Katalin

Pihenõhely az elsõ karácsonyfa alatt – a csemetébõl mára hatalmas fenyõ lett. Hátterében az egyik ágyás látha-
tó, tele burgonyával, kukoricával
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Krumpli és szeder az ebédlõasztalon ugyan nem, ám a veteményesben jól 
megfér egymással

Petúnia helyett paradicsom csüng 
a függõcserépbõl

A barackfa permetezés nélkül is roskadozik a gyümölcstõl – vegyszer 
helyett vizet, gondoskodást kap

A kert egyik kellemes zuga a pihenést szolgálja – itt a madarak is jól érzik 
magukat

Íme az egyik paradicsomfa – mint Mária néni mutatja, a tövében virágok 
nõnek

helyi társadalom

Balatonlelle
– Hotel Francoise***
augusztusban 6nap/5éjszaka 
35.900,- Ft/fő reggelivel

Balatonvilágos – Party Panzió
Családi akció augusztusban,
2 felnőtt+2 gyermek (14 év alatti)
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

Görögország – Paralia fősze-
zonban buszos utazással 8nap/7éj 
51.900,- Ft/fő-től önellátással

Róma városlátogatás
– repülős hétvége 08.15-ös 
indulással 5nap/4éj 
97.500,- Ft/fő-től reggelivel

Tunézia
- Prima Life Thalasso Hotel **** 
repülővel 08.04-es indulással 
8nap/7éj 89.900,- 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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Tisztelt Adózók!

A súlyos  mozgáskorlátozottsághoz  kapcsolódó 
gépjármûadó-mentességével  kapcsolatos  kor-
mányrendelet 2012. március 31-i változása miatt 
az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  köz-

lekedési  kedvezményeiről  szóló  –  2011.  július 
2.  napjától  hatályba  lépett  –  102/2011.(VI.29.) 
Kormányrendeletet  az  egyes  kormányrendele-
teknek  a  súlyos  mozgáskorlátozott  személyek 
közlekedőképességének  vizsgálatával  össze-
függő  módosításáról  szóló  61/2012.(III.30.) 
Kormányrendelet  2012.  március  31-i  hatálybalé-
péssel módosította.
A 2012. március 30-át követően a gépjármûadó 

mentesség megállapításához a súlyos mozgáskor-
látozottság ténye a következőkkel igazolható:
–  elsődlegesen  a  Nemzeti  Rehabilitációs  és 

Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minő-
sítéséről kiadott szakvélemény másolattal, míg
– másodlagosan  a  Fot.  szerinti  fogyatékossági 

támogatás  (MÁK  által)  megállapításáról  szóló 
hatósági  határozat,  vagy  a  megállapítás  alapjá-
ul  szolgáló  hatályos  szakhatósági  állásfoglalás, 
szakvélemény  másolat,  vagy  az  5/2003.  (II.19.) 
ESzCsM  Mr.  rendelet  3.  számú  mellékletében 
meghatározott igazolás másolat.
A Kormányrendelet  átmeneti  rendelkezései 

alapján
– a Módosított Kormányrendelet hatálybalépé-

sét  megelőző  napon  (2012.  március  30-án  még 
hatályos)  szakértői  szerv  által  kiadott  szakvéle-
mény, szakhatósági állásfoglalás legkésőbb 2012. 
szeptember 15. napjáig, 
–  a 2011.  július 1. napjáig kiadott orvosi  szak-

vélemény  („7  pontos  igazolás”)  legfeljebb  2012. 
december  31.  napjáig  használható  fel  gépjármû- 
adó-mentesség igénybe vételére.

2013.  január  1.  napjától  a  „7  pontos  igazolás-
sal”, ill. a Kormányrendelet 2012. március 30-áig 
hatályos 7. § ac) alpontja szerinti szakértői szerv 
által kiadott szakvéleménnyel rendelkező szemé-

lyek  nem  tekinthetők  súlyos mozgáskorlátozott-
nak,  így  gépjármûadó-mentességre  sem  jogosul-
tak.  Ahhoz  hogy  ezen  személyek  –  függetlenül 
attól,  hogy  egészségügyi  állapotuk  évek,  esetleg 
évtizedek óta  véglegesnek  tekinthető  –  továbbra 
is  jogosultak  legyenek  az  adómentességre,  a 
közlekedőképességük minősítése céljából vizsgá-
laton kell részt venniük, és annak eredményeként 
súlyos  mozgáskorlátozottságukat  megállapító  új 
igazolással kell  rendelkezniük. Ha a „régi  igazo-
lással”  rendelkező személy  felülvizsgálaton csak 
2012.  december  31.  napját  követően  vesz  részt, 
akkor az adómentesség csak az új igazolás kiállí-
tását követő hónap első napjától jár.

Az  ügyfél  a  közlekedőképessége  minősítését 
elősegítő,  rendelkezésére  álló  orvosi  dokumen-
tációval  és  egyéb  iratokkal  a  lakóhelye  szerin-
ti  körzetközponti  jegyzőnél  (okmányirodában) 
kérelmezheti  súlyos  mozgáskorlátozottságának 
megállapítását. Kérelmével az okmányiroda ügy-
intézője megkeresi  a  szakértői  szervet  (Nemzeti 
Rehabilitációs  és Szociális Hivatal)  a közlekedő-
képesség minősítése  érdekében, mely  a  szakvé-
leményt 60 napon belül adja ki. A szakvélemény 
másolat  –  feltéve,  hogy  az  a  közlekedőképesség 
súlyos  akadályozottságának  fennállását  legalább 
3 éves időtartamra állapítja meg – szolgál alapul a 
gépjármûadó-mentesség megállapításához.
Felhívjuk figyelmüket, hogy időpont-egyeztetés 

céljából szíveskedjenek az okmányirodát megke-
resni!

Az okmányiroda nyitva tartása: 

hétfő  8,00-12,00 – 13,00-18,00
kedd  8,00-12,00 – 13,00-16.00
szerda  8,00-12,00 – 13,00-18,00
csütörtök  8,00-12,00 – 13,00-16,00
péntek  8,00-11,00

Telefonszám: 23/522-334 

   Adócsoport

Adózási tájékoztató a súlyos  
mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó  

gépjármûadó-mentességgel  
kapcsolatos változásokról

információk
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Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat 
kiírásáról Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló, 40/2011. (VI.29.) önkormány-
zati rendelet 15. §-a és 24. §-a alapján 
az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés 
adományozására – az alábbiak sze-
rinti tartalommal – pályázatot ír ki.
I. Pályázati hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése 214/2012. (VI.21.) KGY. 
határozata alapján pályázatot hirdet 
a városban létesült épületek építésze-
ti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban 
részesített és publikálásra kerülő 
megvalósult épületek minta értékkel 
szolgáljanak a városunkban egyre 
növekvő számban építkezők számára. 
A pályázat elősegítheti az épített kör-
nyezet alakításában közremûködők 
– döntéshozók, beruházók, tervezők, 
kivitelezők – közötti kapcsolat javí-
tását. Lehetővé teszi, hogy a köz-
vélemény figyelmét felhívjuk épített 
környezetünk fejlesztésének fontos-
ságára.
II. Pályázaton való részvétel felté-
telei
A pályázat nyilvános, Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén 
megvalósult városépítészeti alkotás-
sal (épület, létesítmény, kertépítésze-
ti terv stb.) részt vehet minden olyan 
személy, aki a megvalósításában fele-
lős tervezőként közremûködött, és 
a pályázati kiírás feltételeit magá-
ra nézve kötelezőnek ismeri el. Az 
épület, alkotás megvalósításában 
közremûködők együttesen jelentkez-
hetnek, egy épület, épületegyüttes 
egyéb alkotás csak egy pályázatként 
vehet részt a pályázaton. Amennyiben 
a tervező egyedül nyújtja be a pályá-
zatot, akkor ehhez mellékelnie kell a 
tulajdonos, illetve annak képviselője 
írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos 
nyújtja be a pályázatot, akkor az 
építész-tervező írásos beleegyezését 
kell mellékelnie. A kivitelezőnek az 
építész-tervező és a tulajdonos írásos 
beleegyezését egyaránt mellékelnie 
kell. A pályázatra csak olyan épülettel 
lehet jelentkezni, amelynek tervezője 
azonos az építési és használatbavéte-
li engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú 
építészeti alkotás díjazására független 
személyek (szak- és magánemberek), 
ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, 
ami alapján a Városi Főépítész felkéri 
a tervezőt és az építtetőt a pályázaton 
való részvételre.
Feltétel továbbá:

•  A pályázat beadásának időpontját 
megelőző három éven belül került 
sor az épület ill. egyéb létesítmény 
használatbavételi engedélyének 
megadására, jóváhagyására meg-
valósítására, létrehozására

•  Építésnél, telepítésnél az országos 
szakmai előírások, és az érvényes 
szabályozási tervben rögzített elő-
írásokat maradéktalanul betartot-
ták, az engedély kiadását követően 
a megvalósítás során építésrendé-
szeti eljárásra okot adó szabálysér-
tés nem történt.

•  A pályázók és az ehhez hozzájá-
rulásukat adók vállalják a teljes 
nyilvánosságot.

•  A pályázóknak biztosítaniuk kell 
a Bíráló Bizottság számára – ha a 
Bizottság kéri – a létesítmények 
és azok környezetének részletes 
megtekintését, feltéve, hogy a láto-
gatás időpontjáról szóló értesítést 
legalább 8 nappal korábban meg-
kapják. 

III. Pályázatok beadása
1.  A pályázatot 2012. október 29-ig 

kell az érdi Polgármesteri Hivatal 
főépítészéhez személyesen vagy 
postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó 
u. 3. Polgárok Háza).

2.  A pályázati dokumentációt zárt 
borítékban (a pályázat megneve-
zését feltüntetve) elhelyezve, egy-
bekötve (vagy fûzve) kell össze-
állítani.

3.  A Bíráló Bizottság a határidő 
után vagy hiányosan benyújtott 
pályamûveket kizárhatja a pályá-
zatból. A pályázók azzal, hogy 
pályázatukat benyújtották, a 
pályázati kiírás feltételeinek és a 
Bíráló Bizottság döntésének aláve-
tik magukat.

IV. Pályázatra benyújtandó mun-
karészek
A pályázatra benyújtandó munkaré-
szek az alábbiak:
•  nevezési lap, továbbá a nem pályá-

zó, de érintett tervező és (vagy) 
építtető, megbízó hozzájárulási 
nyilatkozataival (ezeket csomago-
láson belül kell elhelyezni),

•  teljes építési engedélyezési vagy 
jóváhagyási tervdokumentáció, 
eredeti vagy még értékelhető 
méretûre kicsinyített méretarány-
ban (mûszaki leírás, alaprajzok, 
metszetek, homlokzatok, hely-
színrajz),

•  építési és használatbavételi enge-
dély, vagy egyéb létesítmény ese-
tén az ezzel egyenértékû okirat,

•  fényképek: legalább 4 db a létesít-
ményről, különböző nézőpontok-
ban felvéve.

•  A dokumentáció legkisebb mére-
te A/4, legnagyobb mérete A/3 
lehet.

V. Bíráló bizottság
 A Bíráló Bizottságot a Város 
Polgármestere, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságának elnöke, az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnöke, a Pest 
Megyei Építész Kamara elnöke, fel-
kért építész oktató, vagy más szakte-
kintély, és a városi főépítész alkotják. 
A bizottság elnöke a polgármester, 
előadója a városi főépítész. A Bíráló 
Bizottság egyszerû többségi szava-
zással dönt.
VI. Pályamûvek elbírálása, díjazá-
sa
1.  A pályázatok elbírálásának főbb 

szempontjai az alábbiak: 
• az épület, létesítmény, telepíté-
se, környezetbe illesztése, 
• az alaprajzi és a térbeli belső 
elrendezés megoldása,  
• a létesítmény építészeti formá-
lása, 
• a szerkezet kialakítása, a rész-
letképzések színvonala.

2.  A Bíráló Bizottság a beérkezett 
pályamûveket a beadási határidő-
től számított 15 napon belül elbí-
rálja és javaslatot tesz a Képviselő 
testületnek a díjazásra. Egy évben 
legfeljebb két díj adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd 
Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitünte-
tésekről szóló önkormányzati 
rendelet szerinti összeg (jelenleg 
Érdi Építészeti Nívódíj összege 
200.000,- Ft) áll rendelkezés-
re. A díjazott pályázatok alkotói 
emlékplakettet és oklevelet vehet-
nek át.

VII. A pályamûvek bemutatása, 
visszaadása, felhasználása
A pályázaton eredményt elért 
pályamûvek a helyi sajtóban bemu-
tatásra kerülnek. A díjazásban nem 
részesített terveket az eredményhir-
detéstől számított fél éven belül lehet 
átvenni személyesen a városi főépí-
tésznél.

Érd, 2012. június 21.

A pályázati kiírás és nevezési lap 
beszerezhető Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3. 
Polgárok Háza, 114. sz. iroda), vagy 
megtalálható a www.erd.hu hon-
lapon. További felvilágosítást ad 
Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós 
Monika a 06-23-522-396 telefonszá-
mon. 

Érdi építészeti nívódíj pályázat 2012.

mozaik

Július 14-ig voltak megtekinthetők az 
érdi Városi Galériában az Ez van! címmel 
meghirdetett országos karikatúrapályá-
zatra beküldött és kiállított mûvek. Az 
Érdi Újság által odaítélt három külön-
díj rajzai közül kettőt már bemutattunk, 
ezúttal a harmadikat, Bacsa Gergely mun-
káját ajánljuk megtekintésre.

A pályázatra beküldött rajzokon több 
esetben is kénytelenek voltunk felfedez-
ni, hogy a karikatúra, mint fogalom, a 
közhiedelemmel ellentétben egyáltalán 
nem, vagy nem kizárólag vicces rajzot 
jelent. Ha jól csinálják, akkor minden-
képp el kell rajta gondolkoznunk, aminek 
eredménye persze lehet mosoly, vagy 
akár harsány nevetés is, de semmiképp 
nem ez a cél, nem ez a lényeg. Jó példa 
erre Bacsa Gergely képe is. Egy nadrágszí-
jat láthatunk rajta, amelyet mostanában 
gyakran emlegetünk, és amelyet bizony 
időnként szorosabbra is kell húznunk. 
Addig nincs is különösebb gond, ameddig 

csak mondjuk két vekni kenyér helyett 
egyet eszünk, de amikor már az is egyre 
kisebb, amikor újabb és újabb lyukat kell 
készítenünk a nadrágszíjunkon, akkor 
bizony el kell gondolkoznunk: megé-
ri ennyire meghúzni? Érdemes ekkora 
– már a közgazdaságban is otthonra talált 
szakszóval – megszorítást létrehozni? 
Nincs esetleg valamilyen más lehetőség, 
más módszer a gazdálkodás javítására?

Óhatatlanul eszébe juthat a szemlélő-
nek a jól ismert népi mondás, amelynek 
főszereplője nem más, mint egy ló. Ez a 
derék négylábú a mondás szerint éppen 
akkor múlt ki, amikor már megszokta az 
éhezést.

Bacsa Gergely az itt látható rajzával 
feltehetően éppen ettől a szomorú végtől 
akarja megóvni a nadrágszíj gazdáját, 
gazdáit, azaz: minket. Aztán hogy ez 
vidám, vicces rajz, vagy inkább szomor-
kásan figyelmeztető, azt a képet nézve 
ki-ki eldöntheti. (bog)

Meddig húzzuk?

▲
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ArAny-ezüst ékszer és drágAkő felvásárlás

XI.  kerület, fehérvári úti csarnok földszint virágsor (porcelán-ezüst üzlet) 
nyitva tartás: H-P. 10-17 h.-ig. elérhetőségek: 209-4245; 06-20/200-6084



Érdi Újság 15XXII. évfolyam, 2012. július 26. hirdetés

ABLAK-AJTÓ
ABLAKCSERE AJÁNDÉK REDÕNNYEL!6 

légkamrás GEALAN ablakok. Bontás-beépí-
tés-helyreállítás 06-20-622-1136 06-30-
852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló 
keresettel, ingyenes képzéssel, azonnali kez-
déssel ingatlanközvetítõket keres! 269-4990 
ht@tippingatlan.hu

Bécsi úti telemarketinges irodánkba kere-
sünk 6-órás délutáni munkára kollégákat 
idõpont egyeztetésre. Kezdõk és nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. Fizetés: Fix 
alap+jutalék+bónusz. Önéletrajz: royalapart-
man@t-online.hu Jelentkezés: 30/8278102

Érdi magyar fiatalember (29 év) egye-
dülálló idõs/fiatal hölgynél v. úrnál v. házas-
párnál ház körüli munkát, kertgondozást, 
bevásárlást vállal. T:06 30 346 8214

Üzletkötõket keresek Érd körzetében. 
Személyes találkozás egyeztetése telefonon 
Koday Krisztina T:06 70 322 6030

Megbízható leinformálható nyugdíjas 
ápolónõ vállal gyermekfelügyeletet és beteg-
ápolást. T:0623 369 672

Takarítást vállal Érden nagy gyakorlattal, 
megbízható nem dohányzó hölgy. T:06 30 
241 4269

Idõsgondozást vállal két hölgy nagy gya-
korlattal! T:06 30 475 9425

Takarítást, vasalás vállal 46 éves nõ. T:06 
30 287 4984

Hegeszteni jól tudó fûtés- vagy gázszerelõt 
keresek Érdre. T:06 30 210 7126

ÁLLATORVOS

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

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS























DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉPÜLETSZIGETELÉS

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 

fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû GARANCIÁVAL 5 év jótállással. 
Varga Zoltán 06-70-570-5515

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

XXII. panelprogramos házban eladó 59nm-
es, 2,5 szobás, parkra nézõ lakás pimaszul 
alacsony rezsivel! Irányár: 9.600.000 Ft Tel: 
06-30/477-1505

XXII. Barosson, 2 szobás, felújított családi 
ház garázzsal, nagy, gondozott kerttel akciós 
áron eladó! Irányár: 24.600.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XI. Kelenföldön, jó adottságú, erkélyes, 
55nm-es, konvektoros, napos, téglalakás 
alacsony rezsivel eladó! Irányár: 15.000.000 
Ft Tel: 06-30/380-1885

XI. Bánk Bán utca csendes részén, elsõ 
emeleti, galériás, 29nm-es, gázkonvektoros 
garzon eladó akciós áron! Irányár: 6.790.000 
Ft Tel: 06-30/949-4278

XXII. Rózsakerten, panelprogramos ház-
ban eladó emeleti, 2,5 szobás, 58nm-es, 
gyorsan költözhetõ lakás! Irányár: 9.300.000 
Ft Tel: 06-20/375-1908















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

Érd központjában, nagyon jó közlekedés-
nél, rendkívül igényes, sok extrával rendelkezõ 
újszerû sorházi lakás eladó. Iár:24 M Ft, telket 
v. családi házat beszámítunk. T:30/4917268

Eladó 44 m² 1,5 szobás felújított, teher-
mentes, kis rezsijû öröklakás Érd központ-
ban. Rendezett környék, Z programos, azon-
nal költözhetõ, 7,5 M Ft. T:06 70 251 3312

Eladó Érden kis családi ház építésre alkal-
mas, nagy telekkel telekáron, esetleg érdi 
lakótelepi cserét beszámítok. 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 díszkerttel, 
garázzsal, pincével. T:0630 290 9276

Érd, Judit utcában 180 N-öl telek eladó. 
Víz, villany telken irányár: 3,25 M Ft: T:06 
20 802 5580

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-

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

KÁRPITOS

KERT

KERTÉPÍTÉS

KERT- TELEKRENDEZÉS! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesités, talajcsere, 
bozótírtás, keritések épitése, javitása, térkö-
vezés, terméskõi munkák, járda-kocsibeálló 
készítése egyéb kertészeti kömüves, festési, 
szigetelési munkák. Munkáinkat reális áron 
garanciával végezzük. Tel: (70)391-8976  
(70)547-2584  06-1-781-4021

KIADÓ
Érden 85 m²-es 3 szobás 2 fürdõszobás 

tetõteres felújított színvonalas ház garázzsal 
kiadó, 75 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 573 
4536

Érd központjához párpercre 65 m² külön-
álló házrész bútorozottan gk beállással hosz-
szú távra kiadó. T:0630 718 4881, 0670 
941 7804

Kiadó Parkvárosban egy 1 szoba össz-
komfort, külön bejáratú, bútorozva 1-2 fõnek 
40 E Ft+rezsi+kaució T.06 70 510 7888

Központhoz közel csal.ház I. em-n 50 
m² összkomf. lakás kiadó, kocsi beállás, 
almérõs. T:06 20380 1876, 0623 361 448

Kiadó Érden amerikai konyhás, gépesített 
garzon családi ház földszintjén. Ár:35 E 
Ft+rezsi. T:06 70 341 9871

Kiadó külön bejáratú fürdõszobás szoba 
max. 2 fõnek, ui. munkásoknak szállás 900 
Ft/fõ/nap.T:30 429 5365

Társasházban kiadó 3 szoba hallos lakás 
a Diósdi úton 70 E Ft+rezsi+kaució kocsi-
beállóval. T:23 368 652

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

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





































Külön bejáratú bútorozott összkomfortos 
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó. 
T:06 20 483 1893

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

Parkvárosban, 40 m²-es felújított albérlet 
kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 70 332 
5544

Összkomfortos szoba, konyha kiadó. T:06 
70 536 6779

KIADÓ LAKÁST KERES
KIADÓ lakást keresek Budapesten jó köz-

lekedésnél, hosszútávra. 06-70-635-0551

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

Kiadó lakást keresünk Budapesten, jó 
közlekedésnél, min. egy éves szerzõdéssel, 2 
hó kaucióval. Ajánlatokat várunk a 266-2698 
és 06/30 826 6691 tel. számra!

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

KIVITELEZÉS
Új és felújítandó épületek hõszigetelése-

burkolása rusztikus, mûkõbeton felületû elõre 
gyártott lapokkal, rendelhetõ hõszigetelési 
vastagsággal, több színben, A lapok tégla, kõ, 
beton, fa felületekre ragaszthatók, akár házi-
lagosan, nincs vakolás, utólag cserélhetõk. 
hõstoplap webhelyen ill.: 06 70 340 5612

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Festés-mázolás, burkolás, víz- és 

fûtésszerelés, kõmûves munkálatok, 
gipszkartonozás, takarítással, takarással 
AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel:30-585-9268, 
20-315-9689

Pincétõl a padlásig KÕMÛVESMUNKÁK, 
teljes lakásátalakítás, FELÚJÍTÁS, garanci-
ával. 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 garanciával a 
hét minden napján. Javítás esetén ingyenes 
kiszállás. T.: 06-20/288-5148





























OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítés matematikából és 
fizikából általános- és középiskolásoknak. 
T:06 20 516 5684

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-

9488909

PEDIKÛR
Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényel-

mesen az Ön otthonában. Hívásra házhoz 
megyek. T.: 06 70 234 9420

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

SZÉPSÉGÁPOLÁS

SZOBAFESTÉS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 

olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás-
sal, takarással akár azonnalra! Tel: 706-64-
19, 06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb 

munkát is vállalok, reális áron. T:06 20 
967 2221

SZOLGÁLTATÁS











Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspót-
lás, törés, azonnal is! T.: 06-23/363-726, 
Érd, Mérnök utca 55.

TÁRSKERESÕ

50 éves 168/64 hosszú hajú, fiatalos 
hölgy józan életû férfit keres. T:06 70 701 
5399

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS





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



akkor mindkettő. Olyan csalá-
di háttér ez, amelyet minden 
gyermeknek kívánok, aki a 
Deltából akar eljutni a röplab-
dázás magaslataira. Be kell látni 
ugyanis, hogy nagyik nélkül, 
családi háttér nélkül nemcsak, 
hogy nehezebb, de hosszú 
távon szinte elképzelhetetlen a 
sportolás. Különösen olyan srá-
cok és lánykák életében, akik-
nek a jellemét, a sporthoz való 

hozzáállását jószerivel a csa-
lád határozza meg. Majdnem 
azt mondtam, hogy dönti el, 
bár akkor sem tévedtem volna. 
Gondoljon csak bele: egy tíz 
év körüli gyerek melyik sport-
ágat választja? Melyikbe szeret 
bele? Abba, amelyik felé a szü-

lei terelik őt. Ebben a korban 
a környezet, a családi háttér 
szinte mindent meghatároz. 
Később, amikor megszületnek 
az első sikerek, s kialakul az az 
alázat is, ami nélkül felesleges 
bármit is tenni, akkor jöhet az 
edző, jöhet a szakma – mondja 
Bea, aki előtt a gyerekek nyitott 
könyvek. A mozdulatokból, az 
alázatból, a hisztis, „nagyarcú” 
gesztusokból olvas, és ritkán 
téved. A húsz évnél hosszabb 
röp-pályafutás ebben is profivá 
tette őt.

S profi Bea abban is, hogy 
miként éltesse a klubot úgy, 
hogy közben betölti élete leg-
fontosabb, és legszebb feladatát: 
gyermeket nevelő édesanya.

A Deltában – mint mondja a 
vezetőedző – jelenleg mintegy 
ötven-hatvan gyermek próbál 
feljutni a csúcsokra, de legalább-
is azok közelébe. Mert a sikeres 
múlt, például a női válogatott 
olimpiai negyedik helyezése 
kötelez. Még akkor is, ha van 
annak már bő negyven éve is. 
De volt, és nem is csak a mon-
dák, a mesék világában, hanem 
a pályán.

– Az elmúlt öt évben renge-
teg ügyes gyerek jött hozzánk. 
Volt, aki vitte valamire, van, 
aki előtt szép jövő áll, s ter-
mészetesen voltak olyanok is, 
akiknek rövid, múló kapcsolata 
volt csupán ezzel a sportággal, 
amelyre jobban oda kellene 
figyelni. „Fent” mindenképpen, 
mert onnan bizony alig érkezik 
segítség, s jószerivel mi lettünk 
az egyetlen labdajáték, amelyik 
nem került be a látványsport-
ágak elitkörébe. Így aztán rövi-
den össze lehet foglalni, hogy 
miből élünk: a tagdíjakból, s 
az érdi önkormányzat támo-
gatásából. Mindegyik úgy kell, 
mint egy falat kenyér. Ha nem 
állnának mellettünk a szülők 
és a város, akkor például arra 
sem futná, hogy elutazzunk 
edzőtáborozni a nyáron a közeli 
Simonpusztára.

Kéri Bea, írjam le: senki ne 
gondolja, hogy panasznapot 
akar tartani. Eszében sincs, 
mert tudja, miként áll a magyar 
sport, miként a benne élők, dol-
gozók. Látja, milyen szûkösek a 
lehetőségek.

Bea-anyukának azonban 
éppenséggel jó oka is lehet az 
örömre.

Van ki miatt. 
 Róth Ferenc
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Amikor legutóbb beszélgettünk 
Mátrai Beával, a Delta Röplabda 
Sportegyesület vezető edzőjével, 
a szerkesztőséget választottuk 
az interjú helyszínéül. Ezúttal 
azonban mi mentünk az egykori 
válogatott sportolóhoz. Az ok 
egyszerû és kézenfekvő: gyer-
mek érkezett a családba, s a még 
csak az első életévéhez közele-
dő ifjú hölgy, Emese, a mama 
minden lépését meghatározza. 
Így aztán családlátogatáson jár-
tunk a Botond utcában.

Ha valaki nem tudná, hogy 
nemrégiben gyermekáldásnak 
örülhetett a Dömötör család, 
annak mindent elárulnak a ház 
erkélyén száradó pelenkák, s 
azok a holmik, amelyek ezek-
ben a hónapokban a főszere-
pet játsszák Dömötör-Mátrai 
Bea és a férje, Dömötör László 
életében.

Pár lépés csupán a ház kert-
jében, s színre lép, vagy inkább 
totyog – igaz, a mama segítségé-
vel – maga a főszereplő, Emese 
is. A rá vigyázó, a kezét óvato-
san fogó édesanya, ha akarná, 
le is tagadhatná, hogy nem is 
oly régen, gyönyörû gyermeket 
hozott a világra.

– Igaz, néhány kilótól már 
megszabadultam a szülés után, 
de a maradéknyi fölösleget még 
le kell adnom. Menni fog, már 
csak azért is, mert Emese nem 
hagy lustálkodni. Reggeltől estig 
ad nekem tennivalót – mondja 
mosolyogva a röpisek vezető 
edzője, a szavaiból azonban ter-
mészetesen a szeretet árad.

Kicsivel később, amikor 
az apró „főnöknő” úgy dönt, 
beszélgethetünk a szép múltat 
maga mögött tudó, s feltéte-
lezhetően hasonló jövő előtt 
álló Deltáról is, amely ponto-

san olyan fontos szerepet ját-
szik Bea életében, mint amikor 
korábban találkoztunk. Mert a 
röplabda már örök szerelem-
ként ivódott Bea asszony zsi-
gereibe, mozdulataiba. Nincs 
mese, csaknem két évtized a 
háló egyik vagy másik oldalán, a 
huszonötszörös válogatottság, a 
BL és a CEF Kupa legjobb nyolc 
csapata közé jutás, a magyar 
bajnoki cím, az öt kupagyőze-

lem, a hat egyesület, amelyben 
megfordult a pályafutása alatt, 
mind azt diktálja, hogy szere-
lem, felbonthatatlan kapocs ez. 
Olyan, amellyel csupán egyetlen 
lény (lány) vetekedhet. Emese. 
A kérdésre, vajon megfordult-e 
a fejében a Delta „pihentetése” a 
szülés után, oly határozott nem 
a válasz, hogy azzal vitatkozni 
sem érdemes.

– Fel sem vetődött, különösen 
nem úgy, hogy kiváló embe-
rek, csodás nagymamák vesz-
nek körbe bennünket. Amikor 
edzést tartani megyek, az egyi-
kük biztosan itt van, de ha kell, 

Tudja-e, hogy…
…   a deltások az Érdligeti Általános Iskolában és a Bolyai János Általános Iskolában tart-

ják az edzéseiket? Az előbbi helyen az ifi és a gyermek korosztály, az utóbbin pedig, 
hetente háromszor, a mini korosztály képviselői gyakorolnak.

…   az érdeklődők a www.deltarse.hu honlapon kaphatnak tájékoztatást az egyesületről?
…   az ifjúsági korú lányokhoz új edző érkezik az ősztől, Buday Balázs személyében?

Mátrai Beát profivá tette a húszéves röp-pályafutás

Emese, röplabda, Delta – így kerek ez élet

Az elmúlt öt évben rengeteg ügyes gyerek jött az egyesületbe

A deltások tudják, hogy a múlt kötelez

Fiatal designerek, tervezők és 
képzőmûvészek jelentkezését 
várja Magyarország legdina-
mikusabban fejlődő női kézi-
labda-csapata, az ÉTV-Érdi 
VSE hivatalos, ember nagyságú 
kabalája megtervezéséhez.

 
A pályázat célja
A magyar bajnokság 2011-
2012-es szezonjában negyedik 
helyezést elérő érdi női kézi-
labdacsapat hamarosan nem-
zetközi szinten is megmérette-
ti magát. A kiírás célja az Érd 
város címerében megtalálható 
sárkány olyan jellegû újragon-
dolása, ami a város jellege mel-
lett utal a csapat és a Németh 
Helga utánpótlásprogram üze-
neteire is.

 
Részvételi szabályok
A versenyben felsőoktatási 
hallgatók és már diplomával 
rendelkező designerek, ter-
vezők és képzőmûvészek je-
lentkezését is várjuk. Alkotók 
és alkotó csapatok egyaránt 
jelentkezhetnek. A pályázaton 
való részvétel kötelező regiszt-
rációval jár.

 
Regisztráció
A pályázók jelentkezését az 
első fordulós pályázati anya-
got mellékelve névvel, szüle-
tési dátummal, email címmel 
és telefonszámmal a palyazat@
handballerd.hu email címre vár-
juk 2012. július 30-ig.

 
Első forduló
Az első fordulóra egy látvány-
tervet, egy technikai leírást (szí-
nek, technológiai leírás, stb.) 
és egy költségbecslést várunk a 
pályázóktól.

A pályázat nyelve magyar. 
A tervek kidolgozása során tet-
szőleges technika alkalmazható.

A beérkezett pályázatokat az 
első fordulóban egy szakmai 

zsûri értékeli. Ezután a máso-
dik fordulóba juttatja a legjobb 
5 látványtervet.

Az első forduló eredményhir-
detése: 2012. augusztus 15.

 
Második forduló
A szakmai zsûri által tovább-
juttatott 5 legjobb pályázati 
anyag közül a nyertes munkát 
a kézilabdacsapat szurkolói 
választják majd ki az ÉTV-Érdi 
VSE hivatalos facebook oldalán 
2012. augusztus 15. és 2012. 
augusztus 25. között.

 
Díjazás
A második fordulóban legtöbb 
szavazatot kapó látványterv 
készítője az első hazai mérkő-
zés időpontjában (szeptember 
2. vagy 9.) az elkészült kaba-
lafigura bemutatóján egyszeri 
150.000 forint készpénzdíjazás-
ban részesül.

 
A projekt sikeres megva-

lósulása esetén az ÉTV-Érdi 
VSE kabalafigurája a nyertes 
pályamû alapján legyártásra 
kerül. A megvalósulás folya-
matát a nyertes pályázó fel-
ügyelheti és nyomon követ-
heti. A kabalafigura jelen lesz 
minden hazai és nemzetközi 
mérkőzésen és hivatalos ren-
dezvényen, amelyeket a sajtó is 
figyelemmel kíséri. 

 A benyújtott pályamûvek az 
ÉTV-Érdi VSE kézilabdacsapat 
tulajdonát képezik. A pályázók 
a pályázati anyag benyújtásával 
elfogadják a pályázati kiírás fel-
tételeit, lemondanak az óvási/
fellebbezési jogaikról, egyben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
pályázatuk képei és a szöve-
ges bemutatói – a pályázó(k) 
nevének megjelölésével – ese-
ményeken, elektronikus, online 
és nyomtatott sajtóban megje-
lenjenek.

Kabalatervezési pályázat

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 személyesen az edzések időpontjában
a  06/20 9419 618-as  

telefonszámon, valamint 
a www.erdispartacus.hu 

weboldalon és 
a mtar@vivamail.hu 

e-mail címen.


