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Csatornahírek
Újabb helyszíneken kezdõdik meg a csatorna
építés, Tárnokon is indulnak a munkák.

2

Házi bekötések
Sorozatunkban ezúttal újabb két, belső vezeték 
kiépítésével foglalkozó vállalkozást mutatunk be.

4

Alkotótábor nyílt

Idõvel talán Érd Ófalu neve is összeforr majd az érdi Mûvészteleppel: ha az egyiket 
említik, a másik önkéntelenül is eszükbe jut az embereknek. Egyebek mellett ezt a 
kívánságot fogalmazta meg Szedlacsek Emília, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
igazgatója, aki a IV. Érdi Mûvésztelep megnyitóján üdvözölte a résztvevõket.  3. oldal

Agyagból készült cicák és madarak
Elsõ lépésben meg kell ta
nulniuk az agyagot gyúrni, 
majd gömbölyíteni és so
dorni, hiszen ez az alapja 
mindennek – állítja Sze
kér Gizi fazekas szakok
tató, akinek növendékei 
a nyár elején állították ki 
agyagmunkáikat a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ 
elõterében. 7. oldal

Érddel ismerkedtek

A Magyar Földrajzi Múzeum és a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár közös szervezésében programokban gazdag 
tábor helyszíne lehetett az érdi múzeumkert. 13. oldal

Testvérváros
A szászrégeni kapcsolatok és együttműködé
si formák továbbra is zavartalanok.

5

Támogató csoportok
Nemcsak társaságra, hanem segítõ közös
ségre is lelnek az anyukák.

12

Nyári foci

Másodszor rendeztek Ér
den focitábort szünidejü
ket töltõ gyerekek számá
ra. 16. oldal

Pályázat

A Szepes Gyula Mûvelõ
dési Központ DunaArt 
Fotóklubja fotópályázatot  
ír ki „Érd képeslapokon” 
címmel. 6. oldal

Láthatatlan.* Könnyű kivenni.
Akár az első vizsgálat után hordható.
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség.

AMP akciónk 2012. augusztus 31-ig 
illetve a készlet erejéig érvényes.

-os áron.

Hallókészülékeinkrôl, akcióinkról érdeklôdjön üzleteinkben! 
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azoknak, akik várakozás nélkül szeretnék 
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

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

Év elejétől több fő közlekedé-
si útvonalon megtörtént már a 
csatornaépítés. Mint megtud-
tuk, augusztus elején a Zámori 
úton kezdik a csatornaépítést, 
félpályás útlezárás mellett. 
Augusztus közepétől várható-
an a Riminyáki úton is félpá-
lyás lezárásra számíthatnak az 
arra közlekedők és a környéken 
lakók, ugyancsak a csatornaépí-
tés megkezdése miatt.

A társulat szakemberei ismé-
telten felhívják a figyelmet arra, 
hogy a csatornacső-fektetés 
utáni ideiglenes úthelyreállítá-
sok nem a végleges állapotot 
tükrözik! Az előírások szerint 
először ideiglenesen állítják 
helyre az utakat, majd a külön-
böző minőségi és megfelelőségi 
ellenőrzések után – a konszo-
lidációs időszak kivárásával 
– kerülhet csak sor az utak ere-
deti állapottal megegyező hely-
reállítására. A földvisszatöltés 
során természetesen történik 
tömörítés, de ennek ellenére ki 
kell még várni a konszolidációs 
időszakot, ugyanis bármennyire 
is jól tömörítik, ilyenkor az út 
mindig süllyedhet. Ezért a vég-
leges helyreállítás több hónap-

pal a csatornacső-fektetés után 
történik meg. 

Megértést és türelmet kér-
nek ebben a nehéz időszakban, 
annak tudatában, hogy az ide-
iglenesen helyreállított utakon 
való közlekedés kellemetlensé-
gekkel jár, de érdemes ezt elvi-
selni, hogy utána jobb legyen az 
egész város infrastruktúrája.

Tanulságos esetről számolt 
be a Társulat elnökhelyettese, 
Simó Károly:

– A beruházás indulása óta 
többször felhívtuk a figyelmet, 
hogy nem kell, nem szabad 
idő előtt elkészíttetni a házi 
szennyvízhálózatot az utcában 
elkészült gerinchálózat építése 
után. Sajnos, nagyon sokszor 
előfordult, hogy ezen intelme-
ket figyelmen kívül hagyva, az 
ingatlantulajdonosok az utcai 
munkát követően azonnal elké-
szíttették a belső munkákat. 
Ehhez nagyban hozzájárulha-
tott az is, hogy az ilyen bekötést 
végző vállalkozások azonnal ott 
teremnek, ahol megtörtént a 
csatornaépítés.

– Milyen gondok származhat-
nak abból, ha az ingatlantulaj-
donos az utcai munkák befeje-

zése után azonnal elkészítteti a 
belső munkákat is?

– Nagyon sok baj lehet ebből. 
Például az utóbbi hetekben több 
csatornaszakasz esetén nem lehe-
tett megtartani az ú. n. „víztartási 
próbákat”. Amikor a rendszert 
feltöltötték vízzel, azt vették 
észre, hogy rohamosan csökken 
a víz szintje, azaz távozik a víz. 
Kiderült, hogy egy bekötéssel 
foglalkozó vállalkozó (szinte 
mindenhol ugyanaz) több ingat-
lan belső hálózatát rákötötte az 
ingatlanon belül elhelyezett tisz-
títónyílásra. Ez azzal is járt, hogy 
az adott ingatlant elöntötte a víz, 
hiszen a nyomáspróba során a 
víz a tisztítónyíláson keresztül 
távozott. Ezáltal nemcsak a beru-
házásnak okoztak kárt (a próbát 
meg kellett ismételni, újra feltöl-
teni a rendszert vízzel), hanem 
az adott ingatlanban is kárt okoz-
hatott.

– Van azonban akkreditált 
mérnök, aki felügyel minderre…

– Így van, az akkreditált 
mérnökök rendszere pont 
azt lenne hivatott biztosítani, 
hogy az egyébként szakmailag 
megfelelő tudással rendelkező 
mérnökök megismerjék a helyi 
sajátosságokat, elvárásokat 
és erre felhívják az ügyfelek 
figyelmét is. Az első esetek 
után a beruházó újra felhív-
ta minden akkreditált mérnök 
figyelmét a beruházás során 
betartandó szabályokra. Mivel 
ezt egy mérnök, Gasparics 
Ferenc figyelmen kívül hagyta, 
az akkreditációját megvonták. 
Ez azt jelenti, hogy a későb-
biekben nem lesz jogosult a 
beruházás számára átvenni az 
elkészült házi szennyvízháló-
zatokat.

Kérjük tehát, hogy az ingat-
lantulajdonosok fokozottan 
figyeljenek arra: csak megfelelő 
szakembereket alkalmazzanak 
és az arra jogosulttal végeztes-
sék a munkákat!

Tárnokon is indul a csatornaépítés 
Augusztus első felében Tárnokon is megkezdődhet a csatornacsövek fektetése. Jelenleg 
a munkaterület átadás-átvétele van folyamatban. A különböző előkészítési és engedé-
lyeztetési folyamatok lezárultával elhárultak az akadályok, és őszre megépülhet a teljes 
tárnoki csatornahálózat is.

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Megkezdett építések, úthelyreállítás, 

akkreditáció-megvonás
Újabb helyszíneken kezdõdik meg a csatornaépítés, 
miért tart többek szerint sokáig az utak helyreállítása, 
mire kell fokozottan ügyelni a házi szennyvízhálózat 
kialakításakor? Egyebek közt ezekre a kérdésekre kér-
tünk választ az Érdi Csatornamû Társulattól.

A csatornacsõ fektetése után a végleges helyreállítás több hónappal  
a csatornacsõ-fektetés után történik meg

A 
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Emberi természetünk szerint sze‑
retjük másoknak is elmondani si‑
kereinket, örömeinket, bánatun‑
kat, sőt azt is, mit gondolunk er‑
ről, arról, személyekről, tárgyak‑
ról, jelenségekről. Mindezeket 
szüleinkkel, majd barátunkkal, 
barátnőnkkel szeretnénk közöl‑
ni, hiszen ők állnak hozzánk leg‑
közelebb. Vannak témák, ame‑
lyek a családtagokra tartoznak. 
Legszemélyesebb, sorsunkat, jö‑
vőnket, meghatározó témáinkat 
elsősorban szüleinkkel beszéljük 
meg. Miért? Mert ők az időseb‑
bek, a tapasztaltabbak, az élet 
dolgaiban könnyebben eligazo‑
dók, mint mi, fiatalok.

A jobb megértés kedvéért 
hallgassunk bele egy ilyen be‑
szélgetés végébe. Az apa így 
foglalja össze a probléma lénye‑
gét: „Köszönöm, fiam, hogy a 
gondoddal hozzám fordultál. 
Tapasztalhattad, hogy türelme‑
sen meghallgattalak. Hidd el 
nekem, nagyon is megértelek, 
hogy miután sikerrel leérettsé‑
giztél, azonnal dolgozni sze‑
retnél. Nem bánom, erre a két 
nyári hónapra menj el dolgozni. 
De ősszel felvételizned kell az 
egyetemen. Ezt korábban meg is 
beszéltük. Édesanyáddal együtt 
vállaljuk egyetemi tanulmányaid 
költségeit, hogy diplomához jus‑
sál. Enélkül a mai világban nem 
boldogulhatsz…”

Ebből az egy példából is látha‑
tó, hogy a megértés nem egyen‑
lő az egyetértéssel. A megértés 
mégis alapvetően fontos, mind‑
két részről. Aki vágyik arra, hogy 
valaki megértse az elgondolását, 
már nagy lépést tett a megol‑
dás útján. Aki pedig a problé‑

mát hallgatja, annak örülnie kell, 
hogy az illető bizalommal fordult 
hozzá s aszerint kell mérlegelnie 
a kérdés megoldását.

Egy másik példában a szülei‑
vel lakó felnőtt lány kér édesany‑
jától megértést: „ Mindketten he‑
lyeseltétek, hogy érettségi után 
vállaljam el a felajánlott titkárnői 
állást. Elég szép fizetést kapok, 
így a háztartáshoz a mai napig 
hozzájárultam. De hát, mint ko‑
rábban már említettem, föltûnt 
az életemben Sándor, aki tegnap 
este válaszút elé állított. Õ fele‑
ségül venne, de ragaszkodik ah‑
hoz, hogy mondjak föl, hagyjam 
ott az állásomat és dolgozzam 
odahaza s legyek sok gyermek 
édesanyja. Kérlek, ne is tiltakozz 
anyám, de érts meg, hogy én sok 
gyermek édesanyja akarok lenni. 
Hát nem gyönyörû? Sándor is 
ezt akarja. Remélem, te megér‑
tesz és döntésemet majd apám 
is helyesli.” Ehhez csak annyit: 
a szülők megértették lányukat 
és helyeselték a fiatalok elkép‑
zelését.

Harmadik példával is szolgál‑
hatok. Egy tapasztalt édesapa 
így beszél fiához: „Elgondolásod 
kitûnő, édes fiam, nagyon is meg‑
értelek. Nem véletlenül vagy a 
fiam, látom, örökölted természe‑
temet. Én tizennégy éves voltam 
és nem tizenhat, mint most te, 
két legjobb barátommal egyene‑
sen Izlandot céloztuk meg, hogy 
oda kiszökünk. Akkor édesapám 
józan tanácsára hallgatva elha‑
lasztottuk ezt az utat. Te most 

Afrikába akarsz útra kelni a ba‑
rátoddal. Még egyszer hangsú‑
lyozom, nagyon is megértem, sőt 
helyeslem ezt az utazásotokat, 
csak nem most, hanem három 
év múlva, érettségi után. Akkor 
anyagilag is segíteni fogom ezt 
a felfedező utadat azzal, hogy 
ősszel felvételizz valamelyik ál‑
talad választott egyetemen.”

Mindezek szép, tanulságos 
példák, gondolják többen olva‑
sóim közül. És máris előkerül 
a „de”. Igen ez akkor kerül elő, 
amikor a gondjaival bajlódó, ta‑
nácstalan gyerekember nehezen 
nyílik meg szülei előtt. Ennek 
több oka lehet. Eleve nem szá‑
mít megértésre. Aztán előfordul, 
hogy nincs rá alkalma egyik szü‑
lőjének sem nyugodtan feltárni 
problémáját. A szülők elfoglal‑
tak, mindketten felelős munka‑
helyen dolgoznak, az apának 
még másodállása is van. Estére 
hazajövet fáradtak, magukba 
merültek. Lehetséges ilyen szü‑
lőket terhelni egy családi eset‑
leg „gyerekes” problémával? Mi 
hát a vége a tanácstalanságnak? 
Nem akarok végső, tragikus pél‑
dákkal szolgálni, de nem hall‑
gatható el az a megrázó, életeket 
követelő cselekménysorozat, 
amelynek elkövetői – megértő 
családi háttér nélküli – fiatalok 
voltak. Ha ezeknek a magukra 
maradt fiataloknak a szülei a 
megértő magatartásukhoz még 
a szeretetüket is hozzáadják, 
nem következik be a tragédiák 
sorozata. 

Olvasóim talán úgy vélik „ré‑
meket” látok? Távolról sem! 
A nagy bajok elhárítása „aprósá‑
gokon” múlik.  Bíró András

Megértés

Kialakult nálunk, odahaza egy 
szokás. Ha valaki elmegy itt‑
honról, akkor az itthon maradt 
az ablakból vagy valahonnan, 
ahol éppen van, addig néz 
utána, amíg csak látszik. Aki 
elment, az pedig visszanéz 
egyszer, talán kétszer is, de a 
látómezőből kilépés előtt biz‑
tosan. Ilyenkor mintegy külső 
szemmel nézzük a másikat: 
berakott‑e vajon mindent a tás‑
kájába, rendben van‑e a ruhája, 
nem felejtett‑e itthon valamit. 
És fordítva is: hogy néz ki most 
kívülről a ház, a lakás, az ablak, 
a függöny, és így tovább.

Nem hiábavaló néha így 
kívülről, a külső szemlélő olda‑
láról nézni a dolgokat, meg 
egymást is. Észrevehetünk 
sok mindent, amit máskor, 
közelről nézve nem látunk. 
Lehet természetesen mélyebb 
értelmezést is adni a múlt 
héten immár huszonharma‑
dik alkalommal megrendezett 
tusnádfürdői találkozónak, 
hivatalos nevén Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábornak, de a gyakor‑
latban mégis valami ilyesmi, 
ilyen „külső szemmel rálátni a 
dolgokra” megközelítés talán a 
legfontosabb.

Nem új találmány ez. Jeles 
írástudóink rég rájöttek már 
erre, hogy mennyire fontos 
ez a fajta rálátás. Mert „Még 
magasról nézvést / Megvolna 
az ország” de nem magas‑
ról, hanem egészen közelről, 
ahogy mi nézzük, kicsit módo‑
sul a kép. Belülről, ahogy min‑
dennap, de kívülről is látni 
kell ahhoz, hogy tudjuk, eset‑
leg igazítani kell a közelké‑
pünkön. Mert „Nem tudha‑
tom, hogy másnak e tájék mit 
jelent, / nekem szülőhazám itt 
e lángoktól ölelt / kis ország, 
messzeringó gyerekkorom 
világa.”

Mielőtt azonban bárki úgy 
érezné, hogy itt, ezen a magyar‑
magyar találkozón valami fenn‑

költ, légies elmélkedés, valóság‑
tól idegen ringatózás történt, 
gyorsan hozzáteszem: erről szó 
sem volt. Igaz, itt olyan fiatalok 
voltak, akiknél nem a fültől 
bokáig tartó többszínű tetová‑
lás, nem a különféle testrésze‑
ket ékesítő csillogó fémdarab‑
kák jelentették a korszerűséget. 
Itt négyszögletű kerekasztalok 
voltak nemzet‑ és pártpolitikai 
témák, határon inneni és túli 
politikusok felvonultatásával, 
de ettől a hangvétel nem vált 
szigorúvá, száraz hivatalossá, 
mert ez nem olyan hely. Hogy 
milyen? A tábor napilapjának 
szemléletes vezércikkéből 
idézve: „Tusványos egy olyan 
hely, ahol senki nem húz zok‑
nit a szandálba, ahol a lányok 
mindig szépek és üdék, még 
akkor is, ha ezért hosszasan 
álltak sorba a zuhanyzófülkék 
előtt, amelyeket egyébként 
idén felújítottak.” Itt élénk 
vita volt arról, hogy például 
az autonómia hogyan lehetne 
területi, vagy kulturális; hogy 
hogyan érvényesülhetne régi‑
ók szerint a történelmi hagyo‑
mányok függvényében. Aztán 
ugyanezek a fiatalok elmentek 
este vagy tízezren meghallgatni 
az ötvenéves Omega együttes 
koncertjét – ami egyébiránt 
jelen sorok írójának némi 
nosztalgiával járó élményt is 
hozott, mivel szerencséje volt 
gyerekfüllel már öt évtizeddel 
ezelőtt is hallgatnia ezeket a 
zenészeket.

Ismét költőt idézve: itt, ahol 
„négy‑öt magyar összehajol”, 
korántsem a búsongás, inkább 
az erősödés szándéka uralko‑
dott az elkövetkező győzelmek 
reményében. Hogy ne csak 
a most zajló londoni olim‑
pia mondassa velünk: hajrá, 
magyarok!

A szerkesztõ jegyzete

Magyar-magyar

A polgármester hagyományosan 
a Termál Hotel Ligetben nyi‑
totta meg a 2009‑ben indított, 
kéthetes érdi alkotómûhelyt. 
Hangsúlyozta, örül annak, hogy 
idén már negyedik alkalom‑
mal kezdhetik itt el a munkát 
a képzőmûvészek, pedig pár 
évtizeddel ezelőtt még csak 
álomnak tûnt mind az érdi 
galéria, mind a mûvésztelep. 
A 90‑es évek elején ugyan so‑
kat beszélgettek Kéri Mihállyal 
a mûvészeti élet fellendítésé‑
ről, mint ahogyan akkoriban 
még rengeteg dolog felmerült, 
amelyekből azóta sok minden 
megvalósult, de persze marad‑
tak is még feladatok. Viszont 
nagy öröm számára, hogy az 
Érdi Galéria és a Mûvésztelep 
már nem csupán dédelgetett 
álom, hanem maga a valóság, 
és immár negyedik alkalom‑
mal kerülhet sor a mûvészek 
kéthetes érdi alkotótáborának 
megnyitására. Annál is inkább 
értékelni kell ezt – fûzte hozzá 
T. Mészáros András – mert a 
résztvevők beszámolói alapján 
tudomása van róla, hogy az elő‑
ző esztendőkben nemcsak jó 
hangulatú, hanem rendkívül 
termékeny munka folyt az Érdi 
Mûvésztelepen. Az ott készült 
alkotások legjavát a nagyközön‑
ségnek is bemutatták helyben, 
és ezek a kiállítások bizonyítot‑
ták, hogy érdemes erre a célra 
időt, energiát és anyagiakat ál‑
dozni – jelentette ki a polgár‑
mester, majd a Mûvésztelepet 
megnyitva, idénre is jó hangula‑
tot és termékeny alkotói kedvet 
kívánt a résztvevőknek. 

A korábbi évekhez képest idén 
csupán annyi változás történt, 
hogy a Mûvésztelep mûködtetése 
az Érd Városi Televíziótól átke‑
rült a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központhoz. Azt, hogy ennek a 
jelentős eseménynek miért ép‑
pen a kultúrház lett a gazdája, 
Szedlacsek Emília igazgató in‑
dokolta. Sok évvel ezelőtt, ami‑
kor a jelenlegi mûvelődési ház‑
nak még a falai sem álltak, már 
mûködött egy képzőmûvészeti 
szakkör Érden, amelynek a ve‑
zetője Szepes Gyula volt, akinek 
a nevét fel is vette később az 
intézmény. Mûködtek mellette 

hagyományőrző és tánccsopor‑
tok is, amelyek később tovább 
gyarapodtak és máig megma‑
radtak a mûvelődési házban. 
A képzőmûvészeti szakkör tag‑
jait a legendás Szepes Gyula 
gyûjtötte maga köré. Egyszer, 
egy Duna‑parti séta közben, 
Szedlacsek Emíliával beszélget‑
ve említette meg, hogy mennyi‑

re szeretné, ha Érd Zebegényhez 
hasonló lehetne. Az igazgató‑
nő csak évekkel később értette 
meg, hogy Gyula bácsi ezzel 
azt szerette volna mondani: ar‑
ra vágyott, hogy az ő neve is 
úgy összefonódjon Érddel, aho‑
gyan Szőnyi István neve szinte 
egybecseng Zebegénnyel. Érd 
számára roppant nagy érték 
a Mûvésztelep – emelte ki az 
igazgatónő – különösen, hogy 
már négy éve folyamatosan 
mûködik, hiszen napjainkban 
számos program veszi kezdetét, 
de közülük csak kevés éri meg 
a folytonosságot, és lesz belőle 
hagyomány. Szedlacsek Emília 
is alkotóerőt kívánt a résztvevők‑
nek, és legfőképpen azt, hogy 
Érd Ófalu neve is forrjon össze 
a Mûvészteleppel, és hosszú 
évekig mûködjön, gyarapítva a 
kortárs mûvészeti értékeket. 

Kéri Mihály, a Mûvésztelep 
vezetője hangsúlyozta: az ér‑
di alkotótábor már jóval túl‑
lépte a lokalitást, hiszen az itt 
folyó munka országos vissz‑
hangra talált, számos sajtóor‑
gánum is beszámolt róla, és 
saját katalógust is kiadtak. 
A Mûvésztelepen készült mun‑
kákból tavaly nagy sikerû ki‑
állítást láthatott a közönség 
az új Városi Galériában. Mint 
mondta, külön öröm számára, 
hogy köztük van Aknay János, 
a Magyar Alkotómûvészek 
Országos Egyesületének 
(MAOE) elnöke is. A helyi kép‑
zőmûvészeti élet számára pe‑
dig mindenképpen biztató az 
a tény, hogy együttmûködési 
megállapodást kötöttek az egye‑
sülettel. A tavalyi Mûvésztelep 
katalógusa P. Szabó Ernő 
mûvészettörténésznek a kiál‑
lítás‑megnyitóján elhangzott 
értékelését közli, amelyből ér‑
demes kiemelni: „Így hát ha 
bátornak, akkor egyben igen 
logikus elképzelésnek is tûnt 
néhány évvel ezelőtt a gondo‑
lat, hogy alakuljon a városban 
mûvésztelep. Az idő a bátra‑
kat igazolta, paradox módon 
éppen a negatív irányú válto‑
zásokkal: miközben finanszíro‑
zási gondok miatt egyre több 
kezdeményezés hal el, az utób‑
bi hónapokban pedig, főleg a 
fővárosban, egyre több galéria 
zárt be, Érd mûvésztelepével és 
új galériájával a kortárs magyar 
mûvészet igazi előretolt helyőr‑
sége lett.” 

Az „előretolt helyőrség”, az 
idei érdi Mûvésztelep tagjai a kö‑
vetkezők: Sz. Varga Ágnes Kabó 
(Pomázról), Hudák Marianna és 
Kovács Johanna (Érdről), Aknay 
János (Szentendréről) feLugossy 
László (Sárospatakról), Wrobel 

Kortárs képzõmûvészek érdi alkotótábora – negyedszer

Összeforrhat a mûvészteleppel 

Érd Ófalu neve
Idõvel talán Érd Ófalu neve is összeforr majd az érdi 
Mûvészteleppel: ha egyiket említik, a másik önkénte-
lenül is eszébe jut az embereknek. Egyebek mellett 
ezt a kívánságot fogalmazta meg Szedlacsek Emília, 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ igazgatója, aki 
július 22-én, a IV. Érdi Mûvésztelep megnyitóján T. 
Mészáros András polgármester köszöntõjét követõen 
üdvözölte a résztvevõket. 

Péter (Budapestről), Puha 
Ferenc (Szigetszentmiklósról), 
Eőry Emil, Fritz Rautner, 
Karsch Manfred és Kéri Mihály 
(Érdről), akik számára a július 
22‑ei megnyitót követően hét‑
főtől a volt II. Lajos iskolában 
minden feltétel adott volt az 
alkotói munka megkezdéséhez. 
Az egyfajta stílus, a hasonló 
habitus és mûvészeti orientáció 
pedig megadta a karakterét az 
ilyenfajta közösségi munkának. 
Kellenek ugyanis az összekap‑
csolódási pontok, ahhoz, hogy 
jól mûködjön a mûvésztelep. 
Az érdi résztvevők pedig jó‑
részt olyan hasonló szemléletet 
képviselő mûvészcsoportokhoz 
kötődnek, mint a szentendrei 
Vajda Lajos Stúdió, a sziget‑
szentmiklósi Patak Csoport, 
vagy az érdi X‑Art Mûvészeti 
Társaság, ami garantálja a jó 
összhangot. Bálint Edit

Kéri Mihály „névsorolvasást” tar-
tott és köszöntötte mûvésztársait

Négy évvel ezelõtt írták alá a Mûvésztelep megalapításáról szóló dokumentumot
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Az elsõ alkotótábor résztvevõi munka közben

Szedlacsek Emília, a mûvelõdési központ igazgatója szerint Ófalu neve 
összeforr a mûvészteleppel
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Tavaly ősszel még „csodájára jártak” az 
érdiek az első frissen csatornázott utcák-
nak, idén nyáron már megszokott kép a 
csatornázott utca – ahogyan megszokottá 
váltak az akkreditált tervezők és a kivi-
telezők szórólapjai (esetleg mindenhová 
becsöngető képviselői) is. Bizony, nem 
könnyû a választás: tucatnyi vállalkozás 
kínálja szolgáltatásait. 

Szeretnénk megkönnyíteni olvasóink dol-
gát azzal, hogy lapunk hasábjain bemutat-
juk azokat a helyi és környékbeli cégeket, 
amelyek a belső csatornabekötések kivite-
lezésével foglalkoznak. Múlt ősz óta tizen-
három vállalkozás, konzorcium szerepelt 
hasábjainkon; a cégek illetékesei azokra a 
kérdésekre válaszoltak, amelyek a lakossá-
got leginkább érdekelhetik. 

Most újabb két céggel ismerkedhetnek 
meg olvasóink. Mint korábban, most is 
felhívjuk figyelmüket arra, hogy a bemu-
tatott vállalkozásokat nem „teszteljük”, 
csak az általuk közölt adatokat továbbít-
juk a lakosság felé, tájékoztató jelleggel. 
Elérhetőségüket (csakúgy, mint a korábban 
bemutatott cégekét) megtalálják az erdicsa-
tornazas.hu honlapon.

Az Építem.com Kft. tárnoki székhelyû 
társaság, amely – több más építőipari tevé-
kenység mellett – 2009. óta foglalkozik csa-
tornabekötések tervezésével és kivitelezé-
sével. Amennyiben az új hálózatra történő 
csatlakozásról van szó, a tervezés nettó 15 
ezer forintba kerül (ehhez hozzájön még 

a 27 százalékos áfa). Ha a csatornaközmû 
nem a jelen projekt keretében épült ki, a 
tervezői ár változhat, ugyanis ilyen esetben 
a tervezés nem az egyszerûsített eljárás sze-
rint történik – tudtuk meg Gerencsér Mátyás 
értékesítési munkatárstól.

– A kivitelezési munkálatok ára nettó 
ötezer (azaz bruttó 6350) forint folyóméte-
renként. Munkánkra egy év garanciát válla-
lunk. Amennyiben szükséges, van lehetősé-
günk gépi földmunka végzésére is. Cégünk 
kapcsolatban áll kertrendezővel-kertépítő-
vel, így a helyreállításra is tudunk javaslatot 
tenni – tette hozzá Gerencsér Mátyás.

– Az érdeklődőknél helyszíni felmérés 
alapján árajánlatot teszünk, ez díjtalan. 
A munkálatokat a megrendeléstől számí-
tott 14 napon belül elvégezzük. Ha az 
adott ingatlan tulajdonosa még nem kapta 
meg a rákötési engedélyt, a belső hálózatot 
nem kötjük rá a rendszerre, csak később, 
ha az engedély már megérkezett. Ekkor 
egyszeri kiszállási díjat számlázunk – szá-
molt be a munka menetéről az értékesítési 
munkatárs, aki kérdésünkre elmondta azt 
is: foglalkoznak átemelők kiépítésével és 
mûködésbe helyezésével is. A berendezés 
ára az adott házi szennyvízhálózat paramé-
tereitől, egyéni sajátosságaitól függ.

A Thermo Global Magyarország Kft. érdi 
telephelyû cég, fûtésszerelés, hőszivattyú 
telepítése mellett foglalkoznak csatornabe-
kötések kiépítésével. A cég a belső csator-
nahálózat kivitelezését rövid határidőre, öt 
év garanciával vállalja.

– Tervezéssel és kivitelezéssel egyaránt 
foglalkozunk, előbbit akkreditált szakem-
ber végzi, 15 ezer forint plusz áfa áron. 
A helyszíni felmérés ingyenes. A kivitelezés 
folyómétere 3890 forint plusz áfa (azaz 
bruttó 4940 forint) 0,70 méter mélység és 
átlagos talaj esetén. Ezt hangsúlyoznom 
kell, hiszen Érden nagyon változatosak 
a talajviszonyok. Nyugdíjasoknak, nagy-
családosoknak a kivitelezés összegéből 10 

százalék kedvezményt adunk. Ráadásul 
minden ügyfelünket megajándékozzuk egy 
kétéves szervizkártyával, amely minden 
épületgépészeti karbantartó munkára ötven 
százalék kedvezményt biztosít – ha például 
elromlik a csap, féláron javítjuk meg, és a 
kiszállás is csak a felébe kerül – mondta 
lapunknak Nagypál Botond, a cég ügyveze-
tő igazgatója, hozzátéve: a lakosságnak azt 
javasolják, hogy várjanak a tervezéssel és 
a kivitelezéssel addig, míg a belső csonk a 
kertbe be nem kerül.

– Teljes körû ügyintézést és kivitelezést 
vállalunk, ha szükséges, átemelőt is beszer-
zünk – zárta szavait az ügyvezető.

 Ádám Katalin

Körkép a házi bekötéseket végzõ vállalkozásokról (5.)

Nagycsaládos- és nyugdíjaskedvezmény,  
gépi földmunka és kerthelyreállítás
Õsz óta tizenhárom olyan céget, 
konzorciumot mutattunk be olvasó-
inknak, amely a belsõ csatornahá-
lózat kiépítésével foglalkozik. Most 
újabb két vállalkozás mutatkozik 
be. Reméljük, cikkeink segítségével 
könnyebbé tesszük a választást.

Amint bent van a csonk, kezdõdhet a belsõ 
vezeték kiépítése
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Érdligeti Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet az
Érdligeti Általános Iskola 

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 2012. szept. 1-től 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év évre 
2012. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Diósdi út 95-101.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok:
Az Érdligeti Általános Iskola gazdasági szervezete munkájának megszervezése, irá-
nyítása, ellenőrzése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv., valamint az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 
szerint. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség + bármely szakon meg-

szerzett mérlegképes könyvelői végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb 
végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

•  gyakorlati tapasztalat oktatási intézményben - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Pontos, körültekintő munkavégzés,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
• Magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetemi végzettség,
• Vezetői tapasztalat,
• TTG-program, KIR rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• diploma másolata,
• erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően 2012. szeptember 1-jétől 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. augusztus 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Balogh Erika igazgató 
nyújt, a 06-23-524-024 telefonszámon, vagy erdligeti@erd.hu e.mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak az Érdligeti Általános Iskola címére történő megkül-

désével (2030 Érd, Diósdi út 95-101). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: 
Gazdasági vezető

vagy
•  Elektronikus úton Vargáné Balogh Erika igazgató részére az erdligeti@erd.hu e-mail 

címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.
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Ez tulajdonképpen bemutat-
kozó látogatás volt, ugyan-
is Szászrégenben a legutóbbi 
választás eredményeképpen 
Precup Mária személyében új 
polgármestert választottak.

– A változás már a progra-
munkon és éreztette a hatását, 
de ez ebben a helyzetben tel-
jesen természetes volt – mond-
ta T. Mészáros András polgár-
mester. – Pont úgy érkeztünk 
meg, hogy a jogi és ügyrendi 
bizottság ülésére kellett sietnie 
a polgármester asszonynak, 
ennek ellenére majdnem egy 
órát tudtunk beszélgetni közös 
céljainkról, az együttmûködés 
fejlesztéséről. A találkozó azért 

is volt érdekes és fontos, mert 
mivel nemrég volt a választás, 
csak most állt fel az új testület, 
most döntötték el, kik töltik be 
a különböző pozíciókat, most 
vették sorra a különböző lehe-
tőségeket. 

– Milyen szakterületek képvi-
selőiből állt az érdi delegáció?

– Jelen voltok a sajtókapcso-
latokat ápoló munkatársak is, 
Arató Zsolt és Pálóczi-Horváth 
Eszter, hogy kommunikációban 
is fel tudjuk venni a kapcso-
latokat. Tagja volt még a kül-
döttségnek Segesdi János alpol-
gármester, valamint Antunovics 
Antal önkormányzati képviselő, 
Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági 

és Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke és Tolnai Tibor sport-
bizottsági tag, így nemcsak az 
önkormányzati vezetés, hanem 
a közgyûlés is képviseltette 
magát.

– A küldöttség összetételéből 
arra lehet következtetni, hogy 
szélesíteni és többszintûvé kíván-
ják tenni az együttmûködést..

– Egyrészt szerintem teljesen 
nyilvánvaló, hogy a szászrégeni 
kapcsolat ugyanolyan intenzi-
tással és ugyanolyan fontosság-
gal fog bírni az érdi emberek 
számára, mint eddig. Azt gon-
dolom, hogy az intézmények 
szintjén például ugyanúgy 
folyik tovább a munka. Az 

Érdi küldöttség járt Szászrégenben

A testvérvárosi kapcsolatok  
továbbra is zavartalanok
A kerti asztalhoz erõsen felhallatszottak a tábor zajai, és ezen nem is lehetett cso-
dálkozni, hiszen a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban idén itt 
több mint 40 ezren fordultak meg, volt rendezvény, amelyen tízezernél is többen. T. 
Mészáros András polgármesterrel a zárás elõtti napon beszélgettünk Tusnádfürdõn, 
de nem a találkozó eseményeirõl, ugyanis az idelátogató érdiek utazásának nem ez 
volt a célja; õk Szászrégenbe jöttek.

érdi diákok például a szászré-
geniek által szervezett Bolyai 
matematikai versenyen minden 
évben részt vesznek, a gim-
náziumunk ugyancsak ápolja 
a kapcsolatokat a szászrége-
ni középiskolával, és mindez 
ugyanolyan intenzitással fog 
folytatódni. Mi a magunk részé-
ről természetesen továbbra is 
ugyanolyan nyitottak vagyunk 
az együttmûködés más, külön-
féle formáira is. Véleményem 
szerint ugyanis az, hogy van 
egyfajta politikai hangulatváltás 
egyik vagy másik országban, az 
ilyenfajta testvérvárosi kapcso-
latokat nem kell, hogy befolyá-
solja. Vagy legalábbis az lenne a 
helyes, ha nem befolyásolná.

– Mit tapasztaltak; a pol-
gármester asszony is nyitott a 
kapcsolatok folytatására, illetve 
fejlesztésére?

– Õ azt mondta, ami-
ben én tökéletesen egyet 
tudok vele érteni, hogy az 
együttmûködésben az intéz-
ményi oldalt még erősíteni is 
kellene. Közös tehát a szándék, 
hogy minden olyan egyesüle-
tünk, intézményünk, amelynek 
valamifajta társszervezete lehet 
Szászrégenben, ki kell, hogy ala-
kítson együttmûködést, hiszen 
ezekből mindkét fél sokat profi-
tálhat. Ide tartozónak gondolom 
a kulturális és az oktatási intéz-
mények közötti kapcsolatok 
fejlesztését is. A sport is lehet 
a kapcsolatteremtés, erősítés 
eszköze, bár tudom, hogy nem 

egyszerû sportolókat hozni-
vinni versenyek, bajnoki küz-
delmek közepette. Hogy konkré-
tumokat is mondjak: azt hiszem 
és remélem is, mivel megígérte 
a polgármester asszony, hogy 
eljönnek szeptemberben hoz-
zánk az Érdi Napokra és akkor, 
túl a programokon való részvé-
telen, tovább tudjuk tárgyalni, 
kidolgozni ezeket a részleteket.

 – Lehet azt mondani, hogy ez 
a mostani, szászrégeni megbe-
szélés sorozat csak egyetlen állo-
más Érdnek a testvérvárosokkal 
folytatott együttmûködésében?

– Ez így van, hiszen a többi 
kapcsolatban is, akár Poyntonra, 
akár Lévára vagy Szabadkára 
gondolok, szintén zavartalan 
az együttmûködés, mentesen 
mindenféle külső befolyástól 
vagy akadályozó tényezőtől. 
Szabadkán volt még hasonló 
a helyzet, megváltozott ott is 
a politikai hangulat, új polgár-

mestert választottak, de ez nem 
jelenti a kapcsolatok megvál-
tozását. 

– Mit jelentenek az intézmé-
nyek közötti kapcsolatok?

– Lévával kapcsolatban pél-
dául azt, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázium 
tanulói voltak kinn, ők adták a 
március 15-i mûsort. Alakulnak 
személyek közötti kapcsolatok 
is. Például a lévai református 
lelkész az érdi református lel-
késszel felvette a kapcsolatot, 
tehát épülnek az együttmûködés 
különféle formái. Ezek sikere 
néha egy-egy személyen múlik, 
de néha az intézmény veze-
tése maga is tesz lépéseket. 
Összességében én azt tapaszta-
lom, hogy Poyntonban, Léván, 
Szabadkán ezeknek a kapcso-
latoknak az építésére mindenki 
nyitott, és nincs ez másképpen 
Szászrégenben sem.

 B. N.

Az érdi látogatók eredményes tárgyalásokat folytattak Precup Máriával, az új szászrégeni polgármesterrel

T. Mészáros András polgármester: Közös a szándék, hogy az intézmények 
között is alakuljon ki együttmûködés  



Fotópályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot  ír ki  

„Érd képeslapokon” címmel
Érd nevezetességeit, szépségeit bemutató fotókat várunk, amelyek képeslap formájában  

mutatják be városunkat.

Az alábbi feltételekkel:

•  amatőr fotósok pályázhatnak
•  az alkotásokat A4-es formátumban, nyomdai minőségben 

kérjük, csatolva hozzá CD-én a kép eredeti digitális anyagát 
is, a további felhasználás céljából.

A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik.
A zsűri által kiválasztott képeket díjazzuk és a legjobbakat 
képeslap formában 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 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2012. augusztus 6 – 12.

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.

A Városi Galéria a nyári 
időszakban a karbantartási 
munkák elvégzése miatt nyári 
szünetet tart.
A nyári szünet időpontja a 
2012. július 16-augusztus 15-ig  terjedő 
időszak. 
Minden kedves látogatónknak 
kellemes pihenést, szép nyarat, 
kívánunk!

Számítógép-  
és internethasználati 
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 

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 fotográ-
fus: Buddhák és buddhák 
Kambodzsában című fotókiál-
lítása 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál  a www.csukalib.
hu honlapon!
 
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  tarta-
nak zárva. 

Fotópályázat!
Küldje el nekünk Ön, vagy 
családtagja leglehetetlenebb 
olvasási pozíciójáról készített 
fotóját a csukalib@csukalib.hu 
e-mail címre! A képek megte-
kinthetőek lesznek a honlapun-
kon, – www.csukalib.hu -
ahol 2012. augusztus 27–től 
szeptember 23-ig. szavazni 
lehet a legjobbakra.
Eredményhirdetés októberben.

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

„Stadler-köz”

Felhívás    
Az Érdi Újság, az Érd TV, a Rádió Érd és a Szepes Gyula 

Művelődési Központ 

szerkesztő-riporteri  
és műsorvezetői tanfolyamot 

hirdet. A tanfolyam hallgatói az elméleti ismeretanyag mellett 
megismerkedhetnek a szerkesztőségek életével, a szerkesztő-
ségi munkafolyamatokkal, megtapasztalhatják, hogyan lesz 

egy kéziratból cikk, hogyan születik egy műsor. Az előadások és 
a gyakorlati bemutatók a médiaismeret, 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, műsorvezetés között. A tanfo-
lyamon résztvevőknek lehetőségük lesz munkájukat – megfelelő 
minőség esetén – a nyilvánosság elé tárni a helyi médiában.  

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 jogviszony 
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, nagy-
fokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megálla-
pítására 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 azonosító 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. 

p
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augusztus 6. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Csillagszem
16:10 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

16:40 A Doktor Elhízás 2. szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

17:05 Polgár-társ
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD 

egészségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, beszélgetés 

aktuális témákról
19:45 Kézilabda- mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Polgár-társ

augusztus 7. kedd
08:00 Híradó
08:30 Négyszemközt
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó
15:20 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
17:10 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:10 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. 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 29. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

augusztus 8. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Elhízás 2. szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. 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 29. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:20 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

15:50 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ 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… 1952-53” 
TV sorozat, 52’ 

21:10 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

augusztus 9. 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 29. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig  „Dixie, 

swing, bebop… 1952-53” TV sorozat, 52’ 
11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. rész 
15:50 Mozgás

16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Kustánszeg, 50/18. gasztronómiai 

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

18:05 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, 
swing, bebop… 1952-53” TV sorozat, 52’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

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

Jelenések könyve 2. 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 10. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

Jelenések könyve 2. 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, 

swing, bebop… 1952-53” TV sorozat, 52’ 
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29. rész 
11:10 Fény-kép
11:40 Négyszemközt
14:55 Híradó
15:10 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, 

swing, bebop… 1952-53” TV sorozat, 52’ 
16:05 Négyszemközt 
16:25 Fény-kép
16:55 Polgár-társ
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 2x30’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Szöveti keringési zavar 

szórakoztató egészségügyi magazinműsor 
25’ 

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

Jelenések könyve 2. 60’ 
22:25 A Doktor Szöveti keringési zavar 

szórakoztató egészségügyi magazinműsor 
25’ 

augusztus 11. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Tihany, 50/19. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:15 Csillagszem
15:45 Négyszemközt
16:05 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, 

swing, bebop… 1952-53” TV sorozat, 52’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem J

elenések könyve 2. 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tihany, 50/19. 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 29. rész 
20:30 Aranysárkány 

magyar filmdráma, 85’ 
rend.: Ranódy László 
Fsz.: Mensáros László, Béres Ilona, Tahi 
Tóth László 

21:55 Érdi Panoráma
22:25 Csillagszem

augusztus 12. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Jelenések könyve 

2. 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi 

magazin
11:50 Ízőrzők Tihany, 50/19. 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 2. 60’ 

17:00 Aranysárkány 
magyar filmdráma, 85’ 
rend.: Ranódy László 
Fsz.: Mensáros László, Béres Ilona, Tahi 
Tóth László 

18:30 A Doktor Szöveti keringési zavar 
szórakoztató egészségügyi magazinműsor 
25’ 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 30. 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. augusztus 6 – 12.

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  Rádió 87.8 Mhz  műsorán

minden hétköznap 11-12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba,  illetve Gál Jenő szerzetes 
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.

Szekér Gizi, aki a nagy múltú 
mesterséget követve csak faze-
kasnak mondja magát, több 
mint hat éve tanítja Sóskúton 
az Andreetti Károly Általános 
és Mûvészeti Iskolában az agya-
gozást. A mûvészetek iránt 
érdeklődő diákok között sok az 
érdi gyerek, akiket elsősorban a 

magas szintû mûvészetoktatás 
miatt írattak a sóskúti intéz-
ménybe. Hat éve, lépésről-lépés-
re oktatja a kerámiázás csínját-
bínját Szekér Gizi a kíváncsi 
apróságoknak, akik közben 
szinte észre sem veszik, hogy 
a kisebb nagyobb agyagtárgyak 
készítése közben még mennyi 
minden hasznos tudnivalót és 
rutint is elsajátítanak. Nemcsak 
a szépérzékük, hanem a finom 
motorikus mozgásuk is sokban 
fejlődik. 

A legfontosabb, hogy első 
lépésben megtanulják jól össze-
gyúrni az agyagot. A kisebbek 
még nem tanulnak korongoz-
ni, hanem – szakszóval – göm-
bölyítenek, és „hurkasodrással” 
egymásba építik az agyagot, 
így formázzák lépésről-lépésre 
azt a tárgyat, amit szeretnének 
elkészíteni. Az érdi vitrinekben 
látható cicák, madarak, de még 
a piaci jelenet szereplői is így 
készültek. Szekér Gizi állítja, 
aki nem tanul meg gyúrni, göm-

bölyíteni és sodorni, annak a 
korongozás sem fog menni. 

Minden elkészült, kiállí-
tott tárgynak megvan a maga 
története. A gyerekek nagyon 
lelkesek, és nagyon tudnak 
örülni a saját munkájuknak. 
Az agyagozással egybekötve 
mûvészettörténetet is tanulnak, 

és ismerkednek a régi szerszá-
mokkal. A rézkorral kezdenek, 
aztán lassan haladnak előre, 
ahogyan a kézügyességük is 
fejlődik. Közben rengeteget 
mesélnek, hiszen a játék és a 
munka összekapcsolódik, és 
valamennyien kedvelik a közös 
munkát. A piaci jelenet elké-
szítésében is sokan részt vet-
tek, és mindenki azt formázta 
meg, amiben a legjobb volt. 
Használati tárgyakat is készí-
tenek, de azokhoz több rutinra 
van szükség. A legegyszerûbbel, 
például macskatállal, cserépalj 
készítésével kezdenek, és csak 
később látnak hozzá a bonyo-
lultabb díszítésû edények meg-
alkotásához. 

Szekér Gizi és csapata 1995-
ben az Országos Vándorlegény 
pályázaton szinte minden díjat 
besöpört. Övéké lett az első 
három helyezés, és az összetett 
közösségi díjat is nekik ítélték 
oda.  Bálint Edit

Agyagból készült cicák, madarak és piaci forgatag   

A játék és a munka összekapcsolódik  
a sóskúti agyaggömbölyítõknél
Elsõ lépésben meg kell ta-
nulniuk az agyagot gyúrni, 
majd gömbölyíteni és so-
dorni, hiszen ez az alapja 
mindennek! Aki nem tud 
gyúrni, nem tud korongoz-
ni sem – állítja Szekér Gizi 
fazekas szakoktató, akinek 
növendékei a nyár ele-
jén állították ki szebbnél 
szebb agyagmunkáikat a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ elõterében. 
Láthatóan sok szeretettel 
és odafigyeléssel készült 
kerámiacicákat, -madara-
kat, használati tárgyakat, 
sõt, egy nyüzsgõ piaci 
jelenetet is láthattunk a 
vitrinekben. Piacjelenet és különféle mesterségek agyagból

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Szekér Gizi büszkén mutatja a tanítványok munkáit, minden tárgynak „tör-
ténete” van – teszi hozzá

A használati tárgyakhoz már sokkal több gyakorlat kell, ezeket a haladók 
készítették

Bagoly és kismadárkák is készültek az ügyes kezek nyomán



Érdi Újság8 XXII. évfolyam, 2012. augusztus 2.Erzsébet-tábor



Érdi Újság 9XXII. évfolyam, 2012. augusztus 2.

A hõség ellenére már az elsõ 
napon megtelt hallgatókkal 
az Erzsébet Sátor. Mint azt 
Majthényi László, az Erzsébet-
tábor projektvezetõje elmondta, 
augusztus 25-ig várja a gyerme-
keket az Erzsébet-tábor, de azt 
már most lehet tudni, hogy a 
részt vevõ gyermekek száma 
meghaladja a 14 ezret. Elsõként 
családsegítõ és/vagy gyermek-
védelmi szolgáltatásban, vala-
mint átmeneti gondozásban 
részesülõ, gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyerme-
kek, valamint iskolai csopor-
tok jelentkezhettek. Ezenkívül 
indultak tematikus táborok is, 
ahol többek között neves spor-
tolókkal tölthettek el közel egy 
hetet a táborozók. 

Deutsch-Für Ágnes, az 
Erzsébet-tábor programveze-

tõje azt tapasztalta, hogy hatal-
mas várakozás elõzte meg a 
táboroztatást. – Nemcsak azért 
nagy élmény, mert vannak 
olyan gyermekek, akik életük-
ben elõször láthatják a Balatont, 
hanem azért is, mert új barátsá-
gok is születnek – emelte ki. A 
programvezetõ egyebek között 
elmondta, hogy a táborokban 
olyan alapértékeket határoz-
tak meg, mint például a kör-
nyezettudatosság, a kultúra, 
hagyományok õrzése, ápolása 
vagy az egészségmegõrzés. 
A gyermekek számos érde-
kes programon vesznek részt, 
kirándulnak, sportolnak, de 
mindenekelõtt sokat játszanak. 

A szerdai kerekasztal-beszél-
getés harmadik résztvevõje 
Kolozsvári Tibor volt, aki 
egyebek között a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány kapcsán a 
gyermekmentõ szervezet hátrá-
nyos helyzetû gyermekek felka-
rolásával kapcsolatos tapaszta-
latait osztotta meg az Erzsébet 

Sátorban. Kolozsvári Tibor úgy 
látja, az Erzsébet-tábor egye-
dülálló kezdeményezés, hiszen 
érdekesebbnél érdekesebb 
hagyományõrzõ programok vár-
ják a gyermekeket, ahol szakem-
berek is foglalkoznak velük. 

Csütörtökön az Erzsébet-
program és az Erzsébet-tábor 
keretében meghirdetett hatá-
ron túli magyar gyermekek 
magyarországi táboroztatása 
volt kerekasztal-beszélgeté-
sünk témája. Az érdeklõdõk 
Répás Zsuzsannának, Guller 
Zoltánnak és Ágh Péternek 
tehették fel kérdéseiket.

Arról, hogy a mai fiataloknak 
mit is jelent a táborozás, Ágh 
Péter országgyûlési képviselõ, 
a Fidelitas elnöke beszélt. 
Véleménye szerint a táboroknak, 
mint például a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábornak 
vagy az Erzsébet-tábornak valós 
közösségösszetartó és összeko-
vácsoló ereje van. Az Erzsébet-
program keretében meghirde-
tett Erzsébet-tábor ezen túl még 
több élményt ad, hiszen kötetle-
nül, hasznos tudással is gazda-
gabbak lesznek a gyermekek. 

Az Erzsébet-tábor hatá-
ron túli magyar gyermekek 
magyarországi táboroztatását 
is lehetõvé teszi. Az Erzsébet-
program keretében meghirdetett 
Határtalan túra elnevezésû pályá-
zat részleteirõl Répás Zsuzsanna, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nemzetpolitiká-

ért felelõs helyettes államtitká-
ra számolt be. Kiemelte, hogy 
a Kárpát-medence országaiban, 
nemzeti kisebbségeiben, szórvá-
nyaiban élõ magyar gyermekek 
nemcsak az anyaország kultúrá-
ját ismerhetik meg, de határokon 
átívelõ barátságok születhetnek, 
az iskolák között pedig szakmai 
együttmûködések jöhetnek létre.

A csütörtöki kerekasztal-
beszélgetésen elhangzottak-
hoz kapcsolódva az Erzsé-
bet-program elmúlt fél év 
tapasztalatait Guller Zoltán, 
a Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. ügyvezetõ igazgatója fog-
lalta össze. Felhívta a figyel-
met arra, hogy az Erzsébet-
program az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó 
eredménybõl valósul meg. Az 
Erzsébet-program keretében 
idén egyebek között 2 milliárd 
forint értékben több mint 75 
ezren részesülnek támogatás-
ban szociális üdültetés formá-
jában, illetve 1 milliárd forint 
értékben táborozik eddig 

több mint 14 ezer gyermek a 
Balatonon és más táborhely-
színeken. 

A július 27-i kerekasztal-
beszélgetésen vendégeinknek 
lehetõsége volt meghallgatni 
Deutsch Tamás európai par-
lamenti képviselõt többek 
között a magyar sport után-
pótlásáról, az Erzsébet-tábor 
sportszakmai jelentõségérõl, 
valamint a közismert sporto-
lók által vezetett tematikus 

táborok gyermekekre gyako-
rolt hatásairól. Az Erzsébet-
programról szóló törvény 
jelentõségérõl Rétvári Bence, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium parlamenti 
államtitkára adott tájékoz-
tatást. Kocsmár Kornél, az 
Erzsébet-utalvány projekt-
vezetõje pedig a magyar étke-
zési utalvány integrált, diszt-
ribúciós és feldolgozó rend-
szerének kiépítésérõl beszélt.

Az Erzsébet-tábor összekovácsolja a közösségeket
Július  24-én  megnyitotta  kapuit  a  XXIII.  Bálványosi  Nyári  Szabadegyetem 
és  Diáktábor,  ahol  az  Erzsébet  Sátorban  elõadások,  beszélgetések  várták 
az  érdeklõdõket  a  rendezvény  minden  napján.  Elsõ  alkalommal  Majthényi 
László, az Erzsébet-tábor projektvezetõje, Deutsch-Für Ágnes, az Erzsébet-tábor 
programvezetõje,  valamint  Kolozsvári  Tibor,  a  Dévai  Szent  Ferenc  Alapítvány 
tusnádfürdõi Szent László Gyermekvédelmi Központ vezetõje beszélt az Erzsébet-
táborról és a hátrányos helyzetû gyermekek táboroztatásáról. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos jogosultságot kapott az új, 

Erzsébet-program keretében kibocsátott, étkezési célra felhasználható 

Erzsébet-utalvány forgalmazására. Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából 

várható eredmény kizárólag közfeladat ellátására fordítható. Ez a közjó az 

Erzsébet-program, amely a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere. 

Az Erzsébet-utalvány választása felelõsségteljes döntés, hiszen aki adja vagy

használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti 

mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak. 

Az Erzsébet-program egy újszerû európai válasz arra, hogy a társadalmi 

szolidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell.

Pályázati felhívás

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

pályázatot hirdet  

Pályázat megnevezése Benyújtható

„Õszi pihenés”

üdülési pályázat munkavállalók számára

„Õszi kirándulás”

alap- és középfokú oktatási intézmények

tanulócsoportjai táborozásának

elõsegítése érdekében 

A pályázati kiírások, valamint a kérelem benyújtásához szükséges elektronikus adatlapok

az alábbi honlapon találhatóak:

www.erzsebetprogram.hu

2012. július 2 - 31-ig

2012. augusztus 13 - szeptember 10-ig

2012. július 2 - augusztus 31-ig

Ágh Péter országgyûlési 
képviselõ, a Fidelitas elnöke

Kolozsvári Tibor, Deutsch-Für Ágnes és Majthényi László

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábornak és az Erzsébet-tábornak összetartó ereje van

Tusnádfürdõn is nagy népszerûségnek örvendtek az Erzsébet-tábor pólók

Guller Zoltán és Répás Zsuzsanna
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Erzsébet-tábor

Erzsébet 
a Kárpát-medencei gyermekekért 

A XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor tusnádi rendezvényén történt 
bejelentésen elhangzott: az Erzsébet-prog-
ram részeként az alapítvány szándékai sze-
rint legalább öt Kárpát-medencei táborhe-
lyen nyaralhatnak majd a gyerekek, évente 
várhatóan több ezren. A Kárpát-medencei 
iskolások az Erzsébet-tábor pályázati rend-
szerén keresztül jelentkezhetnek majd a ked-
vezményes táborozásra. Az Erzsébet-tábor 
emellett a jövõben lehetõséget biztosít a 
magyarországi gyerekek számára, hogy a 
határon túli táborhelyeken megismerjék a 

Kárpát-medence más tájain élõ társaikat, 
azok hagyományait, kultúráját. Az Erzsébet 
a Kárpát-medencei gyerekekért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke Berecz András mesemon-
dó, a kuratórium tagjai: Sunyovszky Szilvia 
színmûvész, Kovács Kokó István olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok ökölvívó (mindket-
ten tagjai az Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének), Deutsch-Für Ágnes, az Erzsé-
bet-tábor programvezetõje, illetve Vagács 
István, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési 
Fõosztályának vezetõje.

A  Kárpát-medencében  élõ  magyar  nemzetiségû,  elsõsorban  nehéz  anyagi 
helyzetben lévõ gyerekek táboroztatását tûzte ki céljául az Erzsébet a Kárpát-
medencei gyerekekért Alapítvány, amelyet 1,3 millió euróból hoznak létre. 
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Arany nélkül is büszke lenne az egykori szépségkirálynõ

Dammak Jázmin 
a tévé elõtt vízilabdázik

A 2008-as magyar szépségkirálynõ nem utazott ki 
párjával Londonba. – Noha elképzelhetõ, hogy a 
játékok végén beülök a kocsiba, vagy más módon 
kiutazom Norbihoz, akkor sem találkozhatok 
a fiúkkal. Bár Norbi tudna a látogatásomról, de 
õk ott el vannak zárva, a feladatukra koncentrál-
nak, nincs másra idõ. A médiát most fõleg azért 
érdeklem, mert együtt vagyunk, és kíváncsiak, 
hogyan követem az eseményeket. Ha tehetem, 
otthon, családi körben nézem a meccseket, néha 
ez kivetítõ elõtti közös program lesz. Szerintem a 
fiúk jó eredménnyel zárnak majd, de akárhogy is 
alakul, én nagyok büszke leszek Norbira.

Jázmin az olykor nehezen követhetõ sportág sza-
bályaival is megismerkedett. – Lehetséges, hogy nõi 
mivoltomból kifolyólag, de általában oda koncent-
rálok, ahol a labda van, és néha lemaradok arról, 
miért volt mondjuk a kiállítás. De hát a bírókat 
követni még a szakértõknek sem mindig könnyû. A 
lényeg, hogy én már élvezem ezt a sportot. reb

Dammak Jázmin bár bizakodva nézte 
a vízilabdások szerbek elleni nyitó-
meccsét, a mosoly hamar eltûnt az 
arcáról, hiszen négygólos vereség lett 
a vége. Pedig rajta semmi sem múlt, 
a tévé elõtt hangosan biztatta Kemény 
Dénes csapatát, köztük kedvesét, 
Hosnyánszky Norbertet.

Magas vérnyomás esetén 
ne igyunk nátriumos vizet!

– A magas nátriumtartalmú 
vizek esetében érdemes odafi-
gyelni a magas vérnyomással 
bajlódóknak, mert a nátrium 
tovább emelheti a vérnyo-
mást – mondja Csupor Dezsõ, 

a Szegedi Tudományegyetem 
Farmakognóziai Intézetének 
adjunktusa. – A magas kálcium-
szintû vizeket pedig azoknak 
nem javasolt fogyasztani, akik 
hajlamosak vesekõképzõdésre. 

Persze ha egyszer-kétszer ilyen 
vizet fogyaszt az ember, akkor az 
még egyáltalán nem jelent egész-
ségügyi kockázatot. Alapvetõen 
a szénsavval dúsított italok is 
problémát okoznak bizonyos 
esetekben: a fekélyes betegséggel 
küzdõk számára a szénsav kelle-
metlen perceket okozhat.

A ivóvizek minden korlátozás 
nélkül, bátran fogyaszthatók.

– Külföldön gyakran hallani 
arról, hogy a csapvíz fogyasztá-
sa nem javasolt. Olaszországban 
például mikrobiológiai, sõt ipari 
szennyezõdést is találhatunk a 
vízben, akár gyógyszermarad-
ványokat is. Itthon teljesen más 
a vizek tisztítása, szûrése, nem 
kell tartanunk a nitráttól, nitrittõl 
vagy mikrobiológiai veszélytõl. 
Egyes régiókban az ásványvízhez 
hasonló élvezeti értékû italhoz 
juthatunk a csapból. Az ország 99 
százalékában a csapvíz megfelel 
az egészségügyi elvárásoknak. GB

Ásványvizekbõl igazán impozáns a választék, a vizek ásvá-
nyianyag-tartalma azonban igencsak eltérõ. A szakember 
szerint nem mindegy, hogy mennyi nátrium, kalcium és 
szénsav van az egyes palackokban. 

Liv Tyler kiszagolja a családját
Liv Tyler – mint minden nõ 
– imádja a finom illatokat, de 
õ nemcsak magára fújja a par-
fümöket, hanem üvegcsékbõl 
szagolgatja, hogy így idézze 
fel gyermekkorát. A gyönyörû 
színésznõ szerint nagymamája 
jobb illatú, mint õ, rockzenész 
édesapját pedig egy mérföldrõl 
is kiszagolja.

– Kamaszkorom óta van egy 
illatgyûjteményem, ezeket nem 
fújom magamra, csak szagolga-
tom, hogy visszahozzák gyer-
mekkori emlékeimet – árulta 
el Liv Tyler egy angol maga-
zinnak. A szépséges színésznõ 
a legdrágább parfümöket is 
megengedheti magának, ám õ a 
nagymamája illatát irigyli.

– Mindig, amikor megölelem 
a nagymamámat, elmondom 
neki, hogy milyen finom illata 

van. Erre õ elmondja a parfümje 
nevét, és kiderül, hogy én is 
ugyanazt használom – mesél-
te nevetve Liv, aki szerint rajta 
mégsem olyan finom az illat. 

A filmszínésznõ természetesen 
édesapját is jól megszaglászta 
az évek alatt. – Egy mérföldrõl is 
megérzem apu illatát. Valamiféle 
borostyánillat árad belõle.  szd

Anita néha éhesnek érzi magát, miközben csupán szomjas

Kíméletlenül nyújtja a testét

A TV2 mûsorvezetõje dietetikus szakember segítsé-
gét kérte, hogy önsanyargatás nélkül kiegyensúlyozott 
legyen az étkezése, de közben ne kússzanak fel rá a 
pluszkilók. – Imádok enni! – mondja Anita, aki ezért 
sem szeretné koplalásra fogni magát. – Leveses vagyok, 
még ha a nyári melegben ez furcsán is hangzik. Ilyenkor 
langyosan fogyasztom a kedvenc leveseimet. Laktat és 
finom, mellé nagyon sok vizet is iszom. Fontos a folya-
dékbevitel, ugyanis van úgy, hogy az agy hamis jeleket 
küld, lehet, hogy éhesnek érzem magam, miközben 
valójában csak szomjas vagyok – magyarázta Anita, 
aki egyszerûen megfelezte korábbi adagjait. – A kisebb 
tányér célravezetõ tud lenni, emellett a cukrot is igyek-
szem kizárni az életembõl – sorolta a mûsorvezetõ, 
aki egy újfajta jógával tartja karban a testét. A hot jóga 
lényege, hogy egy harmincöt-negyven fokos szobában 
kilencven percen keresztül kitartott mozdulatsorokat 
csinál. – A barátnõm unszolására kezdtem el járni az 
órákra, sohasem tudtam elképzelni, hogy egy nyújtó 
mozdulatsorozat hogyan tudja az egész testet átmozgat-
ni. Az elsõ alkalom után megdöbbentõ volt az eredmény, 
másnap durva izomlázzal ébredtem. Egy-egy gyakorlatot 
percekig kell kitartani, ami nagyon kíméletlen tud lenni, 
akárcsak az oktatóm, ha a helyes tartásról van szó! Nagy 

Köböl Anita mûsorvezetõ életmódváltáson esett át. A Miss Alpok Adria dobogósa sokat 
sanyargatta magát, hogy megtartsa karcsú alakját, de – a jojóeffektusnak megfelelõen 
– mindig visszaszaladtak rá a leadott kilók. A huszonnyolc éves mûsorvezetõ ma már 
megnézi, hogy mi kerül a tányérjára, és mennyi, sõt, még egy újfajta jógára is rátalált. 

Dammak Jázmin: Élvezem ezt a sportot!

Liv Tyler kamaszkora óta érzékeny az õt körülvevõ illatokra

Ha nyár, akkor szeplõk. A megnövekedett fény-
terhelés miatt ilyenkor fokozottan védeni kell a 
bõrünket. A szeplõ elleni védekezést idejében 
meg kell kezdeni.   Nem szabad hagyni, hogy 
a télen elhalványult pöttyeink az erõs napsütés 
hatására kiújuljanak. Naponta többször kenjük be 
az arcunkat fényvédõvel. Hetente egyszer vízzel 
hígított citromlével dörzsöljük be azt a testrészt, 
ahol szintén vannak szeplõk. UG

Szeplõ ellen citromlé
Köböl Anita: Az agy néha hamis jeleket küld

A szakértõ szerint a csapvíz veszélytelenebb, mint egyes ásványvizek
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Egy-két emberöltővel ezelőtt a 
csecsemő még népes családba 
született: testvérek hada, nagy-
szülők vették körül; jöttek a 
rokonok, a szomszédok, akik 
ellátták az anyát tanácsokkal, 
elvégezték a ház körüli teendő-
ket (hogy a módosabb házaknál 
természetes személyzetről ne 
is beszéljünk), így a gyermek-
ágyas asszony az első másfél hó-
napban zavartalanul szokhatott 
össze gyermekével. Ez a segítő 
közösség ma már nincs meg: 
a nagymama dolgozik, messze 
lakik, nem vesz már részt úgy 
a család életében, mint egykor, 
a szomszédoknak, barátnőknek 
megvan a maguk gondja-baja, 
így aztán a kismamák gyakran 
magukra maradnak az első he-
tekben. Persze, az internet se-
gítségével pillanatok alatt egy 
virtuális közösség tagjává lehet 
bárki – ez azonban nem pótol-
ja a személyes kontaktust és 
a nemcsak szavakban, hanem 
tettekben is megnyilvánuló se-
gítséget. 

A friss anyukának ugyanis 
többnyire nemcsak tanácsra, 
lelki támaszra, hanem fizikai 
támogatásra is szüksége van; 
bizony, az első hetekben jól 
jön, ha valaki megfőz, elmo-
sogat a kismama helyett, vagy 
elhozza a nagyobb gyereket az 
iskolából-óvodából. Egy-két hó-
nap elteltével pedig az anyuka 
igényelni kezdi a társaságot – és 
a nagy séták alkalmával egyre 
több ismeretséget köt. Akinek 
viszont erre nincs módja – mert 
olyan környéken él, ahol kevés a 
kisgyermekes szülő –, az is talál-
hat társaságot: Érden több olyan 
klub, csoport is mûködik, ahol 
az anyukákat – és kisbabáikat 
– örömmel fogadják. Itt a mama 
nemcsak társaságban lehet, de 
ugyanolyan szituációban lévő 

embereknek – azaz kisgyerme-
kes anyukáknak – mondhatja el 
a gondjait, meghallgathatja má-
sok véleményét, tapasztalatait. 
E klubok vezetői rendszerint 
szakemberek; védőnők, szop-
tatási tanácsadók, akik maguk 
is segítséget nyújthatnak a kis-
mamáknak. Alább – a teljesség 
igénye nélkül – azokat az Érden 
mûködő támogató csoportokat 
mutatjuk be, amelyek ingyene-
sen látogathatók. 

Az érdi védőnők több hely-
színen is tartanak baba-mama 
klubokat. Stibrányi Mártonné 
évek óta vezet egy kis csopor-
tot a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban. A tagok persze 
változnak, hiszen a gyerekek 
bölcsődébe, óvodába kerülésé-
vel az anyuka is visszatér a 
munkába – hacsak kisebb test-
vér nem születik. 

– Szeptember közepén, az 
Anyatejes Napot követő hétfőn 
indul az új csoportunk; ezt kö-
vetően minden második hétfőn 
találkozunk a mûvelődési köz-
pontban. A klubfoglalkozások 
10-től 12 óráig tartanak; a ki-
csiket játékkal várjuk, az anyu-
kákkal pedig beszélgetünk 
– mutatta be a klubot Stibrányi 
Marika védőnő. Mint mond-
ta, a legnépszerûbb – azaz az 
anyukákat leginkább foglalkoz-
tató – téma a szoptatás, a szo-
batisztaság, a bölcsődei, óvodai 
beilleszkedés. Általában 8-10 
anyuka jön el a klubfoglalkozá-
sokra; nemcsak Érdről, hanem 
Diósdról és Tárnokról is érkez-
nek. Nem szükséges előre be-
jelentkezni, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 

A Csicsergő baba-mama 
klubot a Bajcsy-Zsilinszky úti 
tanácsadó védőnői tartják az 
Aradi utcai bölcsődében, pén-
tekenként 9 és 11 óra között. 

Bognár Krisztina korábban mint 
védőnő, most mint kisbabás 
anyuka vesz részt az összejö-
veteleken.

– A klubfoglalkozásokat nyá-
ron is megrendezzük, a bölcső-
dei szünetet kivéve. Augusztus 
első péntekén még találkozunk, 
majd legközelebb szeptember-
ben. A klubnapokon egy-egy vé-
dőnő a házigazda, és foglalko-
zásainkra rendszeresen hívunk 
vendégeket. Nemrég a gyermek-
mentő szolgálattól jött egy szak-
ember, aki elsősegély-oktatást 
tartott az anyukáknak, prakti-
kus tanácsokkal látva el őket a 
lázcsillapítástól kezdve a házi 
balesetekig. A mamák – bemu-
tató baba segítségével – gyako-
rolhatták az újraélesztést is. Az 
előadásnak akkora sikere volt, 
hogy szeretnénk megismételni, 
hiszen biztosan más anyukák is 
szívesen eljönnének. Klubunk 
levelezőlistájára mintegy száz 
anyuka iratkozott fel, de per-
sze nem mindenki tud eljönni 
minden pénteken; általában tíz-
tizenöt szülő jön el a gyermeké-
vel – mondta Bognár Krisztina, 
hozzátéve: minden hónap utol-
só klubfoglalkozásán babahor-
dozó-bemutatót tartanak, ahol 
az anyukák kipróbálhatják a kü-
lönböző hordozóeszközöket. 

– Foglalkozásaink ingyene-
sek, és természetesen nemcsak 
a Bajcsy-Zsilinszky úti tanács-
adó négy védőnői körzetében 
élő anyukákat, hanem minden 
érdi kismamát sok szeretettel 
várunk – zárta szavait a védőnő-
kismama.

Védőnők tartanak még baba-
mama klubokat a Bagoly utcai 
tanácsadóban, illetve a Duna ut-
cában – a körzeti védőnőknél ér-
demes érdeklődni az időpontok-
ról (a nyári szabadságolások mi-
att valószínûleg szeptemberben 
lesznek ismét foglalkozások).

A szoptatást támogató La 
Leche Ligának is van érdi baba-
mama csoportja, és nemrég tar-
tották századik foglalkozásukat. 
A tagok minden hónap harma-
dik péntekén találkoznak – leg-
közelebb tehát augusztus 17-én 
– 9 és 11 óra között. A klub a 
PontZöld elnevezésû helyen, a 
Burkoló utcában tartja foglalko-
zásait. Minden héten más-más, 

a szoptatással, a csecsemő-anya 
kapcsolattal összefüggő témá-
ról beszélgetnek az anyukák, 
a csoportvezető irányításával. 
Az érdi csoportot Juhász Judit 
vezeti.

– Tizenkét-húsz anyuka 
– és a babák, nagyobb testvérek 
– szoktak megjelenni egy-egy 
foglalkozáson. Nagyon barátsá-
gos helyszínt találtunk, ahol az 
édesanyák és a kicsik is jól érzik 
magukat. A kétórás klubfoglal-
kozáson nemcsak a csoportve-
zető beszél az adott témáról, 
hanem az édesanyák is elmond-
ják tapasztalataikat, segítséget 
nyújtanak egymásnak. Szívesen 
látjuk a várandós édesanyákat 
is – tapasztalatunk, hogy akik 
eljönnek, azok kevesebb nehéz-
séggel küzdenek a szoptatás 
során, illetve ha mégis problé-
májuk támad, tudják, kitől lehet 
segítséget kérni – hangsúlyozta 
Juhász Judit.

A La Leche Liga csoportjait 
egyébként képzett szoptatási 
tanácsadók vezetik, akik ma-
guk is az LLL irányelvei alapján 
táplálták kisgyermeküket – így 
nemcsak ismeretekkel, de ta-
pasztalatokkal is rendelkeznek. 
Az érdi csoportról az erd.lll.hu 
honlapon tudhatnak meg töb-
bet az érdeklődők.

Érdemes még megemlíteni 
egy kezdeményezést: segítő-
kész asszonyok, lányok megal-
kottak egy csoportot, amelynek 
tagjai a szülést követő napok-
ban, hetekben nyújtanak se-
gítséget egymásnak – komatá-
lat visznek, apróbb teendőket 
látnak el az édesanya mellett 
(nem beszélve a lelki támoga-
tásról). Van aztán olyan csoport 
is, amelynek tagjai kézimun-
káznak, vagy éppen sportolnak 
– lényeg, hogy az édesanya 
olyanok társaságában tölthet el 
pár órát (a gyermekével együtt), 
akiknek hasonló érdeklődése, 
problémái, igényei vannak, így 
nem érzi olyan egyedül magát a 
kívülállók által gyakran lekicsi-
nyelt gondjaival. Ezeket persze 
elsősorban a gyermeke apjával 
kellene megosztania – ezzel, 
azaz az apa szerepével a jövő 
héten, következő lapszámunk-
ban foglalkozunk.

 Ádám Katalin

Nagycsalád helyett támogató csoportok

Nemcsak társaságra, hanem segítõ  
közösségre is lelnek az anyukák

Az Anyatejes Naphoz kapcsolódó sorozatunk második 
– múlt heti lapszámunkban megjelent – fejezetében a 
csecsemõ valódi igényeit jártuk körül, most pedig az 
édesanyát támogató csoportokról adunk tájékoztatást 
a kismamáknak és édesanyáknak. Válogatásunkban 
olyan érdi klubok szerepelnek – a teljesség igénye 
nélkül – amelyek ingyenesen, és természetesen a kis-
babával együtt látogathatók.

A La Leche Liga érdi csoportja több mint tíz éve alakult, és múlt decemberben tartotta századik foglalkozását
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Pályázati kiírás

Érd Megyei Jogú Város 
Tanulmányi ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, a benyújtást megelőző fél évben kimagasló tanulmányi 
eredményt elérő, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik 
nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapkép-
zés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (szeptember–január) illetve (február–június) 
időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, 
amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem 
éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a 
pályázó mûveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe 
veheti.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztön-
díj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgató-
ja, tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési köte-
lezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít.

A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (2030 Érd, Budai út 10.) írásban – a pályázó által aláírva 
– egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtat-
ványon. Nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáin (Polgárok Háza, Alsó u. 3., Tesco, Budafoki út 2-4.) 
vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdeté-
sek rovatból.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., 
a második félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi és 
versenyeredményt február 28-ig kell igazolni.

A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a 
postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott 
pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adat-
lap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a 
benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolá-
sokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről 
írásbeli értesítést kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a 
pályázatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefon-
szám, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, 
bankszámlaszám, általános iskola, középfokú illetve felsőoktatási 
intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok 
várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú 
illetve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a 
pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében 
vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók 
jövedelem-kimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-
ról vagy hiányáról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/hallgatói 
jogviszony igazolása.

A Bolyai János Általános Iskola
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Pénzügyi-számviteli-gazdasági feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, pénzügyi számviteli
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, 
• motivációs levél, 
• a szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2012. 
szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Teréz nyújt, a 06-23-
524-185-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a bolyai János Általános Iskola címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 1/2012., valamint a munkakör megnevezését: 
gazdasági ügyintéző.

•  Elektronikus úton Baranyi Teréz részére a bolyaijanosisk@erd.hu e-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.
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Fórum

A Magyar Földrajzi Múzeum és 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
közös  szervezésében  progra-
mokban  gazdag  tábor  helyszí-
ne  lehetett  az  érdi  múzeum-
kert.  A résztvevők  –  6-10  éves 
érdi  iskolások  –  megismer-
hették  városunk  történetének 
mérföldköveit,  Érd-Óváros 
mûemlékeit,  természeti  értéke-
it. A százhalombattai  Régészeti 
Parkban  bepillantást  nyerhet-
tek  az  Érd  és  Százhalombatta 
közötti  területen  található  vas-
kori  halomsírok  építőinek  kul-
túrájába, a temetkezési szokása-
iktól  kezdve  a mindennapi  éle-
tük apró mozzanataiig. A tábor 
kiemelt  célja  volt,  hogy  a  gyer-
mekek a múzeum állandó kiál-
lítását  egységenként  bejárják, 
magyar  utazók  életén,  kaland-
jain  keresztül  ismerjenek  meg 
távoli tájakat, népeket. 
A könyvtárban  rendezett 

„Indián  napon”  egy  indián 
nyomkereső  játék  keretében 
nemcsak  a  rézbőrûek  kultúrá-
ja  és  Amerika  állatvilága  jelent 
meg,  hanem  e  kerettéma  segít-
ségével játékos formában ismer-
hették meg  a  gyermekkönyvtár 
állományát,  és  a  könyvtárhasz-
nálat, a könyvtárban való önálló 
keresés-kutatás gyakorlatát.
Az  irodalom  és  a  zene  sem 

maradhatott ki a programokból. 
Összehasonlíthatták  távoli  kul-
túrák  egymástól  eltérő  zenéit, 
és egy irodalmi játék keretében 
dolgozhatták  fel  ismételten  az 
Érd  helytörténetéhez  kapcsoló-
dó, már a helyszínen megtekin-

tett  jellegzetességeket,  ismeret-
anyagot. 
Csillagászprogram  is  szí-

nesítette  a  hét  eseményeit. 
Csütörtökön  este  nyolc  és  tíz 
óra  között  egy  kiváló  előadás 
meghallgatása után a  résztvevő 
gyermekek  családjukkal  együtt 
figyelhették  a  Hold  felszí-
nét,  és  a  Szaturnusz  gyûrûjét. 
A sötétben sókerámia vulkánok 
törtek  ki,  és  egy  szárazjéggel 
hajtott rakéta is életre kelhetett.
Minden  napnak  megvolt  a 

maga témája. Hétfőn Ázsia, ked-
den a régészet az érdi ősember-
től a vaskorig, szerdán Amerika 
és Afrika, csütörtökön Érd törté-
nete, pénteken pedig Érd termé-
szeti értékei voltak azok a köz-
ponti  fogalmak,  melyek  isme-
retanyagát  játékos  formában 
tanulhatták meg az érdeklődők. 
A szervezők  a  drámapedagógia 
és  a  múzeumpedagógia  mód-
szereit alkalmazták, figyelembe 
vették  az  életkori  sajátosságok 
követelményeit.  A témákhoz 
kézmûves  foglalkozások  is 
társultak,  így  születtek  jurta-
makettek,  homokmandalák, 
gipszfosszíliák, tempera ujjfest-
mények,  indián  dob,  karkötő 
és  gyöngysor,  totemoszlop  és 
indián tipi stb.
A gyermekek  mozgásigénye 

ebben az életkorban igen nagy. 
A múzeumkert remek helyszíne 
lehetett  a  foci-  és  tollaslabda- 
csatáknak,  futóversenyeknek, 
a  kirándulások  és  a  fakultatív 
jógafoglalkozások  is  lekötötték 
a  résztvevők  rejtett  energiáit, 

nem  elhallgatva  az  efféle moz-
gásformák tanulási képességek-
re ható fejlesztő szerepét a kis-
iskolás korban.
A tábor  egy  családi  kvízzel 

zárult.  A „táborlakók”  szülei  is 
nyitottak  voltak  egy  alternatív 
tárlatvezetés  meghallgatására, 
majd  együtt  vetélkedtek,  ját-
szottak  gyermekeikkel  a  park-
ban.  A jó  hangulat  és  a  nagy 
érdeklődés  önmagában  pozitív 
visszajelzés  és  megerősítés,  de 
a  kvíz  során  az  is  kiviláglott, 
hogy  a  résztvevők  új  és  hasz-
nos  ismeretekre  tettek  szert  a 
tábor  során,  és  a  gyermekeken 
keresztül a szülők is betekintést 
nyerhettek a múzeum világába, 
és a város történeti és természe-
ti értékeibe.
Végezetül fontos hangsúlyoz-

ni,  hogy  milyen  komoly  helyi 
együttmûködés  eredménye  ez 
a  program.  A csillagászestét  a 
Keresztes Miklós és Becz Miklós 
amatőr  csillagászok  és  Bartha 
Lajos  tudománytörténész 
vezették.  Dr. Kubassek János 
múzeumigazgató  Afrikáról 
tartott  előadást,  Érd-Óváros 
természeti  értékeit  a  tere-
pen  Kállayné Szerényi Júlia  a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanára  szakvezetésén  keresztül 
ismerhették  meg  a  gyerekek. 
A jógafoglalkozásokat  az  érdi 
fejlesztő óvodapedagógus Nagy 
Ramóna  tartotta,  a  kézmûves 
foglalkozások  színvonalát 
Juhász Georgina érdi tanító-rajz-
tanár  emelte,  a  háttérmunkák-
ban,  a  „konyhaszolgálatosok” 

koordinálásában  nagy  szerepe 
volt Vernyikné Nagy Eszternek. 
Köszönet  minden  segítőnek  és 
támogatónak,  a  Csuka  Zoltán 
Városi  Könyvtár  és  a  Magyar 
Földrajzi Múzeum munkatársa-
inak,  és  természetesen  a  gyer-
mekeknek  a  lelkes  részvételért 
és érdeklődésért. 
Külön  köszönet  illeti  Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalát, mely pályázati  támo-
gatásával  segítette  a  szakmai 
programok lebonyolítását.
Táborra  fel!  Jövőre  június 

utolsó hetében ugyanitt! 
Lendvai Timár Edit

archívumkezelő- 
múzeumpedagógus, 

a tábor vezetője

A Magyar Földrajzi Múzeum és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár közös szervezésében

Tábor Érdrõl érdi iskolásoknak

információk

Mi fán terem a legjobb kígyóbõr?

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Dobolás, ezúttal lábosokon
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Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

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

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

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

CSOBBANÁS AZ ADRIÁN!
Non-stop busz, csoportkísérővel,

1 nap csobbanás
Szlovénia/PORTOROZS
aug. 17-19. 12900 Ft/fő

Olaszo., JESOLO/CAORLE
aug. 24-26. 13900 Ft/fő
Horváto., KRK-sziget

aug. 24-26. 11900 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK-KRK SZIGET
4 nap, szept. 6-9. busz, 

idegenvezető, 2 éj kétcsillagos 
szállodában, svédasztalos 

félpanzió 32900 Ft/fő

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI
5 nap, szept. 19-23. busz, 

idegenvezető, kirándulások, 
4 éj háromcsillagos
szállodában, reggeli, 

wellness használat 39900 Ft/fő

BÉCS ÉS A CSOKIMÚZEUM
busz, idvez. aug. 11. 5790 Ft/fő

HEREND-DÖRGICSE
busz, idvez., borkóstóló, ebéd 

aug. 19. 6490 Ft/fő

ESZTERGOM-PÁRKÁNY
-SZENTENDRE

busz, idvez., középkori ebéd
aug. 20. 4290 Ft/fő

EGER-SZÉPASSZONYVÖLGYE
busz, idvez. aug. 25. 4590 Ft/fő

FÓT-VERESEGYHÁZ-ÓRBOTTYÁN
busz, idvez. aug. 26. 3490 Ft/fő

SZEGED-ÓPUSZTASZER
busz, idvez. szept. 1. 5290 Ft/fő

KEN-EDI
TRAVEL

www.keneditravel.hu
1067 Bp., Teréz krt. 3. 

(Király utcánál)
Tel.: 278-2156, 278-2157
Nyitva: H-P 09:30-17:30



Érdi Újság 15XXII. évfolyam, 2012. augusztus 2. hirdetés

ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõny-
nyel! 6 légkamrás GEALAN 
ablakok Bontás-beépítés-helyre-
állítás.Fizetés három részletben 
is lehetséges.06-20-622-1136 
08-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Érdi magyar fiatalember (29 
év) egyedülálló idõs/fiatal hölgy-
nél v. úrnál v. házaspárnál ház 
körüli munkát, kertgondozást, 
bevásárlást vállal. T:06 30 346 
8214

Gépkocsival rendelkezõ 
dohánymentes hölgy 
házvezetõnõi teendõket, bevá-
sárlást, gyermekfelügyeletet, 
korrepetálást vállal napi kb. 4 
órában. T:06 30 337 0022

Megbízható leinformálható 
nyugdíjas ápolónõ vállal gyer-
mekfelügyeletet és betegápolást. 
T:0623 369 672

Budapest vezetõ ingatlaniro-
dája, kiváló keresettel, ingyenes 
képzéssel, azonnali kezdéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 269-
4990 ht@tippingatlan.hu

XI. kerületi ingatlaniroda mun-
katársakat keres. Képzést biz-
tosítunk. Akár70%-os jutalék. 
Fényképes önéletrajz:  
nagykekseg@t-online.hu

Tapasztalt ingatlanos kollegát 
keres budai ingatlaniroda vezetõi 
posztra. E-mail:   
nagykekseg@t-online.hu

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS















CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FUVARVÁLLALÁS

Fuvarozást vállalok 3,5 ton-
nás, billenõs teherautóval. T:06 
30 56 11 560

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

III. Iszap u., 30 nm-
es tégla lakás kiadó.  
1 szobás, önálló garzonlakás 
berendezve családi házas kör-
nyezetben 0670-2671060  
www.ingatlan.com/6725357

XXII. kerület központjában, gáz-
konvektoros, 2 külön nyíló szo-
bás, átlagos állapotú, költözhetõ 
lakás eladó! Irányár: 9.500.000 
Ft Tel: 06-70/209-0578









XXII. 57nm-es, 3 lakóhelyiséges, 
világos konyhás, azonnal költözhetõ 
lakás sürgõsen eladó! Jöjjön nézze 
meg! Irányár: 7.900.000 Ft Tel: 
06-70/533-8898

XI. Kelenföldön, hõszigetelt ház-
ban, 2 szobás, egyedi mérõs, log-
giás, zöldre nézõ, csendes panel-
lakás eladó! Irányár: 9.800.000 Ft 
Tel: 06-30/380-1885

XI. Gazdagréti paradicsom! 
Kitûnõ elosztású, 1,5 szobás, 
étkezõs, szép lakás parkos környe-
zetben eladó! Irányár: 9.900.000 
Ft Tel: 06-70/609-3057

XI. csendes helyen, 29nm-es, 
gázkonvektoros, parkettás, ala-
csony rezsijû, téglagarzon akciós 
áron eladó! Irányár: 6.650.000 Ft 
Tel: 06-30/949-4278

Érden a Szövõ utcában jó köz-
lekedéssel családi házban, külön 
bejáratú tetõtér eladó. Iár:6,5 M 
Ft T:06 20 9859 734

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó pano-
rámás 3 szintes teraszos, cirkós 
ház díszkerttel, garázzsal, pincé-
vel. T:0630 290 9276

Sóskúton központi csendes 
helyen eladó 100 m² 2 szintes 
családi ház iár: 22 M Ft. T:0620 
3519765

JÁRMÛ

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

KÁRPITOS

KERT

KIADÓ

Az Allée-nál szeptembertõl 
hosszú távra kiadó 40 m2 
egy+hálószobás, egy éve igé-
nyesen felújított, bútorozott, 
lakás.Bérletidíj: 75000.-Ft/hóTel: 
20/2681500

Érd központjához párpercre 65 
m² különálló házrész bútorozot-
tan gk beállással hosszú távra 
kiadó. T:0630 718 4881, 0670 
941 7804

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

Kiadó Parkvárosban külön bejá-
ratú 30 m² szoba fürdõszobával 
30 E Ft+rezsi 1 idõs fõnek. T:06 
30 434 3005

Érdligeten két szobás+hallos, 
két fürdõszobás padlófûtéses 
lakás kiadó. T:06 70 311 6282, 
06 23 630 122



























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

Érden! Munkásoknak, brigád-
nak szállás! Külön bejáratú össz-
komf. lakás kiadó!Parkolással. 
T:23 367 922

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

Munkásoknak szállás kiadó 6-
10 fõig. T: 06 70 561 6920

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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 LAKÁST KERESÜNK 
Budapesten jó közlekedéssel 
ügyfeleink részére. Hívja a 70-
627-3425 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását! Nem 
kizárólagos megbízás.

KERESEK Kiadó lakást 
Budapesten, jó közlekedésnél, 
hosszútávra.Tel: 06-70-635-
0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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



















KÕMÛVES

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Automata mosógép javítása 
garanciával a hét minden napján. 
Javítás esetén ingyenes kiszál-
lás. T.: 06-20/288-5148

OKTATÁS

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 
0630-9488909

SZOLGÁLTATÁS







TÛZIFA

Tûzifa Érden: hasított bükk 
2450 Ft/q + kiszállítás T: 06 70 
428 7485

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Két személyes ágynemûtartós 
sarokágy, 2 db fotellel, íróasztal-
lal eladó megkímélten. T:06 70 
268 2704

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszol-
gálat: Csap, szifon, wc-tartály, 
radiátor, elzáró csere javítás.
Vízóra beszerelés, csere, mosó-
mosogatógép bekötés tel:06 70 
341 64 17







AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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Másodszor rendeztek Érden 
focitábort, szünidejüket töltő 
gyerekek számára. Feltehetően 
részben a jó szervezésnek, 
de mindenképp a tavalyi 
tábor sikerének is köszönhe-
tő, hogy az elmúlt évi létszám 
szinte megkétszereződött. 
A háromszor egyhetes, egész 
napos foglalkozásokon több 
mint száz gyerek vett részt, 
turnusonként 40-40 fővel. Az 
1999-2007 között született fia-
taloknak a foglalkozásokat apa 
és fia:  Horváth Sándor és ifj. 
Horváth Sándor vezette.

A délelőtt kilenc órakor kez-
dődő program szerint először 
a technikai képzésre helyezték 
a hangsúlyt, majd az egymás 
közötti játék kapott főszerepet. 
Az ebéd és az azt követő pihe-
nő után a délutáni foglalkozás 
keretében a játék taktikai ele-
meivel és az összjátékkal ismer-
kedtek a gyerekek. A hangsúly 
azon volt, hogy minél többet 
gyakoroljanak a labdával. 

A tábor résztvevői részben 
már az Érdi VSE utánpótlás 
csapataiban ismerkednek a 
játék örömével, de sokan vol-
tak olyanok is, akik a szünidő 
adta lehetőséget használták ki, 
hogy szervezett keretek között, 
felügyelet és szakmai irányítás 
mellett ismerkedjenek a játék 
csínjával-bínjával, sőt, tudásu-
kat tovább fejlesszék. Bizonyára 
olyanok is lesznek, akik itt kap-
tak kedvet ahhoz, hogy igazolt 
játékosok legyenek az érdi után-
pótlás csapatokban.

 Az Érdi VSE labdarúgó szak-
osztálya pedig továbbra is várja 
a 2006-2007-ben született gyere-
kek jelentkezését a 2012/2013-
as bajnokságban résztvevő 
utánpótlás csapatba.

  hj

Pár méterrel arrébb tette székhe-
lyét – illeszkedett az évszakhoz 
– a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban mûködő fedett 
pályás minigolf. A jó időből faka-
dóan nem lehet mindig a négy fal 
között lökni a golyókat, gondol-
hatta ezt Tóth János is, a Toresz 
Minigolf egyesület alapítója és 
elnöke. A Földrajzi Múzeum 
kertje és hûst adó pavilonja már 
sok mûsornak és eseménynek 
adott otthont. Felfedezők mell-
szobrait és árnyas fákat is rejt 
az udvar, amelynek adottságai 
és hangulata talán az országban 
is egyedülálló. 

 A szórakozás egyben tanulá-
si lehetőséget is nyújt, ugyanis 
a 8-18 éves korosztály részére 
hetente indulnak kiscsoportos 
foglalkozások egészen augusz-
tus 18-ig. Leginkább napközis 
táborra hasonlít ez, hiszen 
magában foglalja a minigolf 
elméleti és gyakorlati oktatását 
délelőtt és délután egyaránt, a 
kettő között pedig ebéd és pihe-
nő vár a vállalkozó szellemû 
gyerekekre. A napot egy ver-
seny zárja, amivel a fejlődésü-
ket mérhetik le a diákok és ha 

ügyeskednek, akár még verse-
nyeken is indulhatnak később. 
A tábor költsége 20 000 forint 
fejenként, amely az 5 napi fog-
lalkozást és a déli étkezéseket 
tartalmazza.

 Ám a szülők és barátok sem 
maradnak ki a jóból. Akik nem 
tartoznak a fentebb említett kor-
csoportba sem csüggedhetnek, 
szintén kipróbálhatják a mini-
golfot. A gyerekeknek szóló 
kötött program után este 10 
óráig várják a pályák az érdie-
ket, vagy az éppen arra látogató-
kat, alkalmanként 500 forintért. 
Ha pedig még jobban szeret-
nék elsajátítani a fogásokat, hét 
végén intenzív kétnapos foglal-
kozás várja a családokat, fel-
nőtteket. 

 A pályák változatosak, több 
méter hosszúak és különbö-
ző trükkök vannak rajtuk. 
A kicsiknek sem kell megijedni, 
hiszen vannak az ő méretük-
nek megfelelően rövidebbek is. 
A forró napsütés és akár az eső 
ellen pedig a tető nyújt menedé-
ket, maradéktalan kikapcsoló-
dást nyújtva a nyári napokra. 

 (sza)

Nyári focitábor gyerekeknek

Itt mindenkinek van labdája

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Nem lehet elég korán kezdeni A technikai tudás csiszolása

A múzeumkert árnyai alá  
költözött a minigolf

Látogatóit várja a minigolfpálya

Horvát szakkör
Tisztelt Szülők! 
Az Érdi Horvát Önkormányzat horvát szakkör indítását 
tervezi. 
A szakkör keretein belül elsősorban a horvát nyelv 
elsajátítására, színjátszásra, irodalmi vetélkedőre 
készítjük fel, és a későbbiekben népi táncra tanítjuk 
meg a gyermekeiket. Tervezzük a kulturális programo
kon való részvételt városunkban és városunkon kívül. 
Elsősorban a harmadik, negyedik és ötödik osztályos 
tanulók jelentkezését várjuk.
Kérjük, gyermekük részvételi szándékát 2012. szeptem
ber 20ig jelezzék. A szakkör indításának időpontjáról 
tájékoztatjuk a jelentkezőket. 
A szakkört az Érdi Horvát Önkormányzat támogatja. 
Részvételi szándékát a következő telefonszámon jelezhe-
tik: Weszelovits Istvánné 0620 3716566
Tisztelettel

 Érdi Horvát Önkormányzat

Ötleteket várnak
 A Fidesz zöld tagozata  szeptembertől folytatja az eddig 
is nagy sikerrel működő, havi rendszerességgel megren
dezésre kerülő környezetvédelmi fórumait. Már a nyári 
szünidő alatt is várjuk az ősztől induló programsorozathoz 
a javaslataikat; mindenki megírhatja ötleteit és elképze
léseit környezetvédelemmel kapcsolatos témakörben a 
zoldtagozat@erdifidesz.hu email címre. 
Honlapunk előkészítés alatt áll, ennek elkészülte után 
ezen a felületen is nyomon követhetik majd az érdeklődők 
tagozatunk életét, ahol soksok fényképpel  is próbáljuk 
mindenki számára szemléltetni tevékenységünket.
Számunkra mindenki véleménye egyaránt fontos, tehát 
kérjük, ossza meg velünk ezeket. 

Minden érdeklődő számára kellemes nyarat kívánunk 
valamennyi tagunk nevében az őszi viszontlátásig.                                          

Tisztelettel:  Bada Zoltán és Simó Károly 
  Fidesz zöld tagozat


