
XXII. évfolyam, 32. szám 2012. augusztus 16.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Világesemény Érden
Érd és Budaörs közösen rendezheti 2013-ban  
a férfi ifjúsági kézilabda-világbajnokságot.

2

Próbaüzem
Elkezdődött az érdi regionális szennyvíztisztító 
új teleprészének mûszaki átadása.

5

Vakáció végén

Gyermekzsivajtól, önfeledt kacagásoktól hangosak még a strandok, az uszodák és a 
játszóterek. Apróságok kergetõznek jókedvûen a szomszéd kertben, szemmel látha-
tóan mélyen beleélik magukat a vakáció gondtalan napjaiba. Most még megtehetik, 
de nemsokára elkezdhetik visszafelé számlálni a nemrég még oly végeláthatatlan-
nak tûnõ szünidõ napjait. Küszöbön az iskolakezdés, de most még elsõsorban a 
szülõk gondjai nõnek: elõ kell teremteni a beiskolázás költségeit.  3. oldal

Koreai vendég a galériában
Párizsból jött, de dél-
koreai származású 
a mosolygó galériás, 
Euni Ahn Allard, aki 
érdi mûvészeket lá-
togatott meg abból 
a célból, hogy szá-
mukra teret nyújtson 
a „nagyvilágban”. 
A kapcsolatfelvétel si-
keres volt velük és a 
Városi Galéria vezeté-
sével: Kéri Mihály sze-
rint „reményteljes lesz 
az együttmûködés.” 
 7. oldal

Csatornaépítés

Nemrégiben az egyik érdi ingatlantulajdonos, Bor 
Ferenc újból közérdekû kérdésekkel kereste meg a 
Csatornamû Társulatot. Kérdései sok más érdi lakost 
is érdekelhetnek, ezért nyilvánosan, itt, az Érdi Újság 
hasábjain közöljük a válaszokat, legalábbis – terjedel-
mi okokból – azokat, amelyek a legfontosabb témakö-
rökhöz kötõdnek.  4. oldal

Nyári veszélyek
Szakorvosi vélemény nyári mérgezések, 
fertõzések megelõzésérõl.

10

Rajt elõtt
A hétvégén megkezdődnek az NB III-as lab-
darúgó-bajnokság küzdelmei.

16

Melegben

A nyári nagy melegben 
sem nõtt a közúti bal-
esetek száma Érden és 
környékén. 10. oldal

Anyatej

Az Anyatejes Naphoz kap-
csolódó sorozatunkban 
ezúttal a depresszióval 
foglalkozunk.  12. oldal

*Az akciónkban résztvevô hallókészülékeinkrôl, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! Akciónk 2012. augusztus 31-ig érvényes. 
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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

Segesdi János alpolgármes-
ter beszámolt arról, hogy T. 
Mészáros András Érd, és 
Wittinghoff Tamás Budaörs 
polgármestere a múlt héten 
látogatást tett Londonban, ahol 
ismertették a két város javasla-
tát. Az IHF részéről csupán az 
infrastruktúrára vonatkozólag 
hangzott el pár rövid kérdés, 
T. Mészáros András polgármes-
ter pedig kifejtette, mennyire 
fontos a felnövekvő nemzedék-
nek, hogy az élsportolók meg-
mutathassák a tudásukat és 
kiváló eredményeiket. Végül a 
nemzetközi szövetség közölte a 
magyar küldöttséggel: 2013-ban 
Érd és Budaörs lehet a hely-
színe a férfi ifjúsági kézilabda- 
világbajnokságnak, és ezt már 
csütörtökön, augusztus 9-én, 
délelőtt 10 órakor hivatalosan 
is bejelentették. Az esemény 
pontos időpontja még nem 
ismert, erről majd akkor lehet 
többet tudni, ha az illetékesek 

meghatározzák, pontosan hová 
illeszthetik be a sportnaptárba. 
Az alpolgármester sajnálatát 
fejezte ki, hogy – bár tervezték, 
de a nyári szabadságok miatt 
– sem a két polgármester, sem 
pedig a kézilabda-szövetség 
képviselői nem lehettek jelen a 
hír bejelentésekor, de ő is kész-
ségesen válaszolt az újságírók 
kérdéseire, például arra, hogy 
szálláshelyek, ellátás, közleke-
dés tekintetében megfelelő-e 
az infrastruktúra egy ilyen 
világesemény megrendezésé-
re? Segesdi János válaszában 
kifejtette: igaz, hogy Érd túl sok 
szálláshellyel, szállodával nem 
dicsekedhet, de IHF is figyelem-
be vette, nemcsak a környékbe-
li települések, hanem a főváros 
közelségét is. Hatalmas előny-
nek számított, hogy Budapest 
alig 17 kilométerre van Érdtől, 
Budaörshöz pedig még ennél 
is közelebb fekszik, ráadásul 

kiváló a közlekedés, hiszen 
gyors és kulturált közösségi 
közlekedéssel elérhető a fővá-
ros, így nem okozhat gondot a 
sportolók és a szurkolók elszál-
lásolása sem. A meccsek hely-
színeként megjelölt budaörsi 
és érdi sportcsarnokot az IHF 
pályaellenőre bejárta, és mind-
két helyszínt alkalmasnak ítélte 
a rendezvény lebonyolítására. 
Az érdi sportlétesítmény hely-
zete most már hamarosan ren-
deződik, hiszen gyakorlatilag a 
vételár 70 százaléka biztosított 
a társasági adókedvezmények-
ből, a 30 százalékos kötelező 
önrész előteremtéséről pedig 
folyamatban vannak a banki 
tárgyalások – fûzte hozzá az 
alpolgármester. 

Arra a kérdésre, hogy vajon 
mit profitálhat majd ebből a – 
nyilvánvalóan nem olcsó – ren-
dezvényből Érd, Segesdi János 
elmondta: a sportesemények 

gazdasági szempontból több-
nyire ráfizetéssel járnak, de a 
sportolás szempontjából nézve, 
mégis nyereségesek. Az alpol-
gármester kifejtette: az érdi profi 
kézilabda igazolta, érdemes fog-
lalkozni vele, hiszen a sikere-
iknek köszönhetően több mint 
tízszeresére nőtt a kézilabdát 
választó fiatal sportolók száma. 
Hangsúlyozta, a város nem a 
profi női kézilabdacsapatot, 
hanem az utánpótlást, az ifjú-
sági sportot támogatja. Pénzben 
semmiképpen sem mérhető, ha 
a siker ráirányítja a figyelmet 
a sportra, és arra, hogy a jó 
eredményekért érdemes küzde-
ni. Másrészt, a férfi kézilabda 
ifjúsági világbajnokság idején 
Magyarországra, és ezen belül 
Érdre, Budaörsre figyel a világ, 
ami a későbbiekben idevonz-
hatja a befektetőket, elősegítve 
a város fejlesztését.

 Bálint Edit

Ifjúsági kézilabda-világbajnokság 2013-ban, közös rendezésben  

Világesemény színhelye lesz jövõre Érd
A közelmúltban a köz
gyûlés egyetértésével 
az Érdi Sport Kft. és a 
Budaörsi Sportcsarnok 
együttmûködési megálla
podást írt alá, és máris 
egy világsportesemény 
színhelye lesz a két város. 
A múlt héten Londonban, a 
nyári olimpia színhelyén a 
nemzetközi szakszövetség, 
az IHF arról döntött, hogy 
Érd Megyei Jogú Város és 
Budaörs közösen rendez
heti 2013ban a férfi if
júsági kézilabdavilágbaj
nokságot. Ez a nagyszerû 
hír volt a témája az e heti 
rendkívüli városvezetõi 
sajtótájékoztatónak. 

Segesdi János: Az IHF pályaellenõre mindkét helyszínt alkalmasnak ítélte a rendezvény lebonyolítására
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Általános iskolai tananyag: az 
egyik legjobb és legmegbízha-
tóbb áramvezető a réz. Éppen 
ezért a gondolkodó ember réz-
drótot készített és mûanyag 
ruhába húzta bele az elektromos 
áramot vezető drótot, majd tech-
nikai mûvét elnevezte kábelnek. 
A kábel még manapság is, a XXI. 
század második évtizedének ele-
jén is a vasúti közlekedés fontos, 
sőt nélkülözhetetlen eleme, esz-
köze. Gyermekkorom óta töröm 
a fejemet, hogy miért nem lehet-
séges a közlekedés biztosítása 
valami más megoldással. Talán 
legkézenfekvőbb lenne a „kábel 
nélküli” közlekedésbiztonsági 
eszközök megvalósítása.

Eszembe jut erről Edison, az 
amerikai zseni, akinek több száz 
találmánya között volt a drót nél-
küli szikratávíró feltalálása. Ha 
élek az ő idejében, én megkér-
deztem volna tőle, miért nem töri 
a fejét a rézkábelek kiiktatásán. 
De hát éppen tavaly múlt száz 
éve annak, hogy Edison másfél 
napot Budapesten töltött, ami-
kor én még nem éltem. Érdekes 
volt olvasnom a látogatásáról 
szóló beszámolókat. Rövidke itt-
tartózkodásának lényege ez volt: 
elcsodálkozott, sőt meglepődött, 
hogy ezek a magyarok milyen 
gyönyörû fővárost tudnak magu-
kénak. Tetszett néki a királyi 
vár, a Halászbástya, a Gellért-
hegyi Citadella lábánál ámuldoz-
va dicsérte a látványt, Budapest 
panorámáját. Elmondta, hogy 
őt a magyar emberekről és 
viszonyokról szóló információk 
félrevezették. Nomád és félvad 
állapotok helyett egy mûvelt 
európai nép fővárosát volt sze-

rencséje látni és élvezni. A lapok 
megírták, hogy Edison közvetlen 
kíséretében volt dr. Bíró Károly, 
Szabadka város polgármestere 
(dédnagybátyám), aki az idén 
százéves városháza épületének 
átadásakor avatóbeszédet mon-
dott.

Gondolom, mások is érzik azt 
a terjengő ködöt, ami a kábellopá-
sok körül bolyong. A rádió, mint 
ma is, mielőtt e sorokat írni kezd-
tem volna, talán az „X-edik” köz-
lekedési anomáliáról, egy vonat-
szerelvény kényszermegállásáról 
és vesztegléséről számolt be. 
Ennek az esetnek kapcsán a 
riporter „hangosan gondolkodva” 
feltette a kérdést: hogyan lehetsé-
ges, hogy a rendőrség által orszá-
gosan ismert mintegy 300 illegá-
lis „átvevőhelye” közül az ország 
közvéleménye egyet sem ismer? 
Valóban, lepődök meg: mindig 
csak azt halljuk, hogy ezen a 
vasúti szárnyon, meg azon a vas-
úti fővonalon vesztegelni kény-
szerült egy vonatszerelvény a 
közlekedési biztonságért felelős 
rézkábelek ellopása miatt. Nem 
tudom, jegyzik-e hivatalosan az 
ellopott kábelek méterhosszát. 
Gyanítom, hogy ez a hosszú 
kábel nem csupán a tőlünk 360 
ezer km átlagos távolságban 
keringő Holdig, hanem a Mars 
bolygóig is elérne.

Van-e valaki e hazában, aki 
olyan bírósági ítéletről hallott 
vagy olvasott volna, hogy rács 
mögé juttattak kábeltolvajokat? 
Olyan orgazdáról sem tudunk, 

akit elfogtak vagy elítéltek volna, 
mert az élet veszélyeztetését 
elősegítették orgazdaságukkal. 
A dologban ez a nyugtalanító. 
A vasúti kábellopások ma is foly-
nak.

E sorok írója háromszor 
élte át a vonatszerelvényeken 
ezt a kábelek lopásából eredő 
kényszerû várakozást. Az utol-
só esetet mesélem. Egyik nap 
reggel beutaztam a fővárosba, 
mert személyes megjelenésem-
re szükség volt. Ez mindössze 
fél órát vett igénybe. Így aztán 
a menetrendhez igazodva, ide-
jében felszállhattam a délelőt-
ti, Pusztaszabolcsig közlekedő 
vonatra. Aznap, két óra tájban 
volt esedékes egy látogatóm. 
Mikor a Déliben felszálltam, jog-
gal bízhattam abban, hogy legké-
sőbb fél óra múltán az érdligeti 
megállóban leszek. Sajnos, ami-
kor a vonat elhagyta Budafok-
Belvárost, rövid néhány perc 
múltán megállt a nyílt pályán, 
mielőtt befutott volna Budafok-
Háros megállóba. 

– Mért álltunk meg? Mi történt? 
Mért nem megyünk már tovább? 
– kérdezgettük egymástól mit 
sem sejtő utasok. A vonatkalauz 
mondta el később: elloptak egy 
rézkábelt, amely a biztonsá-
gunkról gondoskodik. Amíg a 
hiányzó kábelt nem pótolják, 
addig itt kell állnunk. Negyven 
perc után indulhattunk el.

De meddig kell várnunk, amíg 
egy kábeltolvajt lecsuknak? És 
meddig kell várnunk az orgaz-
dák hálózatának felszámolására? 
Mindehhez egy Edison kellene? 
Vagy inkább Sherlock Holmes?

  Bíró András

Kábelek

A szomszédos újságolda-
lon, az augusztus huszadikai 
ünnepség meghívójában a 
program pontjai között sze-
rényen húzódik meg egy sor, 
úgy középtájon. Határon túli 
magyarok állampolgársági 
eskütétele. Hosszasan lehet-
ne elemezni, mennyi min-
den húzódik meg e rövid sor 
mögött. A felsorolást talán 
azzal a riogatással lehetne 
kezdeni, amelyet az akko-
ri kormányzó párt vezető 
politikusai tettek ama emlé-
kezetes népszavazás idején, 
és amely szerint, ha magyar 
állampolgársághoz jutnak a 
határon túliak, akkor 23 millió 
román özönli el az országot. 
Valamennyi kinyilatkoztatást 
és cselekedetet aligha érdemes 
sorra venni, ma már inkább 
csak ugyanezen nézetek hatá-
ron túli képviselői tevékeny-
kednek – például a Felvidéken 
–, megpróbálva nehezíteni a 
magyar állampolgárságot fel-
vett ottani magyarok életét.

Idehaza pedig magyarság-
ról szólva most az olimpiai 
eredményeknek örülő állam-
polgárok, meg az eredmények 
elérőinek pocskondiázása 
folyik, legalábbis a sajtó és a 
közvélemény egy jól körülha-
tárolható – szerencsére jelen-
téktelen méretű – részében. 
Nem akarván reklámot csi-
nálni ennek a társaságnak, 
csupán egyik fő hangadójuk 
jellegzetes, az olimpia magyar 
eredményeit összegző monda-
tát másolom ide: „A sírt, hol 
nemzet süllyed el, olimpiai 
aranyérmek ékesítik.” 

A mondat szerzőjét, jelle-
mét, szándékát nem minősít-
ve – inkább térjünk vissza a 
határon túli magyarok állam-
polgárságához. Mint azt fel-
tehetően sokan tudják: ked-
vezményesen honosítható az 
a nem magyar állampolgár, 
akinek felmenője magyar 
állampolgár volt, vagy valószí-

nűsíti magyarországi szárma-
zását, valamint ha büntetlen 
előéletű, és honosítása nem 
sérti Magyarország közbiz-
tonságát, nemzetbiztonságát. 
A honosítás egyéni kérelemre, 
nem automatikusan történhet. 
A feltételek sorolásából talán 
elég is ennyi, legfeljebb még 
azt érdemes hozzátenni, hogy 
az eljárást állampolgári eskü 
letétele egészíti ki, határain-
kon túl a magyar külképvise-
leteknél lehet kezdeményez-
ni, és magyar nyelvtudást is 
kell igazolni hozzá. Ez utób-
bival kapcsolatban hallottam 
nemrég egy nem mindenna-
pi történetet a csíkszeredai 
magyar főkonzultól. Bement 
egy középkorú asszony hoz-
zájuk, és előadta a szándé-
kát, miszerint folyamodna 
a honosításhoz. Rendben is 
voltak a papírjai, csak egy fel-
tétel nem volt rendben: nem 
minősítették megfelelőnek a 
magyarnyelv-tudását. Tudott, 
tudott valamelyest magyarul, 
de az ügyintézők ezt kevésnek 
tartották. Elszomorodott az 
asszony, indult is kifelé, de az 
ajtóból még visszafordult egy 
pillanatra. Arcán a székelyes 
félmosoly jelezte, hogy eszébe 
jutott valami, ami akár meg-
oldás is lehetne, de mivel az 
ötlet sikerében nem volt biz-
tos, ezért csöppnyi bátortalan-
sággal kérdezte: énekelni nem 
lehet? Az ügyintézők egymás-
ra néztek – ilyen esettel még 
nem találkoztak. Aztán, mivel 
bólintottak, az asszony éne-
kelni kezdett. Gyönyörűen, 
tisztán, magyarul – hangja 
betöltötte az irodát, de lehet, 
hogy még azon kívül is hal-
lották.

Talán mondanom sem kell: 
megkapta a papírokat.

A szerkesztõ jegyzete

Tisztán, magyarul

A tankönyvkiadók a hónap ele-
jén már elkezdték kiszállítani 
a terjesztőknek a tankönyve-
ket. Érden is már több iskolá-
ba megérkeztek a csomagok. 
A nagyáruházak és a szaküzle-
tek pedig hetekkel ezelőtt fel-
töltötték az árukészletüket, és 
a postaládát megtöltő hirdető-
újságok is régóta kínálgatják az 
„akciós” és divatos tanszereket. 
Szóval – ha a szülő pénztár-
cája kéznél van – már minden 
készen áll az iskolakezdésre. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
a nagycsaládosok és a szociá-
lisan rászorulók ingyen átve-
hetik a tankönyveket, de a két-
gyermekes szülőknek bizony ki 
kell fizetniük azokat. A törvény 
szerint az első osztályosok 
táskájának súlya nem lehet 
több három kilónál, ám nem 
a tananyagot és a tankönyvek 
számát csökkentették, hanem 
néhány tankönyvet egyszerûen 
„elfeleztek”, azaz két kötetben 
kerülnek a használóhoz. 

Persze az elsősöknek a köny-
veken kívül még sok egyébbel 
is meg kell tölteniük a hátitás-
kájukat ahhoz, hogy igazi diá-
kok lehessenek. A középiskola 
„elsőseinek”, azaz a kilence-
dikeseknek a könyvcsomagja 
pedig egyike a legdrágábbaknak 
– kérdés, hogy szükség lesz-e az 
összes, megvásárlásra ajánlott 
könyvre, amelyekért a nyelv-
könyvektől függően akár 30 ezer 
forintot is ki kell fizetni a szü-
lőknek. A legolcsóbb csomag is 
közel van a 10 ezer forinthoz, de 
ha mindent beszerzünk, kide-
rül, hogy a tanszerek még ennél 
is drágábbak lehetnek. Igaz, 
ha a tankönyveken nem is, ez 
utóbbiakon azért lehet takaré-
koskodni, hiszen óriási az árak 
közötti különbség. Iskolai füze-
tet vehetünk például 30, de akár 
300 forintért is. Iskolatáskát pár 
ezer forintért, de akár 15-20 
ezerért is kínálnak a boltok-
ban. A gyártók már nemcsak a 
színekkel és mintákkal próbál-

ják termékeikre ráirányítani a 
figyelmet, hanem a forma kidol-
gozásával is, merthogy – aki 
nem tudta volna – gerinckímélő, 
vastagon párnázott, úgynevezett 
„hátkiképzéses” táska is kapha-
tó – igaz, a „mezei” hátizsák 
három-négyszeres áráért. Az 
aktuális minták, rajzfilmfigurák 
és a formatervezési megoldá-
sok a legtöbb tanszert alaposan 
megdrágítják, és természetesen 
minden évben vannak kedven-
cek is, így gyakran nehéz ellen-
állni a gyermek kívánságainak – 
pedig a hagyományos, egyszerû 
füzet semmivel sem rosszabb a 
„jégkorszakos” hősöket ábrázo-
ló borításúnál, ám a kiskama-
szoknak erről egészen más a 
véleményük. Mutatós ugyan a 
pöttyös, a csíkos és az állatfotós 
füzetborító, de most még arra is 
bőven van idő, hogy iskolakez-
désig saját mintát is kitaláljanak 
a nebulók, és együtt elkészít-
sék otthon. A pedagógusoknak 
pedig az a véleménye, hogy bár 
roppant mutatósak a vidám, szí-
nes papírba gondosan becsoma-
golt könyvek, de mivel elfedik a 
tankönyv borítóját, a betûkkel 
éppen csak ismerkedő aprósá-
gok nem ismerik fel őket. Az 
elsősöknek szerencsésebb átlát-
szó mûanyaggal védeni a vado-
natúj tankönyveket. 

Ami a tanszereket illeti: 
rendkívül gazdag a választék, 
így mindenki megtalálhatja az 
ízlésének, illetve legfőképpen 
a pénztárcájának megfelelőe-
ket. A tankönyvek és a tansze-
rek azonban még nem min-
den, hiszen az iskolába induló 
nebulókat fel is kell öltöztetni. 
Akinek már van, nem árt még 
évnyitó előtt elővenni és felpró-
bálni az ünneplőruhát és -cipőt, 
mert előfordulhat, hogy utolsó 

Egyre nehezebb elõteremteni a beiskolázás költségét

Iskolakezdésre készülve, bevásárlással
Gyermekzsivajtól, önfeledt kacagásoktól hangosak még a strandok, az uszodák és a 
játszóterek. Apróságok kergetõznek jókedvûen a szomszéd kertben, szemmel látha-
tóan mélyen beleélik magukat a vakáció gondtalan napjaiba. Most még megtehetik, 
de nemsokára elkezdhetik visszafelé számlálni a nemrég még oly végeláthatatlan-
nak tûnõ szünidõ napjait. Küszöbön az iskolakezdés, de most még elsõsorban a 
szülõk gondjai nõnek: elõ kell teremteni a beiskolázás költségeit. 

viselése óta kicsi lett a nyáron 
megnyúlt gyerkőcre! 

– Egész nyáron próbáltunk 
félretenni, pénzt spórolni az 
iskolakezdésre. Két általános 
iskolás és egy középiskolába 
induló csemeténk van. Óriási 
segítség, hogy legalább a tan-
könyveket nem kell megvásá-
rolnunk, mert így is olyan sok 
a kiadásunk egyszerre, hogy 
alig győzzük pénzzel – mond-
ta a füzetek és ceruzák közt 
válogató édesanya. – Szeretek 
a tanszerek között válogatni, 
mert gyönyörködöm a szép és 
díszes tanszerekben, de sok-
szor nekem fáj a szívem, hogy 
akármennyire szeretném is, 
nem vehetem meg azt, amelyik 
tetszik, mert nem engedhetjük 
meg magunknak. Örülök, ha 
sikerül mindegyik gyermeknek 
beszerezni az alapvető felszere-
lést – teszi hozzá a papír-írószer 
boltban válogató asszony. 

Hogy ki mennyit költhet 
egy-egy iskolába induló gyermek-
re, azt a családi költségvetés hatá-
rolja be, de számításaink szerint a 
legtakarékosabb beiskolázásra is 
több tízezer forintot el kell költe-
ni gyermekenként. Mindenesetre 
a tankönyveket is forgalmazó, a 
városközpontban mûködő köny-
vesboltban már felkészülten vár-
ják a vásárlókat. Ami pedig a 
tankönyveket illeti, a helyi isko-
lák zömében már megrendelték 
a szükséges mennyiséget, de 
mindig akadnak új tanulók, akik 
kimaradtak a névsorból, így ők 
ebben az üzletben beszerezhet-
nek mindent, amire szükségük 
lesz ebben a tanévben. 

A diákok pedig jól teszik, ha 
egyelőre arra összpontosítanak, 
hogy a vakációból hátramaradt 
napokat még gondtalan játék-
kal, szórakozással és pihenéssel 
töltsék el, és minél kevesebbet 
gondoljanak az iskolára, hiszen 
szeptember 3-tól már úgyis a 
nyakukba szakadnak a feladatok 
és a kötelezettségek, szükségük 
lesz hát erőre és kitartásra.

 Bálint Edit

Napjainkban legtöbben a nagy bevásárlóközpontokban veszik meg egyszerre a tanszereket, a kisebb papír-író-
szer boltokban inkább csak azt keresik, amit lefelejtettek a listáról – mondta a kis bolt eladója
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A csatornázással  kapcsola-
tos  kérdésekre  ezúttal  is  Simó 
Károly,  az  Érdi  Csatornamû 
Társulat  elnökhelyettese  vála-
szolt.

– A napokban (2012 június 
végén – szerk. megj.) kaptuk kéz-
hez a tájékoztatójukat, amely-
ben örömmel értesítenek, hogy 
a szennyvízcsatorna és tisztító- 
rendszert ezután nem az ÉTV 
Kft. hanem az e célra létreho-
zott ÉTCS Kft. fogja mûködtetni. 
Sajnos, az örömük nem mond-
ható közösnek. Ugyanis ha az 
ÉTV Kft. mûködtette volna a 
szennyvíztisztító rendszert, 
akkor csak csekély létszámtöbb-
lettel lehetett volna a felada-
tot ellátni. Így most az új kft. 
mûködési költségei is jelentkez-
nek a közmûdíjban, ez viszont 
nem öröm az érdi lakosoknak. 
Miért kellett az új kft.-t létre-
hozni?
– Bizonyára Ön is – és a ked-

ves  olvasók  is  –  emlékeznek 
rá:  2009-ben  hírt  adtunk  arról, 
hogy  a  sikeres  hazai  pályáza-
tot követően az EU Bizottság  is 
megvizsgálta a támogatási kérel-
münket.  A szabályok  szerint 
a  nagy  értékû,  ú.n.  „nagypro-
jekteket”  –  amennyiben megfe-
leltek  a  hazai  szabályoknak  és 
támogathatónak  ítélte  a  hazai 
támogatásközvetítő  rendszer 
–  el  kellett  küldeni  vizsgálatra 
Brüsszelbe.  2009  végén  érke-
zett a hír, hogy a Bizottság csak 
akkor  tudja  támogatni  az  érdi 
regionális  szennyvízprogramot, 

ha a három érintett önkormány-
zat  változtatásokat  eszközöl  az 
üzemeltető tekintetében. 
–  Konkrétan  az  volt  a  kifo-

gás,  hogy  álláspontjuk  szerint 
az  ÉTV  Kft.  2006-ban  történt 
részleges  privatizációja  során 
megkötött  üzemeltetési  szer-
ződések  alapján  nem  lehetsé-
ges  a pályázatból  létrejövő  vízi 
közmûvek  üzemeltetése  (háló-
zat, átemelők, tisztítótelep). Az 
volt a feltétel, hogy vissza kellett 
vonni az ÉTV Kft. üzemeltetési 
jogát  és  az  üzemeltetésre  egy 
koncessziós  pályázatot  kellett 
kiírni. Mivel az új építéssel  lét-
rejövő  hálózat  nem  választha-
tó  szét  mûszakilag  sem  a  régi 
hálózattól,  ezért  a  teljes  háló-
zatra  (tehát  a már  több  évtize-
de  mûködő  csatornabekötések 
esetén  is)  ilyen  módon  kellett 
eljárni.
–  Õszintén  mondom,  hogy 

nem  kívánom  senkinek  azt  a 
pár  hónapot,  ami  azzal  telt  el, 
hogy az EU-s elvárásoknak meg-
felelően  meg  kellett  állapodni 
az  ÉTV  Kft.  szakmai  befekte-
tőivel  arról:  az  ÉTV  Kft.  elve-
szíti  a  szennyvízközmû  üze-
meltetési  jogát  Érden,  Diósdon 
és  Tárnokon.  Volt  ugyanis  egy 
szakmailag  kiváló,  támogatha-
tónak  ítélt  pályázatunk,  amire 
itthon mindenki  rábólintott,  de 
egyetlen  akadálya  volt  a  meg-
valósításnak:  meg  kellett  álla-
podni  egy  25  évre  megszerzett 
üzemeltetési jog tulajdonosaival 
abban, hogy ez a jog megszûnik. 

A megállapodás  végül  2010. 
elején  megszületett,  így  ennek 
nyomán az EU Bizottság is hoz-
zájárult  a  32 milliárd Ft-os  érdi 
térségi  program  támogatásá-
hoz. Az ennek megfelelően kiírt 
koncessziós  pályázat  –  mint 
arról  hírt  adtunk  korábban  – 
2011.  decemberében  zárult  le. 
A pályázaton nyertesekkel meg-
kötött  koncessziós  szerződés 
alapján,  a  jogszabályi  előírások 
szerint idén márciusban létrejött 
az  új,  EU-s  szabályoknak  meg-
felelő  koncessziós  társaság,  az 
ÉTCS Kft.  A koncessziós  pályá-
zati  kiírás  előírása  volt,  hogy 
az ÉTCS Kft.  köteles  átvenni  az 
ÉTV  Kft.  szennyvíz-ágazatában 
dolgozókat.  Tehát  az üzemelte-
tés  megkezdésével,  2012.  júni-
us  25-én  az  történt,  hogy  az 
ÉTCS Kft.  átvette  üzemeltetésre 
az érdi szennyvíztisztítót és azt 
a  szennyvízcsatorna-hálózatot, 
amelyet  Érd,  Diósd  és  Tárnok 
területén eddig a dátumig az ÉTV 
Kft.  üzemeltetett.  Az  üzemel-
tetést  gyakorlatilag  ugyanazok 
a  személyek  végzik,  egy másik 
cég  dolgozóiként,  gyakorlatilag 
ugyanazokkal  az  eszközökkel. 
Az ÉTCS Kft.  üzemeltetési  költ-
ségei  tehát  gyakorlatilag  meg-
egyeznek  az  ÉTV  Kft.  hasonló 
tevékenységre  eső  költségeivel. 
Az  ÉTCS Kft.  által  alkalmazott 
csatornadíjak  is  megegyeznek 
az  ÉTV  Kft.  által  ugyanezért  a 
tevékenységért felszámított díja-
ival  (az  alapdíj  Érden  bizonyos 
mértékben csökkent is). Ezért is 
szeretném  megnyugtatni,  hogy 
az új cég  indulása nem okozott 
csatornadíj-emelkedést  Érden, 
sőt!  Nem  fog  a  későbbiekben 
sem  díjnövekedést  okozni,  sőt, 
a  fajlagos  költségek  csökkené-
se  várható.  Az  új  programban 
az  eddig  létező  csatornahálózat 
hossza  és  a  rákötött  ingatlanok 
száma ugyanis megháromszoro-
zódik. Az érdi szennyvíztisztító 
telep  kapacitása  is  ennek  meg-
felelő  lesz.  Nyilvánvaló,  hogy 
a  háromszor  akkora  víziközmû 
rendszer  üzemeltetéséhez 
nagyobb  létszám kell,  de mivel 
ezek  a  legmodernebb  techno-
lógiát  jelentik,  a  munkatársi 
létszámnak nem kell  ilyen mér-
tékben növekednie. A költségek 
pedig háromszor akkora szenny-
vízmennyiségre  oszlanak  majd 
el. 

– Ki bonyolítja mostantól az 
építési munkákat? Ki a vállal-
kozási szerződés szerinti meg-
rendelő?
–  A megrendelő  ezután  is  – 

mint ahogyan eddig is – az Érd 

és  Térsége  Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati  Társulás. 
Ebben  tehát  nincs  változás. 
A vonatkozó  jogszabályok 
alapján  a  Társulást  Érd,  Diósd, 
Tárnok önkormányzatai hozták 
létre  a  térségi  szennyvízelve-
zetési  projekt  megvalósítására. 
Az  EU-s  pályázatot  a  Társulás 
nyújtotta  be,  a  közbeszerzése-
ken  kiválasztott  kivitelezőkkel 
szintén  a  Társulás  szerződött 
megrendelőként.  Miután  a 
közmûvek megépülnek,  ezeket 
használatra,  üzemeltetésre  át 
fogják  adni  az  üzemeltetőnek 
(a  fent  említett  ÉTCS Kft.-nek). 
A közmûvek  tulajdonjoga  nem 
fog  változni,  azok  továbbra  is 
önkormányzati,  közös  tulaj-
donban  maradnak,  a  törvény 
szerint ezen elemek el nem ide-
geníthetők. 

– Ki (kik) a generálkivitele-
zők?
– Amint arról korábban is hírt 

adtunk,  2011  nyarán  a  közbe-
szerzési  eljárások  nyerteseként 
két  konzorciummal  szerződött 
a  beruházó  a  csatornahálózat 
kivitelezésére.  Érd-Kelet  terü-
let  esetén a KEA Konzorcium a 
szerződő fél (tagjai: Közgép Zrt., 
Euroaszfalt  Kft.,  Colas-Alterra 
Zrt.).  Érd-Nyugat  terület  ese-
tén  a  DSS Konzorcium  a  szer-
ződő  fél  (tagjai:  Duna  Aszfalt 

Kft.,  SADE Magyarország  Kft., 
Swietelsky Magyarország Kft.).

– Hány év szavatossági köte-
lezettséget vállalt a megrendelő 
felé a kivitelező a csatornaépíté-
sekkel kapcsolatosan?
– A szavatossági kötelezettsé-

get a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-
KM-MÉM-BkM  Együttes  rende-
let,  valamint  a  12/1988  (XII. 
27.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
Együttes  Rendelet  határozza 
meg, 5 évben. Ezeket az időtar-
tamokat a Magyarországon szo-
kásos  időtartamban  határozták 

meg, és általában ennyi idő ele-
gendő  arra,  hogy  kiderüljenek 
az esetleges rejtett hibák. Teljes 
mértékben  egyetértünk:  mind-
annyiunk  közös  érdeke,  hogy 
a  kivitelezők  abban  legyenek 
érdekeltek,  hogy  jó  minőségû 
munkát végezzenek, ezért teljes 
körû  a  jótállási  kötelezettségük 
a szavatossági idő alatt.
– Az elkészült hálózat mentén 

levő  ingatlanokat  két  eljárás-
rendben lehet rákötni a hálózat-
ra. Erről  idén az Érdi Újságban 
egy  terjedelmes  újságcikkben 
számoltunk be. 
A „normál” ügymenet az üze-

meltető által jelenleg is alkalma-
zott  eljárás,  amely  a  38/1995-
ös  Kormányrendelet  (és  annak 
engedélyezésre vonatkozó mel-
léklete) alapján történik. Ebben 
az  eljárásrendben  akkor  lehet 
rákötni,  ha  az  adott  csatorna-
szakaszt már átadták és lezárult 
a  gyorsított,  könnyített  rácsat-
lakozás  (ez  az  üzembe  helye-
zéstől, azaz a rákötési engedély 
kiadásától  számított  90  napon 
belül  lehetséges).  Ettől  eltérő-

en  a  beruházó  egy  gyorsított, 
könnyített eljárást dolgozott ki. 
Ennek  lényege,  hogy  ne  kell-
jen  az  üzemeltetőnek  minden 
egyes  elkészült  belső  hálózatot 
egyenként  ellenőrizni,  hanem 
megfelelő  eljárás  biztosításá-
val  (az  akkreditált  mérnökök 
közremûködésével)  gyorsan, 
szabályosan  történjenek meg  a 
rákötések.  Ennek  érdekében  a 
beruházó  Társulás  nyílt  akkre-
ditációt  hirdetett.  A helyi  saj-
tóban  is  megjelent  felhívásra 
mindazok jelentkezhettek, akik 

megfelelő  szakértelemmel, 
mérnök kamarai regisztrációval 
rendelkeznek,  és  hajlandók  a 
beruházás  során  felállított  sza-
bályokat magukra nézve kötele-
zőként elismerni. Az akkreditá-
ció során megismerték ezeket a 
szabályokat  és  ebből  vizsgát  is 
tettek.  Tehát  nemcsak  a  szak-
mai  hozzáértésüket  vizsgálta  a 
beruházó az akkreditáció során, 
hanem azt, hogy megismerték-e 
és  tudják-e,  hogy  milyen  elvá-
rások  vannak  ezen  beruházás 
esetén. Megjegyzem, volt olyan 
–  több  évtizede  kiváló  szakmai 
munkát végző mérnök – akinek 
elsőre  nem  sikerült  a  vizsgája, 
mert  vélhetően  formalitásnak 
gondolta  és  rossz  válaszokat 
adott  az  Érden  alkalmazandó 
megoldásokkal kapcsolatban.

– Mit jelent az akkreditált 
mérnök fogalma? 
–  Az  akkreditált  mérnöknek 

több  feladata  van.  Bár  „tervező-
ként”  említi  a  köznyelv,  való-
jában  az  akkreditált  mérnöki 
feladatok  közül  csak  egy  a  házi 
szennyvízhálózat  tervezése.  Az 
akkreditált mérnök másik  elvárt 
feladata,  hogy  aláírásával  iga-
zolja:  a  belső  hálózat  a  terve 
szerint,  megfelelő  minőségben 
készült  el,  és  felelősséget  vállal 
ezért. Ha tehát a mûködés során 
kiderülne,  hogy  nem  megfelelő 
a  hálózat,  nem  tudja  ellátni  fel-
adatát,  azért  az  akkreditált mér-
nök  felelősségre  vonható.  Ezt  is 
vállalták  az  akkreditáció  során. 
A mérnöknek  nem  feladata  a 
belső  hálózat  kiépítése.  Egyes 
mérnökök  vállalják  ezt  is,  de 
ez  nem  tartozik  bele  az  elvárt 
szolgáltatásba.  Sőt,  a  hálózatot 
a mérnök tervei alapján maga az 
ingatlantulajdonos is kivitelezhe-
ti,  ha  ezt  látja  megfelelőbbnek. 
A mérnök  feladata  az  is,  hogy 
segítse  az  ügyfelét  a  szolgálta-
tóval való szerződéskötés során. 
Könnyen  belátható,  hogy  a 
három településen a csaknem 20 
000  bekötés  esetén  ugyanennyi 
új  szerződéskötés  során,  ha 
mindezt  ügyfélszolgálati  irodán 
keresztül  kellene  bonyolítani, 
óriási  torlódás  lenne.  Ezért  az 
akkreditált mérnök ügyfelei szá-
mára csoportosan fogja a kitöltött 
adatlapokat,  szerződéskötéshez 
használt nyilatkozatokat eljuttat-
ni az üzemeltetőhöz.

Kérdések és válaszok a csatornázásról

Az új üzemeltetõ ÉTCS Kft. létrehozása  

EU-s követelmény volt
Nemrégiben az egyik érdi ingatlantulajdonos, Bor 
Ferenc újból közérdekû kérdésekkel kereste meg a 
Csatornamû Társulatot. Kérdései sok más érdi lakost 
is érdekelhetnek, ezért nyilvánosan, itt, az Érdi Újság 
hasábjain közöljük a válaszokat, legalábbis – terjedel-
mi okokból – azokat, amelyek a legfontosabb témakö-
rökhöz kötõdnek. 
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– Az érdi lakosnak van‑e 
lehetősége más szakirányú 
végzettségûvel terveztetni és 
kiviteleztetni a telken belüli 
csatornát? (Esetleg a családon 
belüli mérnökkel, ha nem is 
Pest megyei?) Milyen végzettség 
szükséges a telken belüli csator‑
na létesítéséhez?

– Minden érdi lakosnak hoz-
záértővel kell és javasolt tervez-
tetni a telken belüli csatornát. 
Nem kötelező akkreditált mér-
nökkel terveztetni, azonban a 
könnyített eljárásban csak akk-
reditált mérnökök vehetik át az 
elkészült hálózatot. Ez könnyen 
belátható, hogy indokolt, hisz 
nem lehet számon kérni később 
egy esetleges hiba esetén azt, 
aki nincs semmi hivatalos kap-
csolatban sem a beruházóval 
sem az üzemeltetővel. A nem 
akkreditált mérnök által terve-
zett hálózatot csak a „normál” 
ügymenet alapján lehet üzembe 
helyezni. Ilyenkor a szokásos 
próbákat és vizsgálatokat el 
kell végezni, hogy felelősség-
gel kijelenthető legyen: meg-
felelő módon képes mûködni. 
A telken belüli csatorna építé-
séhez nincs elvárt végzettség, 
bárki, aki jogosult építőipari 
tevékenységet végezni, jogosult 
a munkát elvégezni, az elké-
szült tervek alapján. Sőt, maga 
az ingatlantulajdonos is – ha 
ezt látja jónak és megvan hozzá 
a szakértelme – kivitelezheti. 
Ez utóbbit azonban csak annak 
ajánljuk, aki tudja, mit jelent 
a gravitációs csatorna építése, 
mert a többi közmûtől eltérően 
ez nem mindig egyszerû dolog.

– Ha mégis a lista szerinti 
akkreditált mérnök tervezi a 
telken belüli csatornát, akkor 
a szolgáltató valamilyen előnyt 
biztosít ezért a lakosnak? 

– Igen, a fentiek szerint lehe-
tőség van könnyített eljárásban 

üzembe helyezni az elkészült 
hálózatot. Ez az üzembe helye-
zést (a rákötési engedély kéz-
hezvételét) követő 90 napon 
belül történhet meg, amikor 
nem szükséges újabb próbá-
kat és vizsgálatokat végeztetni. 
Ha valaki nem kívánja igénybe 
venni a gyorsított és könnyített 
eljárást, erre lehetősége van. Ez 
esetben a „normál” ügymenet-
ben történik a rácsatlakozás, a 
jogszabályokban előírt tervezé-
si, engedélyeztetési és ellenőr-
zési eljárások segítségével.

– Ha családon belül van meg‑
felelő végzettségû mérnök, akkor 
is kötelező a létesítendő telken 
belüli csatornával „akkreditált” 
mérnököt megbízni?

– Nem kötelező. A fentiek 
szerint lehet választani a „nor-
mál” ügymenetet, amelynek 
keretében a nem akkreditált 
mérnök is tervezheti és enge-
délyeztetheti az üzemeltetővel 
az átvételt.

– Mi a tennivaló, ha a telken 
belüli szennyvízhálózat már 
évekkel ezelőtt elkészült? Ki kell 
takarni a föld alatti vezetéket?

– Az elkészült házi szenny-
vízhálózatot minden esetben 
meg kell vizsgálni. Amennyiben 
ez a vizsgálat nem nyílt árkosan 
történt meg, lehetőség van a 
kamerás vizsgálatra is.

– Az akkreditált mérnök kivel 
van jogi kapcsolatban?

– Az akkreditációt a beruházó 
Társulás hirdette meg és az üze-
meltető elfogadta a könnyített 
eljárásrendet.

– Ki igazolja a rákötéshez 
szükséges jogi‑pénzügyi feltéte‑
lek teljesülését? 

– A rákötéshez szükséges 
annak igazolása, hogy a csatla-
kozni kívánó ingatlantulajdonos 

megszerezte a jogosultságot. 
Az Érdi Csatornamû Társulat 
tagjai a hozzájárulás megfize-
tésével megszerzik ezt a jogot. 
Tehát azok számára, akik rend-
ben vannak a befizetésekkel, 
a Társulat csoportosan igazolni 
fogja a rákötési jogosultságot, 
nem kell ezért külön igazolást 
kérniük. Azok, akik egyáltalán 
nem fizettek hozzájárulást vagy 
elmaradásuk van, igazolást csak 
az után kaphatnak, hogy ren-
dezték tartozásaikat. Ezért is 
javasoljuk: akinek elmaradása 
van, minél előbb rendezze azt, 
hogy a rákötésnek ez ne legyen 
akadálya. A gyorsított eljá-
rásban az akkreditált mérnök 
segítségével töltik ki a szerző-
déskötéshez szükséges nyilat-
kozatokat. A mérnök aláírásával 
igazolja, hogy az a személy nyi-
latkozott, aki aláírta az adatla-
pot. A rákötéskori vízóraállást is 
az adatlap fogja tartalmazni.

– Sokan locsolnak a kertjük‑
ben, nyilván ez a vízmennyiség 
nem kerül a csatornarendszer‑
be. Hogyan történik annak meg‑
állapítása, hogy mennyi vizet 
használtak locsolásra? 

– A locsolásra használt víz 
mennyiségének megállapítására 
két lehetőség van. A vonatkozó 
jogszabály szerint a vízmérőn 
mért mennyiség 10%-a auto-
matikusan figyelembe vehető 
nyári hónapokban, tehát erre 
a mennyiségre nem számláz-
nak szennyvízelvezetési díjat. 
A másik lehetőség egy locsoló-
mérő felszerelése. Ez az ingatlan-
tulajdonos költségén történhet. 
Az után a vízmennyiség után, 
amelyet ezen a mérőn mérnek, 
nem kell szennyvízelvezetési 
díjat fizetni. Természetesen a 
kettőt nem lehet együtt igénybe 
venni, tehát locsolómérő felsze-
relése esetén nem jár az átalány 
kedvezmény. 

Kérdések és válaszok a csatornázásról
Az alábbiakban – folytatva elõzõ oldalunkon megkezdett írásunkat – az akkreditált 
mérnökök rendszerével kapcsolatos további kérdésekre adott válaszokat ismertetjük.

Augusztus első hetében elkez-
dődött az érdi regionális szenny-
víztisztító új teleprészének 
mûszaki átadása. A kivitelezők 
készre jelentették, és az ilyenkor 
szokásos helyszíni bejárás után 
megkezdődtek az előkészületek 
a tizenkét hónapig tartó pró-
baüzem lefolytatására. Ez azt 
jelenti, hogy a próbaüzem során 
a telepre befolyó szennyvizeket 
az új mûtárgyakra terelik át és 
ezek segítségével tisztítják meg. 
Az új teleprész kapacitása 10 
000 m3/nap.

Az új mûtárgyak belépésével 
azonnal nekilátnak a régi telep-
rész felújításának, amely várha-
tóan ősz végére elkészül.

Amikor teljes egészében 
elkészült, a szennyvíztisztító 
telep kapacitása 15 000 m3/nap 
(száraz-idei szennyvízmennyi-
ség) lesz, amit három fokozat-
ban (tehát nitrogén és foszfor 
eltávolítással) fog a telep ellát-
ni. Ez kb. 130 000 lakos-egyen-
érték – azaz kb. ekkora lakos-

számra méretezett a telep. Ez 
a 25 éves prognózis, amelyről 
már most látszik, hogy elegen-
dő lesz, mivel a korábbi prog-
nózisoknál lassabban nő a tele-

pülések lakossága. Összegezve 
tehát: belátható ideig elég lesz 
a kapacitás.

A ma már bevált technológi-
ák közül a legmodernebbnek 
mondható, ciklikus üzemû ele-
veniszapos technológiát tudja 
a telep. Ez a rendszer a klasszi-
kus eleveniszapos technológi-
ákat egyszerûsíti gépészeti és 
szabályozási megoldásaiban, 
így az üzem olcsóbb és kevésbé 
érzékeny az ingadozásokra. Ez 
a technológia rendkívül biztos-
nak és korszerûnek mondható. 
Az iszapkezelés is a tisztítás-
ban már elengedhetetlen rot-
hasztókkal kezdődik, és gépi 
víztelenítés után egy 22-23 % 
szárazanyag-tartalmú iszap 
keletkezik. A rothasztóban 
metángázok fejlődnek, amelyet 
a telepen gázmotorokban éget-
nek el, a termelt hőt és elektro-
mos energiát is a telep haszno-
sítja, csökkentve az üzemelteté-
si költségeket.

A legmodernebb technológiával mûködik a telep

Próbaüzem az új érdi szennyvíztisztítóban 
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. augusztus 20 – 26.

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.

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 

Előzetes:
Augusztus 25-én, szombaton, 9-12 óráig 
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására 0-14 éves korig.
2012. szeptember 7-én, pénteken 18 órakor
Városi Galéria- Érd, Alsó u. 2.
Kósa János érdi festőművész 
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető szeptem-
ber 25-ig.
Az emeleti kiállítótérben szeptem-
ber 20-ig  az Érdi Művésztelep 
kiállítása látható.

Szeptember 8-án, szombaton

Nyárbúcsúztató utcabál
a városközpontban a főtéren
Zenés, táncos programok, 
sportbemutatók, koncertek, 
ízletes ételek, borkóstoló, 
vidámpark, vásár, ifjúsági drog-
prevenciós programok, kulturá-
lis információk.

A Nagyszínpad programja:
13 óra   A Pincetulajdonosok 

Egyesületének Magtár 
Tánccsoportja nyit-
ja meg a 2012. évi 
Nyárbúcsúztató Utcabál 
programját, melyet az 
Érdi Táncegyüttesek 
bemutatója (Bonton, 
Frutti, Musztáng, ÉTC 
Akro-jazz Táncszínház), 
valamint az Érdi sport-
egyesületek bemuta-
tója (Érdi Spartacus 
SC, Érdi Judo Club 
SE, Érdi Kyokushin 
Karate Sportegyesület, 
Érdi Muay Thai Box 
Egyesület, ÉTC, Fashion 
Dance Táncstúdió) követ.

16 óra    Érdi kiscsillagok 
Szombathy Dominik és 
Mészáros Kevin gitár-
duó, Koller Virág – ének, 
Balogh Attila – száj-
dob bemutató, Molnár 
Verona versmondó. 

17 óra  Szóka Júlia énekesnő és 
növendékeinek műsora

18 óra    Firkin zenekar 100 per-
ces élő koncert  
T. Mészáros András pol-
gármester köszöntője

19.30  óra 
  Szabó Ádám  

koncertje 
Szabó Ádám a Csillag 
Születik vetélkedő sike-
res harmonikása, aki 
játékával és hangszerével 
elvarázsolta a közönsé-
get, s ez a varázslat azóta 
is tart. 

20.30 óra  
  Gönczi Gábor és a Smile

 Circus élő koncertje 
A Smile Showtime 
Bandet Gönczi Gábor, az 
RTL Klub Fókusz című 
műsorának házigazdája, 
szerkesztő-műsorvezetője, 
a Szombat Esti Láz című 
show-műsor, valamint a 
József című Webber musi-
cal népszerű szereplője 
alapította 1991-ben. 
A formáció 2011-ben 
ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját! A 11 fős 
exkluzív élőzenei produk-
ció egyedi hangzását a 
négytagú fúvósszekció-
nak és három szólóéneke-
sének köszönheti. 

Programok a Kisszínpadon:
16 óra   Táncbemutatók (hastánc, 

J. P. Dance Company)
20 óra   Borok, dalok, bábok élő-

szereplős előadás  
Felnőtteknek – és mind-
azoknak, akik már 
ihatnak bort a Maszk 
Bábszínpad előadása 
Régi magyar borda-
lok, históriák az egri 
bikavérről és a tokaji 
aszúról, Mátyás király-
ról, mendemondák a 
régmúltból a finom és 
híres magyar borokról. 
A műsor ideje alatt az 
Érdi Pincetulajdonosok 

Egyesületének borkósto-
lója.

22 óra  Tűzijáték

Az Utcabál napján 9 órától  „Érd 
Utol!” Futónap. 
Helyszín: Nyári napközis tábor 
területe és a környéken kijelölt 
futópályák. 
Nevezés 9 órától,  rajt 10 órakor.

Szeptember 14-én, pénteken 18 órakor
Vendégünk Jankovics Marcell 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
filmrendező
Az ember tragédiája című film-
ből a paradicsom, a görög és 
a londoni színeket vetítjük, s 
ezt követően beszél filmjéről 
Jankovics Marcell.
A programon a részvétel ingye-
nes.
Jankovics Marcell animátor-
ként, animációs rendezőként, 
grafikai tervezőként és dra-
maturgként mások filmjeiben 
is közreműködött. Grafikai 
tervezőként dolgozott a Disney 
stúdióban is, (Eszeveszett biro-
dalom, 1997). Vezető rendezője 
a Gusztáv, a Magyar Népmesék 
és a Mondák a magyar törté-
nelemből című sorozatoknak. 
Három egészestés játékfilmnek 
(János vitéz, Fehérlófia, Ének 
a csodaszarvasról) és egyedi 
rövidfilmjeinek nemcsak rende-
zője, hanem forgatókönyvírója 
és tervezője is. 1989 óta kisebb-
nagyobb megszakításokkal 
dolgozott Az ember tragédiája 
animációs filmváltozatán.
A programon a részvétel ingye-
nes.

Szeptember 15-én, szombaton 17 órakor és 
Szeptember 16-án, vasárnap 16 órakor
Az ember tragédiája – filmvetí-
tés, színes, magyar animációs 
film 160 perc 
Rendező: Jankovics Marcell
Szinkronszereplők: Szilágyi 
Tibor, Usztics Mátyás, 
Bertalan Ágnes, Széles Tamás, 
Molnár Piroska

Iskoláknak igény esetén, előze-
tes időpont-egyeztetés alapján 
vetítjük a filmet. Információ a 
23/365-490/102-es telefonszá-
mon, vagy az orsi@szepesmk.
hu e-mail címen kérhető.
A belépőjegy ára: 500 Ft 

Szeptember 15-én és 16-án (szombaton, 
vasárnap)  10-12 óráig és 14-16 óráig
A kulturális örökség napjai
A Minaret ingyenesen láto-
gatható. Mindkét nap 14 órakor 
helytörténeti séták indulnak a 
Minarettől, Ábel András hely-
történész vezetésével.

Szeptember 16-án, vasárnap 11 órakor 
Nagy akarok lenni! 
a Fabula Bábszínház bábjátéka

Szeptember 15-16-17-én, szombattól hétfőig
Termény- és kaktuszkiállítás
A kiállítás megtekinthető: 10-18 
óráig. A belépés díjtalan!
Óvodai és iskolai csoportok elő-
zetes jelentkezését várjuk!

Szeptember 20-án, csütörtökön 19 órakor
Életünk dalai
Szinetár Dóra és Bereczki 
Zoltán duettkoncertje

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 megismer-
kedhetnek a szerkesztőségek életével, a szerkesztőségi 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 szerkesz-
tés, műsorvezetés között. A tanfolyamon résztvevőknek lehetőségük lesz 
munkájukat – megfelelő minőség esetén – a nyilvánosság elé tárni a helyi 
médiában. 

A tanfolyam szeptember 15-én indul  
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Jelentkezés szeptember 10-ig a művelődési központ információjában.

A Musical Duettek, a 
Hollywoodi Duettek után itt 
a népszerű énekes páros új 
műsora Életünk dalai címmel 
állítottak össze új koncert prog-
ramot, melyet Érden is bemu-
tatnak.
Belépőjegy a művelődési köz-
pont pénztárában augusztus 25-től 
vásárolható.

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

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

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

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

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

Előzetes:

2012. szeptember 5. 18 óra
„Hétarcú Kína”
Ismerkedes a kinai nyelvvel, 
kultúrával, civilizációval.
P. Szabó József sinológus, kül-
politikai ujságíró előadása
szeptember 8. 14 órától
Könyvtár az Érdi Utcabálon
A pavilonunkban játszhat, 
(könyvtári, helyismereti TOTO, 
puzzle), találkozhat
könyvajánlókkal, ingyenesen 

beiratkozhat, megismerheti a 
katalógusok használatát,
vásárolhat régi es új könyvet, 
nézegethet régi (digitális) 
képeslapokat Érdről.
2012. szeptember 12. 18 óra
N. Goller Ágota
„Sej, szellők, fényes szellők…” 
Válasz egy politikus kérdésére.
című könyvet bemutatja:
Dr. Mayer Rita minisztériumi 
főtanácsos, a moszkvai Magyar
Kulturalis Intézet volt igazga-
toja

Pályázati kiírás

Érd megyei jogú város 
tanulmányi ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a 
benyújtást megelőző fél évben kimagasló tanulmányi eredményt elérő 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, állami-
lag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú kép-
zés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi 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 pályá-
zó mûveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj 
folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanu-
lója a pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék-fizetési kötelezett-
ség 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 nyomtatványon. 
Nyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3., Tesco, Budafoki út 2–4.) vagy letölthető a 
www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., a 
második félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi és verseny-
eredményt 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 pályáza-
tokat érvénytelennek kell tekinteni.

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

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a 
benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolásokat 
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 azonosítószáma, 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, illet-
ve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a 
fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az 
előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelemkimutatása, 
valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhe-
tetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, testvér(ek) 
iskolalátogatási igazolása/hallgatói jogviszony igazolása.
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augusztus 20. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szentgál, 50/20. 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 Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

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

16:40 A Doktor Manager szűrés szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

17:05 Polgár-társ
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Összefoglaló az augusztus 20-i városi 
ünnepségről

19:25 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Összefoglaló az augusztus 20-i városi 

ünnepségről ism.
21:35 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

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

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

augusztus 21. kedd
08:00 Összefoglaló az augusztus 20-i városi 

ünnepségről ism.
08:30 Négyszemközt
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Összefoglaló az augusztus 20-i városi 
ünnepségről ism.

15:20 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
17:10 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

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

Nemes Tibor filmje 31. 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 31. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

augusztus 22. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Manager szűrés szórakoztató 

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

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

15:50 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és Jézus születése. 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Jazz születésétől napjainkig „És él 

a jazz!” 1958-1963 TV sorozat, 53’ 
21:10 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

augusztus 23. 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 31. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig „És él a jazz!” 

1958-1963 TV sorozat, 53’ 
11:15 Négyszemközt
14:50 Híradó

15:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 31. rész 

15:40 Mozgás
16:10 Csillagszem
16:40 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Szentgál, 50/20. gasztronómiai 

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

18:00 A Jazz születésétől napjainkig „És él a jazz!” 
1958-1963 TV sorozat, 53’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

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

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 24. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A Jazz születésétől napjainkig „És él a jazz!” 

1958-1963 TV sorozat, 53’ 
10:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31. rész 
11:15 Fény-kép
11:45 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:10 A Jazz születésétől napjainkig „És él a jazz!” 

1958-1963 TV sorozat, 53’ 
16:05 Négyszemközt 
16:25 Fény-kép
16:55 Polgár-társ
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Dohányzás szórakoztató  

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

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
22:25 A Doktor Dohányzás szórakoztató egész-

ségügyi magazinműsor 25’ 

augusztus 25. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda mérkőzés
14:50 Híradó
15:10 Csillagszem
15:40 Négyszemközt
16:00 A Jazz születésétől napjainkig „És él a jazz!” 

1958-1963 TV sorozat, 53’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

zin 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 31. rész 
20:30 Veri az ördög a feleségét 

magyar filmszatíra, 95’ 
rend.: András Ferenc 
Fsz.: Pécsi Ildikó, Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, 
Anatol Constantin 

22:05 Érdi Panoráma
22:35 Csillagszem

augusztus 26. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 

17:00 Veri az ördög a feleségét
 magyar filmszatíra, 95’ 
rend.: András Ferenc 
Fsz.: Pécsi Ildikó, Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, 
Anatol Constantin 

18:35 A Doktor Dohányzás szórakoztató egész-
ségügyi magazinműsor 25’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 32. rész 

19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. augusztus 20 – 26.

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.

 

Nem véletlenül bukkant Érdre 
Euni Ahn Allard, akit Fülemen 
Róza, a mûvészek patrónusa 
ismert meg Párizsban, ahol 
a francia főváros szívében 
mûködik neves galériája, a 
Galerie 89. 

– Franciaországban élek már 
elég régóta, mérnök férjem is 

francia – mesélte a koreai ven-
dég. – A mûvészet mindig is 
érdekelt, ezért létrehoztunk 
egy olyan galériát, amely az itt 
élő kortárs mûvészeknek jelent 
megmutatkozást. Spanyolok, 
irániak is állítottak ki nálunk, 
sőt, kinn élő magyar is. Róza 
asszony addig invitált Érdre, 

Euni Ahn Allard: „Tetszenek az érdi alkotások és a város”

Érdi mûvészek Párizsban,  

koreaiak Érden?
Párizsból jött, de dél-koreai származású a mosolygó galériás, Euni Ahn Allard, aki 
érdi mûvészeket látogatott meg abból a célból, hogy számukra teret nyújtson a 
„nagyvilágban”. A kapcsolatfelvétel sikeres volt velük és a Városi Galéria vezeté-
sével: Kéri Mihály szerint „reményteljes lesz az együttmûködés.”

ahol, mint hallottam, sok kitûnő 
festő- és szobrászmûvész él, 
míg végre sikerült eleget tenni a 
kedves meghívásnak. Az ország 
nem volt ismeretlen számomra, 
mert egyszer már a férjem révén 
jártam itt. 

– Kikkel találkozott most, és 
kinek a munkái nyerték meg a 
tetszését?

– A néhány nap alatt szeren-
csére bepillantást nyerhettem 
egy-két érdi mûvész életébe és 
megismerhettem munkásságu-
kat. Udvariasság nélkül mond-
hatom, mind tetszett. Eőry Emil 
modern szobrai, Domonkos 
Béla történelmi arcképcsarnoka, 
amelynek révén kicsit bekuk-
kanthattam a magyar történe-
lembe is, Kéri Mihály színhar-
móniája vagy Karsch Manfred 
mûvei, valamennyi nagy hatás-
sal volt rám. Boldog vagyok, 
hogy velük személyesen is talál-
kozhattam a mûtermükben, 
mert más így látni, élőben a 
mûveket, mint katalógusban. 

– Milyen lehetőséget lát 

abban, hogy az említettek és 
a többi tehetséges mûvészünk 
bemutatkozzon Párizsban, eset-
leg Dél-Koreában?

– Éppen erről tárgyaltam 
Kéri Mihállyal, aki maga is 
festőmûvész, és úgy tapasz-
taltam, gyümölcsöző lesz az 
együttmûködés a két galéria 
közt. Mindjárt fel is ajánlotta, 
hogy ősszel hozzak ide kinti 
anyagot egy kiállítás erejéig és 
cserébe jövőre odakinn, egye-
lőre csak Párizsban az én galé-
riámban mutatkozzanak be az 
érdi mûvészek. Dél-Korea a 
távolság miatt csak egy követ-
kező lépés lehet…

Kéri Mihályt is megkérdez-
tük ugyanerről, aki nemcsak 
festőmûvészként és a Városi 
Galéria vezetőjeként, de az 
önkormányzat Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság elnö-
keként is tárgyalt Euni Ahn 
Allarddal.

– Jó hír, hogy konkretizál-
tuk: novemberben, de legké-
sőbb decemberben a Városi 
Galériában dél-koreai mûvészek 
mutatkoznak be, a jövő évi kiál-
lítási tervben pedig majd szere-
pel a kölcsönös meghívás. Úgy 
érzem, gyümölcsöző, remény-
teljes lesz az együttmûködés 
köztünk. Nagyon szimpatikus 
a hölgy, akinek a tetszését meg-
nyerte a galériánk, még a bon-
tás előtt álló karikatúra-kiállítás 
is… Különben az érdi dél-koreai 
mûvész-bemutatkozásra meg-
hívjuk a távoli ország magyar-
országi nagykövetét és a buda-
pesti Francia Intézet vezetését 
is, ami reményeink szerint így 
még rangosabbá teszi majd a 
kiállítást.

Fülemen Róza azt hangsú-
lyozta: ez a határokon átnyú-
ló kapcsolat kitörési pontot 
jelenthet az érdi mûvészeknek, 
minél színvonalasabb kölcsö-
nös bemutatkozásokra nyílik 
majd lehetőség, mert úgy látja, 
Párizs is fogadóképes a magyar 
mûvészetre. 

Euni Ahn Allard és 19 éves 
lánya, Leonie Allard a tárgyalá-
sok után Róza asszony meghí-
vására pihenésként „megkóstol-
hatta” a Termál Liget simogató 
vizét is… Temesi László

Domonkos Béla szobrászmûvész alkotásait a mûtermében láthatták a dél-koreaiak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Termál Liget Hotel is sikert aratott

A galériatulajdonos hölgy érdeklõdve lapozgatta az Érdi Újságot



Érdi Újság8 XXII. évfolyam, 2012. augusztus 16.Erzsébet-utalvány

Az étkezési utalvány

 Kérje mint munkavállaló

 Adja mint munkáltató

 Legyen része a sikerben

www.erzsebetutalvany.huy
Számítanak a mindennapok!
Kattintson weboldalunkra!

Erzsebet-utalvany_hirdetes_Helyi_téma_280x413.indd   1 12/27/11   2:10 PM
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– A tapasztalatok alapján úgy 
tûnik, a gyermekeknek van 
indíttatása a vízimentéshez, 
eddig mindenki úgy ment el 
tõlünk, hogy vízimentõ sze-

retne lenni. Voltak olyan 16-17 
éves táborozóink, akik jelez-
ték, hogy szeretnék elvégez-
ni a vízimentõ tanfolyamot, 
így õket jövõre talán már a 

kollégáink között üdvözölhet-
jük. Az biztos, hogy a fiata-
lok nagyon jól érzik magukat 
nálunk. Az Erzsébet-táborban 
nyaraló több mint 14 ezer 
gyermek közül 100 fõ az, aki 
részt vesz a vízimentõ tábor-
ban – mondta Illés Zoltán.

A fonyódligeti és balatonbe-
rényi vízimentõ táborokban a 
gyermekek a mentõeszközös 
mentés alapjaival ismerkednek 
meg, a mentõgyûrû, a dobó-
zsák és a kötél használatát 
sajátítják el.

Megállapítható, hogy az egy-
hetes szakmai képzést követõen 
az ifjú vízimentõk figyelmeseb-
bek és felelõsségteljesebbek 
lesznek. Nemcsak saját maguk-
ra vigyáznak jobban, de biz-
tosan észreveszik a veszélyes 
helyzeteket, és tudják, mit kell 
tenniük, ha bajba jutott embert 
látnak.

A Balatoni nyár címû 
mûsorban Majthényi László, az 
Erzsébet-tábor projektvezetõje 

elmondta, hogy miként a most 
nyolcadik hetébe lépett Erzsébet-
tábort június 16-án az Erzsébet-

liget nyitotta meg, úgy egy ren-
dezvény zárja majd augusztus 
25-én. Fehérvári Mária

A rendszerváltás óta több mint 300 üdülõ 
került magánkézbe. Ezek közül negyvenet pró-
bál polgári perben visszaszerezni a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány. A fonyódi gyerek-
tábort 1997-ben privatizálták. A 25 ezer négy-
zetméteres tábort 65 millió forintért, akkori 
értékének egyötödéért adták el. A telket az új 
tulajdonos felosztotta, és parcellánként árulta 
tovább. Tizennégy kisebb telekért összesen 216 
millió forintot kapott, vagyis 150 millió forintot 
nyert. Nyolc telek még most is eladó.

A fonyódi gyermektábor ügye a közvagyon 
elherdálásának egyik iskolapéldája – fogalma-
zott Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány tulajdonában lévõ Nemzeti Üdülési 

Szolgálat Kft. ügyvezetõ igazgatója a Magyar 
Nemzetnek.

– Célunk az elherdált üdülõingatlanok vissza-
szerzése, hogy azok ismét állami tulajdon-
ban a közjót szolgálják. Mivel az ügyletek jó 
része büntetõjogi elévülési idõn túl köttetett, 
így törekvésünk arra irányul, hogy az eredeti 
állapotot visszaállítsuk, azaz, hogy a bíróság 
kimondja a megkötött szerzõdések semmis-
ségét – mondta Guller Zoltán, aki szerint erre 
minden jogi alap megvan, egyértelmû ugyanis, 
hogy az ügyletek a polgári jog által is elismert 
jó erkölcsbe ütköznek.

Magyar Nemzet – MTV Híradó – 
erzsebetprogram.hu

Visszavenné az üdülõket az MNÜA
Megkezdte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a korábbi vezetés által „érté-
kesített” üdülõvagyon visszaperlését: a szervezet augusztus 3-án nyújtotta be 
elsõ keresetlevelét a Kaposvári Törvényszéknek, amelyben egy gyermektábor 
adásvételének semmissé nyilvánítását kérik.

Vészhelyzetben is helytállnak az Erzsébet-tábor ifjú vízimentõi
Illés Zoltán, a Vízimentõk Magyarországi Szakszol-
gálatának szakmai vezetõje szerint minden gyer-
mek úgy megy haza az általuk vezetett táborból, 
hogy vízimentõ szeretne lenni. A Magyar Televízió 
Balatoni nyár címû mûsorából kiderült, az Erzsébet-tá-
bor vízimentõ táborában a fiatalok nemcsak a mentés 
alapjaival ismerkednek meg, de megállapítható, az 
egyhetes szakmai képzést követõen az ifjú vízimentõk 
figyelmesebbek és felelõsségteljesebbek lesznek.

A táborozók megtanulják a mentõgyûrû és a dobózsák szakszerû használatát

Különleges vízimentõ fogásokat tanulnak a táborozók

A fonyódligeti és a balatonberényi táborban a vízimentés alapjait sajátíthatják el a gyermekek

A fiatalok tudják, mit kell tenni vészhelyzet esetén Az Erzsébet-táborban nyaraló több mint 14 ezer gyermek közül 100 fõ az, aki részt vesz a vízimentõ táborban
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Az elsősorban nyáron előfordu-
ló mérgezések, fertőzések meg-
előzéséről kérdeztük dr. Bálint 
László belgyógyász gasztroen-
terológust, az érdi Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
szakorvosát.

– Mindenekelőtt tisztáznunk 
kell az ételmérgezés fogalmát, 
mert egy részük valóban étel-
mérgezés, de vannak esetek, 
amikor a stafilococcus bakté-
riumnak csak a méreganyaga 
kerül bele az ételbe, de maga a 
baktérium nem, és ez csak eny-
hébb lefolyású megbetegedést 
okoz. Ilyenkor a tünetek már 
egy-két órán belül jelentkeznek 
– rossz közérzet, hasi fájdalmak 
formájában – de ahogy kiürül a 
szervezetből a méreganyag, a 
panaszok megszûnnek, mert a 
mérgezést a baktérium toxin-
jának bevitele okozta. A másik 
fajtáját, amit gyakran szintén 
ételmérgezésként emlegetnek, 
a fertőzött étel elfogyasztása 
okozza. Ilyen például a szalmo-
nella, ami súlyosabb lefolyású 
megbetegedést okoz, és kórház-
ban kezelendő. A szalmonellás 
fertőzés régebben gyakrabban 
előfordult, mert amikor még 
valódi fagylaltot készítettek, 
sokszor kacsatojást is használ-
tak alapanyagként. A kacsatojás 
héján keresztül azonban 
könnyen behatol a szalmonel-
la, és később a fertőzött fagylal-
tot elfogyasztók szervezetébe 
is bekerült. A megbetegedések 
másik feltételezett forrása a coli 
baktérium, ami például a grille-
zett, de nem jól átsütött hússal, 
vagy a nem pasztőrözött gyü-
mölcslével jut az ember emész-
tőrendszerébe. Roppant alatto-
mos egyébként, mert a tünetek 
néha csak három nap múlva 
jelentkeznek, és igen súlyos 
hasmenéssel, hányással jár. 
A problémát nem elsősorban 
az okozza, hogy bejutott a szer-
vezetbe a baktérium, hanem 
sokkal inkább az, hogy nagyon 
gyorsan elszaporodik, és ez 

produkálja az akkor már súlyos 
tüneteket. Ezeken kívül a nyár 
folyamán távoli országokba uta-
zók körében gyakrabban előfor-
dulnak a vírusos hasmenések. 
Minden esetben fontos orvos-
hoz fordulni, és még véletlenül 
sem szabad otthon antibiotiku-
mos kezelésbe kezdeni, mert ez 
gyakran még súlyosabbá teheti 
a beteg állapotát. Legbiztosabb, 
ha azonnal, és mindenkép-
pen orvosra bízzák a kezelést! 
Folyadékpótlásra feltétlenül 
szükség van, és ha másként 
nem megy, infúziós kezelést 
kell alkalmazni.

– Hogyan tudjuk elkerülni az 
emésztőrendszeri fertőzéseket, 
azon kívül, hogy például a gril‑
lezett húst is jól átsütjük, és nem 
hagyjuk sokáig állni a frissen 
préselt gyümölcslevet?

– Az összes említett beteg-
ség kapcsán az elsődleges és 
legfontosabb védekezés a sze-
mélyes higiéné, azaz a gyako-
ri és alapos kézmosás. Ezzel 
nagyon sok fertőzés megelőz-
hető. A másik, hogy csak meg-
bízható forrásból szerezzük be 
mind a kész, mind pedig a nyers 
ételeket. Véletlenül sem szabad 
megvenni olyan húsféléket, 
amelyek hosszú ideig álltak a 
tûző napon, vagy amelyeket az 

– Az Érdi Rendőrkapitányság fel-
ügyelete alá tartozó hat telepü-
lés – Érd, Diósd, Pusztazámor, 
Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok – területén a 2012-es 
év eddig eltelt hónapjaiban 
összesen 139 baleset történt. 
Természetesen az a célunk, 
hogy ez a szám minél inkább 

közelítsen a nullához, de ez saj-
nos az emberi tényezők miatt 
lehetetlen. A balesetek közül 45 
járt személyi sérüléssel, amiből 
12 volt súlyos sérülést hozó és 
egy halálos. Ebből azt következ-
tethetjük ki, hogy nem nőnek a 
számok, ugyanis 2011-ben 270 
közúti incidens történt, nagy-
ságrendileg hasonló szám jön 
ki idén is. Az viszont örömte-
li, hogy ha jobban visszatekin-
tünk a múltba, 2008-hoz képest 
körülbelül 40 százalékkal csök-
kent a karambolok száma.

 A nyári hónapokban felgyor-
sult életünk talán még egy sebes-
ségi fokozattal feljebb kapcsol, 
így azt hihetnénk, hogy június-
ban, júliusban és augusztusban 
több szerencsétlenség történik, 
vagy többen ülnek autóba alko-
holos befolyásoltság alatt. Ám 
némileg megnyugtató, hogy ez 
nem így van.

– Nem történik több baleset 
nyáron, az eddig eltelt két nyári 
hónapban 38 esetünk volt, míg 
az éves havi átlag 19. Inkább 
úgy fogalmaznék, hogy az okok 
változnak. A nagy meleg miatt 
figyelmetlenebbek, felelőtleneb-
bek, ingerültebbek és fáradéko-
nyabbak vagyunk. A balesetek 
többsége ilyenkor az elsőbb-

ség meg nem adása, illetve a 
kanyarodási szabályok be nem 
tartása miatt történik. A jó idő-
ben ellepik az utakat a motor-
ral közlekedők is, akik sokkal 
védtelenebbek. Idén eddig 3 
esetben volt baleset részese két 
keréken közlekedő vezető, és 
ezek közül kétszer vétlen volt 

a motoros. Az ittas vezetőkről 
pedig annyit, hogy évente a bal-
esetek 10 százalékát okozzák és 
ez nyáron sem növekszik. Ez a 
mi területünkön belül havi 1-2 
esetet jelent.

 A rendőrök folyamatosan 24 
órás járőrszolgálatot teljesíte-
nek, megelőzvén a szerencsét-
lenségeket. Ennek egyik sarkala-
tos pontja a gyorshajtás, aminek 
száma az évek során szintén 
csökkent. A 2012-es esztendő-
ben eddig 5500 gyorshajtót fog-
tak augusztusig, míg tavaly az 
egész évben 12 ezret. A számok 
tehát azt mutatják, hogy ez az 
idén valamennyivel csökkenni 
fog. Általában ilyen esetekben 
komolyabb visszatartó erővel 
bír, ha azonnal megállítják a 
szabályszegőt, de aki pórul járt 
már, az esetleg a mûszerfalra 
kiragasztott csekkel is megelőz-
heti az újabb gyorshajtást…

 Mindezek mellett komoly 
figyelmet fordít az Érdi 
Rendőrkapitányság a fiatalok 
felvilágosítására is. 

– Már az általános iskolák 
felső tagozataiban, az ötödike-
sektől kezdve igyekszünk fel-
világosítani őket a rájuk lesel-
kedő veszélyekről. Ilyen kor-
ban ezek a fiatalok általában 

még gyalogosként, biciklisként 
vannak jelen a forgalomban, 
ezért még teljesen védtelenek. 
Mindamellett, hogy előadáso-
kat tartunk, balesetmegelőzési 
kisfilmeket is levetítünk nekik. 
A 11-12 éves korosztály már 
elég érett ahhoz, hogy érezzék 
ennek a súlyát, figyelnek ránk 
és még lehet formálni a szoká-
saikat.

 A balesetek megelőzésének 
még vannak kézzel fogható 
és látható jelei Érden, ugyanis 
megjelentek a színesen felfes-
tett, ezáltal sokkal feltûnőbb 
gyalogos-átkelőhelyek, amire 
jobban felfigyelnek a vezetők, 
sötétben és esőben is láthatóak. 
Ezek a rendőrség munkáját is 
megkönnyítik. A másik komoly 
segítséget a térfigyelő kamerák 
nyújtják, amiből körülbelül 50 
van a városban. 

 – A kamerákon konkrét ese-
ményeket, de azok előzményeit 
is vissza tudjuk nézni. Abban 
az esetben, amikor valaki nem 
ismeri el a felelősségét, de a 
kamera rögzítette az eseményt, 
bizonyítékként is szolgál. 
Tanúkat is fel lehet ismerni álta-
la olyan esetekben, amikor az 
illető esetleg nem is sejti, hogy 
akár értékes információkkal is 
szolgálhat. Nagyon figyelünk a 
Folyondár–Szövő–Törökbálinti 
utcák kereszteződésére, ahol 
idén már három baleset is tör-
tént és például ott is van tér-
figyelő kamera, ami segíti az 
ügyek megoldását.

 Mindezzel azonban nem 
érnek véget a megelőzési 
törekvések, ugyanis az Érdi 
Rendőrkapitányság havi rend-
szerességgel tart akciókat, ahol 
a vezetők figyelmét hívják fel a 
közlekedés veszélyeire. 

 – Júliusban a motorosokat 
próbáltuk megszólítani, de ez 
gyakorlatilag havonta válto-
zik, így volt már ittas vezetés, 
gyorshajtás elleni akciónk is. 
Az ellenőrzések során kérdőí-
vet is kitölthettek, amelyekben 
igyekszünk rávilágítani, mit 
tesznek meg saját biztonságuk 
érdekében, illetve az elég-e. Ha 
a jármûvezető elgondolkozik 
rajta, miben tudná javítani saját 
testi épségének védelmét, vagy 
ettől jobban figyel az utakon, 
már elértük a célunkat.

 (szarka)

Felhívás
Az ÁNTSZ az Érd, Széles utcai piacon tett ellenőrzése során megállapította, hogy számos 
élelmiszerkereskedő nem rendelkezik érvényes egészségügyi kiskönyvvel.
Ezért felhívjuk az élelmiszert árusító kereskedők figyelmét arra, hogy a piaci árusítás 
feltétele az érvényes egészségügyi kiskönyv megléte, ennek hiányában a piaci árusítás 
nem lehetséges.
A kiskönyv másolatát 2012. szeptember 1-jéig kérjük leadni a Piacfelügyelőségen.

Kluták József László
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Ötleteket várnak
A Fidesz zöld tagozata  szeptembertől folytatja az eddig is nagy sikerrel működő, havi rendszerességgel megrendezésre 
kerülő környezetvédelmi fórumait. Már a nyári szünidő alatt is várjuk az ősztől induló programsorozathoz a javaslataikat; 
mindenki megírhatja ötleteit és elképzeléseit környezetvédelemmel kapcsolatos témakörben a zoldtagozat@erdifidesz.
hu e-mail címre. 
Honlapunk előkészítés alatt áll, ennek elkészülte után ezen a felületen is nyomon követhetik majd az érdeklődők tago-
zatunk életét, ahol sok-sok 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

Szakorvos a nyári mérgezésekrõl, fertõzésekrõl

A bevásárlásnál kezdõdik 

a gondosság
Kevés kellemetlenebb dolog van, mint, amikor az 
ember a nyaralásán kap ételmérgezést, netán súlyos 
fertõzést, ami bizony tönkreteheti a család pihenését. 
Hogyan kerülhetjük el a nyári hõségben azokat a ve
szélyeket, amelyeket az ételek okozhatnak? 

áruházláncban előre pácolt hús-
ként kínálnak. A gondosság és 
az óvatosság tehát már bevásár-
láskor kezdődik. Például az sem 
mindegy, hogy a hûtőpultból a 
csomagolt húsok közül melyi-
ket teszik a kosarukba, mert a 
legfelsőt több meleg levegő éri, 
és ha sokan megfogják, a kezük-
kel átadják a hőt, így ha már van 
baktérium a húsban, az gyorsan 
szaporodik, és ha elfogyaszt-
juk, bekerül a szervezetünk-
be. Ugyanakkor vannak olyan 
baktériumok, amelyek a hûtést 
is simán átvészelik. A lényeg 
tehát, hogy körültekintően vásá-
roljunk. Arra is ügyeljünk, hogy 
a baromfihúson ne legyen bél-
sérülés. Régen a háziasszonyok 
óvatosan bontották a csirkét, 
ma a nagyipari vágásoknál erre 
nem figyelnek, ezért sem árt 
az óvatosság. Ugyanakkor az 
élelmiszerek megfelelő hûtése 
az egyik legbiztosabb védelem 
az ételmérgezés ellen. 

– Meg ahogy említette, a meg‑
felelő higiéné…

– Így van! Talán kevesen gon-
dolnák például, hogy a használat 
után el nem mosott turmixgép is 
okozhat szalmonellamérgezést, 
mert ha a nyers gyümölccsel 
vegyített tejben, tejszínben túl-
szaporodnak a baktériumok, 
könnyen a szervezetbe kerül-
hetnek, s mint hangsúlyoztam, 
a bajt elsősorban az okozza, 
hogy ott további lehetőséget 
kapnak a szaporodásra.

– A forró nyári napokon több 
beteg jelentkezett a belgyógyá‑
szaton, gyakorinak mondhatók 
Érden az említett mérgezések?

– Szerencsére idén még nem 
volt ilyen esetünk, ami elsősor-
ban annak köszönhető, hogy a 
legtöbb háztartásban van már 
hûtőszekrény. Egyes kutatók 
szerint igen erős az összefüg-
gés a hûtőszekrény használata 
és a gyomorrák visszaszorulása 
között is. A ételmérgezések is 
ritkábban fordulnak elő, hiszen 
az élelmiszerek hûtése a leg-
jobb, legegészségesebb tartósí-
tási mód. 

– Leselkednek‑e még egészsé‑
günkre egyéb, tipikusan nyári 
veszélyek?

– Ma már széles körben elter-
jedt a turizmus, egyre többen 
utaznak egzotikus országokba, 
és bizony előfordul, hogy fertő-
ző betegségeket hurcolnak be. 
Ugyanakkor a légkondicionáló 
berendezésekkel is könnyen 
terjednek a cseppfertőzéses 
betegségek. Ha távoli ország-
ba utaznak, tartsák szem előtt, 
hogy az ötcsillagos szálloda 
sem garancia a fertőzések ellen. 
Baktériumok és vírusok bárhol 
előfordulhatnak, tehát nem árt 
az óvatosság.

 Bálint Edit

Dr. Bálint László: Ügyeljünk az élelmiszerek hûtésére, és gyakran mos-
sunk kezet!
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A gasztroenterológián szerencsére nem volt roham a nyáron, az érdieket 
eddig elkerülte az ételmérgezés

Nagy melegben sem nõtt  
a balesetek száma
A legforróbb évszakban 
a közhiedelem szerint 
nõ a balesetek, valamint 
az ittasan a volán mögé 
ülõk száma. Szerencsére 
– bármily furcsa is a szó 
használata ilyen össze
függésben – ezt a fel
tételezést Kürti István 
rendõr százados, az Érdi 
Rendõrkapitányság közle
kedésrendészeti osztály
vezetõje számadatokkal 
cáfolta meg. 

A nagy meleg miatt figyelmetlenebbek, felelõtlenebbek, ingerültebbek és 
fáradékonyabbak a jármûvezetõk

helyi társadalom
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Jóga a nagyvárosi bulizóknak

A Berlinben élõ jógaoktatónak, Rachel Okimónak többen panaszkodtak, 
hogy bár a mozgásforma tetszik nekik, de a csöndes, meditációs kör-
nyezet nem. Rachel éppen ezért kifejlesztette a diszkójógát, kifejezetten 
a nagyvárosi emberek számára. Minden alkalomra DJ-t vagy zenekart 
hívnak, hogy élõben szóljon az inspiráló zene. A mozgások a jóga 
alapmozdulataiból állnak, de az adott muzsika ritmusához és stílusához 
igazodnak. Az órákat klubokban és diszkókban tartják. – Azzal, hogy 
kihozzuk a jógát a stúdiókból, tulajdonképpen egy következõ szintre 
emeljük az élményt, áthidalva a szakadékot a jóga és a társadalmi élet 
helyszínei között – fogalmazta meg Okimo újítása lényegét.  szabó

Pihenés nyaralás nélkül

Szervezetünk feltöltését kezdjük 
jó, hasznos energiát adó táplál-
kozással. Ügyeljünk az elegendõ 
mennyiségû vitamin, ásványi 
anyag, nyomelem és fehérje 
bevitelére, kerüljük a túlságosan 
zsíros ételeket, és fogyasszunk 
megfelelõ arányban omega 6 és 
omega 3 olajokat. Tehát együnk 
halakat, friss zöldségeket és tel-
jes kiõrlésû lisztbõl készült pék-
árut. Frissítõen hat az agyunkra 
a szilva és a dió is, de a tojást 
is be lehet iktatni a menübe, 

hiszen a benne található kolin 
javítja az emlékezõtehetséget és 
az agymûködést.

És ha már az agynál tartunk, 
tornáztassuk is, meghálálja 
az év hátralevõ részében, ha 
keresztrejtvényt fejtünk tévé-
nézés helyett. Testünknek is 
szüksége van pihenésre, de nem 
lustálkodásra. Igyekezzünk 
aktívan tölteni a napokat, a 
kerti munka tökéletes, de egy 
félórás séta is megteszi, és a 
strandon is ússzunk egy kicsit, 

ne csak áztassuk magunkat. 
Természetesen a vízben ücsör-
gésnek is megvan az elõnye, 
ha ezt választjuk, öntsünk 

fürdõvizünkbe kellemes illa-
tú, relaxációt elõsegítõ olajat, 
a levendula például tökéletes 
választás. Szabó Dóra

Nem mindenkinek adatik meg, hogy elutazzon nyaralni, 
és teljesen kikapcsolódjon. Pihenésre azonban minden-
kinek szüksége van, ezért összegyûjtöttük, hogyan tudjuk 
otthon gyorsan formába hozni magunkat.

Egy fárasztó nap után öntsünk relaxáló illóolajakat a fürdõvízbe

Weisz Fanni:
Fontosak az ízek!

– Szerencsés géneket örököl-
tem. Bár emlékszem, hogy kis-
gyermekként anya nem enged-
te, hogy sok édességet együnk 
– magyarázta Fanni, aki nem 
sanyargatja magát, inkább 
többször eszik keveset. – Az 
ember akár füvet is legelhetne, 
ha nem lennének fontosak az 
ízek. Szeretem a magyaros éte-
leket, ami, valljuk be: nem dié-
tás koszt. Nálunk a családban 
mindig fontos volt a rendszeres 

étkezés – mondta a tavalyi Miss 
Intercontinental, aki naponta 
ötször-hatszor is eszik, mindig 
lassan és keveset. – A lassú evést 
azért tartom fontosnak, mert 
könnyen túl ehetjük magunkat, 
s ezzel folyamatosan tágítjuk a 
gyomrunk – magyarázta Weisz 
Fanni, aki ha úgy érzi, hogy 
felszaladt rá néhány felesle-
ges kiló, akkor több gyümöl-
csöt fogyaszt, és kevesebb 
kenyeret eszik.  Nagy Orsolya

Weisz Fanni szereti a magyaros ételeket, de soha nem 
eszi túl magát. A szépségkirálynõ akár füvet is legel-
ne, ha nem lennének fontosak számára az ízek.  

Fanni szerencsés géneket örökölt szüleitõl

Szikora Róbert 
tornatanárnak készült
Az R-Go alapítója sokféle spor-
tot kipróbált, ám végül a mozgást 
meghagyta hobbinak, és annál 
maradt, amihez ért: a zenénél.

– Rendszeresen teniszezem, 
méghozzá Budapest elsõ osztá-
lyú klubjában, pingpongozom is, 
sõt a kutyám sem hagy békén: 
vele naponta kétszer kell kocogni 
– sorolta Szikora Róbert, akinek 
sportmúltja gyerekkoráig nyúlik 
vissza. 1966-ban már a KSI focista-
toborzóján játszott, de aztán a 
teniszt választotta. Késõbb torna-
tanárnak készült, majd a nagypa-
pa miatt bokszolónak is. – Amikor 
rájöttem, hogy a boksz nagyon fáj, 
inkább maradtam annál, amihez 
igazán értek.  Tóth Noémi
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Most miért sírsz?! Itt ez a 
gyönyörû gyerek, és te az ege-
reket itatod? – néz értetlenül 
a férje/anyja/anyósa/barátnő-
je a kismamára, akinek rendre 
elerednek a könnyei, de hogy 
miért, arról nem tud számot 
adni. Ez a szülés utáni lehan-
goltság – amit Baby Bluesnak 
is neveznek – társadalmunkban 
természetes jelenség, az anyák 
több mint fele beszámol róla, 
és a hirtelen hormonváltozás 
okozza. Nem keverendő össze 
a szülés utáni depresszióval, 
ami már jóval ritkább, az anyák 
10-20 százalékát érinti. A Baby 
Blueszal ellentétben, ami a szü-
lés után néhány héttel elmúlik, 
a gyermekágyi depresszió a szü-
lés után 1-2 hónappal bonta-
kozik ki, majd 6-8 hónap alatt 
cseng le, gyakran kezelés nélkül 
is. Előfordulhat viszont, hogy 
az édesanya kényszeres lesz, 
szorong, vagy pánikbetegség-
ben szenved. Ebben az esetben 
mindenképp szakemberhez kell 
fordulnunk. 

– Depresszió esetén az elejtett 
megjegyzésekből, a viselkedés 
megváltozásából következtetni 
lehet arra, hogy valami nincs 
rendben. Ha az anya feszült, 

nem tud jól aludni, nem szíve-
sen megy el otthonról, életét, 
tevékenységét kilátástalannak, 
reménytelennek látja, árulkodó 
jel lehet – hangsúlyozta lapunk-
nak Csörgő Andrea perinatá-
lis szaktanácsadó, a Csörgő 
Szülőhangoló program vezetője, 
hozzátéve: az anyának ilyenkor 
nemcsak a szakember, hanem 
egy hozzá közel álló személy 
kritikátlan figyelme, elfogadó 
magatartása is sokat segíthet.

– Ilyenkor nem érvelni kell, 
hanem szeretettel fordulni az 
anya felé – húzta alá Csörgő 
Andrea, kiemelve: az emberi 
psziché öngyógyító képességét 
sem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

– Lehet, hogy a más anyák-
kal együtt végzett esti koco-
gás vagy egy hobbi kilendíti 
az anyukát ebből a lelkiálla-
potból, de sokat segíthet az 
is, ha kimozdul eddigi környe-
zetéből. Aranyat ér egy anya-
társ is, akiben barátnőre lelhet, 
és őszintén feltárhatja neki a 
gondolatait. Tény, hogy a dep-
resszió jobban kezelhető akkor, 
ha az érintett érzelmileg támo-
gató közösségben él – jegyezte 
meg Csörgő Andrea.

A védőnők, akik a baba meg-
születését követően rendszere-
sen találkoznak az édesanyával, 
fel tudják ismerni a depresszió 
tüneteit, és ha szükséges, az 
édesanyát szakemberhez irá-
nyítják. Lehet ez egy terápiás 
csoport, a lelki egészséggondozó 
vagy pszichológus – a hatékony-
ság azon múlik, hogy az anya 
bizalommal tud-e megnyílni. 
Segítségre mindenképp szük-
ség van, és nemcsak a mama, 
hanem a baba érdekében is.

– A kisbaba az édesanya által 
ismeri meg a világot és saját 
magát is. A csecsemő kommu-
nikációja nagyon gazdag (moz-
dulatokban, gesztusokban, 
hangokban, mimikában), és 
édesanyja jelzéseiből is ezek-
re figyel. A baba játékot vár, 
kezdeményez, csakhogy a vál-

tozékony hangulatban lévő 
anya erre nem tud megfelelő 
visszajelzést adni, illetve a baba 
felé sem képes kezdeményez-
ni. Mondhatnánk úgy is: aki 
a saját hangulataira fordítja az 
energiáit, nem tud a babának 
megfelelő érzelmi töltetet adni 
– zárta szavait Csörgő Andrea.

Sok édesanya azért nem for-
dul panaszaival szakemberhez, 
mert szégyelli magát – azt, hogy 
vele „baj” van, hogy nem olyan 
tökéletes anya, mint szeretné. 
Ilyenkor sokat segíthet a csa-
lád, illetve a barátnők, tudato-
sítva az anyában: gyermekének 
igenis ő a legtökéletesebb anya, 
a depresszió kezelése nélkül 
viszont elromolhat a pici és a 
mama – sőt, az édesanya és az 
apa – közti kapcsolat is.

 Ádám Katalin

A gyermekágyi depresszió az anyák 10-20 százalékát érinti

Amikor kell a segítség
Az Anyatejes Naphoz kapcsolódó sorozatunkban most 
a depresszióval foglalkozunk. A szülés utáni kedély-
hullámzás természetes jelenség, a hormonváltozás 
számlájára írható, és magától elmúlik, ám az egy-két 
hónappal késõbb kibontakozó gyermekágyi depresszió 
már komolyabb dolog. Felismerésérõl, veszélyeirõl 
és a különféle gyógymódokról számolunk be e heti 
számunkban.

A baba akkor boldog, ha az anya is az – a gyermekágyi depresszióra tehát 
nemcsak az anya, hanem a gyermek érdekében is oda kell figyelni
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Segíthetek?
Az Érdi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Segíthetek? 
címmel

a 2012–2013. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet 

magyar állampolgárságú érdi, cigány/roma
 tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: 
Az a roma származású általános, középiskolás vagy felsőfokú oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, 
aki képességeihez mérten jól szerepel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben 
tartja, feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik élet-
vitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja az ösztöndíjra. Az elbírálás 
a CNÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés rangsorolás szerint történik.
Pályázati feltételek:
•  Az általános iskolai tanulók az 5. osztálytól pályázhatnak.
•  Cigány-roma származású és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, érvényes lakcímkártyával 

igazolva.
• Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
•  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a tantárgyak 1-től 5-ig 

terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizo-
nyítványon feltüntetni számmal az elért eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni!  

•  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. Akinek a magatartása nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből. (Az átlagszámításba a magatartás és a szorgalom nem számít 
bele.) Külön elbírálás alá esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de példás magatartása (5) és szor-
galma (5) miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 
2012. augusztus 31. déli 12 óra. 
Helye: Budai út 10. Humán Iroda, személyesen Kalányos Éva romareferensnél.
Félfogadási idő: szerdán: 10–14 óráig, és pénteken 8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes a pályázata. A határidőn 
túl beadott pályázat nem érvényes.
Az elbírálás 2012. szeptember 7-ig történik meg
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után történnek.
A nem nyertes pályázatokra külön értesítést nem küld a CNÖ.
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferensnél (Érd, Budai út 10. 
Humán Iroda), valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján!
� Balogh�Csaba�s.�k.�

CNÖ-elnök�

Az Érdligeti Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 2012. szept. 1-jétől 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A veze-
tői megbízás határozott időre, 5 év évre 2012. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig 
szól. A munkavégzés helye: 2030 Érd, Diósdi út 95–101.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az Érdligeti Általános Iskola gazdasági szervezete munkájának megszervezése, irányítá-
sa, ellenőrzése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv., valamint az államháztar-
tásról 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 irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség + bármely szakon megszer-

zett mérlegképes könyvelői végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzett-
ség 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 az erdligeti@erd.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak az Érdligeti Általános Iskola címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Diósdi út 95–101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot, 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.

A Heti témA tartalmából
Milyen apa volt Sinkovits Imre?
Csodálatos emberek közt élhettem az 
életem – mesélte a Heti Témának 
Sinkovits-Vitay András színész, akit 
leginkább kiváló szinkronszerepei mi-
att ismerhet a közönség. Édesapja 
Sinkovits Imre, édesanyja Gombos 
Kati, nagybátyja Sinkó László, de 
atyai jó barátjának mondhatta 
Latinovits Zoltánt is.

Hol él Csollány Szilveszter?
Csollány Szilveszter olimpiai bajnok 
tornász visszavonulása után számos 
vállalkozásba belekezdett, többnyire 
kevés sikerrel. Szerepelt a Sztárok a 
jégen címû mûsorban is, majd egy 
tornásziskolával próbálkozott, de vé-
gül egy sörözõben lett pultos. 

30 éve szól hangosan az ének
Szóljon hangosan az ének! – énekli 
Soltész Rezsõ immár 30 éve. A jubi-
láló dal legutóbb a Sziget Fesztiválon 
hangzott fel, Soltész ugyanis tíz év 
után újra meghívást kapott a 
szervezõktõl. A Heti Témának elme-
sélte, a tehetségkutatókon feltûnõ új 
generációról lesújtó a véleménye.

Ki halt meg a legtöbbször?
Filmes szakemberek összeállították 
a 15, vásznon legtöbbször meghalt 
színész listáját, amelyet Robert De 
Niro vezet. Réz András filmesztéta 
szerint John Malkovich tudja a leg-
jobban, hogyan kell távozni, de 
Cserhalmi György is szépen hal meg 
a vásznon. A Heti Téma szerint a 
South Park Kennyje az, akiért a leg-
többször eljött a halál.

Hofi GéZA trófeái
Hofi Géza lakásának fa-
lát aranylemezek és va-
dásztrófeák díszítették, 
és legalább akkora szen-
vedélye volt a vadászat, 
mint a színpad. A Heti 
Témából megtudhatja, 
hogy Hofi valóban 
együtt vadászott-e Kádár 
Jánossal, vagy ez csu-
pán egy városi legenda. 
Az viszont tény, hogy 
ma már egy vadásztár-
saság is viseli a nagy ko-
mikus nevét.

14 skAndináv és 13 sudoku rejtvénnyel, 
csütörtökönként, csAk 95 forintért!

vissZAtértek A Bestiák
Újra összeállt a Bestiák. Moór Bernadett, Bedhy, a csapat egyik 
énekesnője a Heti Témának elmondta: már nincs bennük bizonyí-
tási vágy. Bedhy letette a cigarettát, a paleolit diétába is bele-
kezdett, és az év végén Peruban az egész világért meditál majd.
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Fórum

Mint korábban beszámoltunk 
róla: megalakult a Társulás az 
Érdi Házi Bekötésekért – TÉHB – 
konzorcium. A szervezet bemu-
tatására, a konzorcium céljával, 
feladataival kapcsolatos kérdé-
sek megválaszolására Zsirkai 
László, az Érdi Városfejlesztési 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója vállalkozott.

Bevezetőben Zsirkai László a 
Társulás az Érdi Házi bekötése-
kért – TÉHB – konzorcium létre-
hozásának célját vázolta:

– A város vezetése a csator-
naprojekt előrehaladásával 
egyidejûleg azt érzékelte, hogy 
a polgárok között nagyon nagy 
a bizonytalanság a házi bekö-
tésekkel kapcsolatban, ezért 
úgy döntöttek, hogy felkérik a 
Városfejlesztési Kft.-t, hogy ele-
mezze a helyzetet, tárja fel a 
neuralgikus pontokat, és a hely-
zet ismeretében tegyen javaslatot 
a város vezetése számára olyan 
megoldásokra, amelyek a polgá-
rok érdekeit szolgálják.

– Melyek voltak a feltárt „neu-
ralgikus pontok”?

– Négy ilyen pontot tudtunk 
azonosítani, amelyek a követ-
kezők: bizalmi faktor; mûszaki, 
megbízhatósági faktor; pénzügyi 
faktor és utógondozási faktor.

– Mit jelentenek ezek a pon-
tok?

– A bizalmi faktor egy igen 
egyszerû elem. Mint minden 
ekkora, ennyi embert érintő pro-
jekt esetében nagyon sok vállal-
kozás próbál szerencsét, általá-
ban olyanok, melyek kizárólag 
ezen munkák elvégzésére jöttek 
létre, akik gyakran nem rendel-
keznek múlttal, olykor a csator-
naprojekten túlmutató jövővel 

sem. A lakosaink, az ingatlantu-
lajdonosok nem szakemberek, és 
a számtalan ajánlkozó közül igen 
nehezen tudnak választani meg-
bízható, leellenőrizhető vállalko-
zót, ezért ezen változtatni kell, és 
kínálni egy valóban leellenőriz-
hető, és jövővel – pl. garanciális 
időszak – is rendelkező vállalko-
zást. A mûszaki megbízhatósági 
faktor ugyancsak fontos tényező. 
Azok a vállalkozások, amelyek 
számla nélkül, szerződés nélkül 
végzik a munkát, ellenőrizetlen 
szakértelemmel, ellenőrizetlen 
tudással, tapasztalattal, nem 
feltétlenül végzik el a munkát 
úgy, hogy az megfeleljen minden 
szabványnak, mûszaki előírás-
nak, és mivel nem bizonyítható 
a létrejött szerződés tartalma, 
egy későbbi mûszaki probléma 
esetén – mint pl. visszatorlódó 
szennyvíz, amely elönti a pin-
cét – nem fellelhető a vállalko-
zás, a kár nem megtéríttethető. 
A csatornafektetés is egy szakma, 
ehhez is érteni kell, itt nem csak 
árok ásásáról, és csőfektetésről 
szól. A pénzügyi faktor az egyik 
legfajsúlyosabb kérdés. Mindenki 
számára ismert a lakosság általá-
nos anyagi helyzete, amelynek 
oka az általános válság, ami 
immár évek óta húzódik. Ehhez 
Érden hozzájárul a csatornázás-
sal kapcsolatos már felmerült 
terhek fizetése, így a házi bekö-
tés finanszírozása a családok egy 
részénél komoly gondot jelent-
het. A házi bekötések elvégez-
tetéséhez ezért célszerû valami-
lyen finanszírozást is kínálni, és 
nem csak a törvény által előírt 
fenyegetést, a talajterhelési díj 
kivetéséről. Az utógondozásról 
esik a legkevesebb szó. Az az 

alvállalkozó, aki a közterületen 
építi a csatornát, és látszólag 
nagyon kedvező áron elkészíti a 
házi bekötést is, az másnap már 
lehet, hogy nem is Érd terüle-
tén tevékenykedik, sőt, akár fel 
is hagyhat a tevékenységével és 
amikor a csatorna végre beköt-
hetővé válik, és kiderül, hogy a 
lejtés nem volt megfelelő és elő-
jönnek a problémák, akkor lehet 
keresni egy másik vállalkozót, 
aki majd újabb összegért ismét 
elvégzi a munkát. Természetesen 
a leggondosabb, legprecízebb 
vállalkozó által elvégzett munka 
esetében is előfordulnak hibák, 
de ezek a vállalkozók megtalál-
hatóak, a szerződésben vállalt 
garanciáik érvényesíthetőek, így 
az egyszerû kellemetlenségen 
kívül a polgárnak nem kell ismé-
telt anyagi terheket vállalnia.

Külön kiemelésre érdemes 
azon ingatlanok helyzete, ahová 
un. házi átemelő szivattyút kell 
elhelyezni. Gondoljunk bele, 
milyen kellemetlen helyzet áll-
hat elő, ha éppen a karácsonyi 
ünnepek alatt hibásodik meg, és 
nem tudjuk használni az ingatlan 
vízrendszerét. A beépített szi-
vattyú egyébként is elromolhat, 
egyébként is karbantartásra szo-
rul, ami csak látszólag egyszerû 
feladat, és megint összefügg a 
kivitelezéssel, a hozzáértéssel, a 
mûszaki megoldásokkal. Ez egy 
nagyon komoly, még háztartási 
szinten is nagyon erőteljes igény-
bevételnek kitett rendszer, amely 
könnyen elromlik.

– Ezen fontos, a házi bekö-
tésekkel kapcsolatos problémák 
feltárása után milyen javaslatot 
tettek a város vezetésének?

– A javaslatunk, figyelembe 

Bemutatkozik a konzorcium véve Érd MJV polgárainak igé-
nyeit és érdekeit elég komplex 
volt. Javasoltuk, hogy lehetőleg 
valamely városi 100 %-os tulaj-
donú Kft. vezetésével jöjjön létre 
egy konzorcium, amely képes 
kielégítő megoldásokat nyújta-
ni az összes felmerülő feladatra. 
Felkutattunk olyan vállalkozáso-
kat, amelyek kellően felkészül-
tek és tapasztaltak a kivitelezési 
munkálatok elvégzésében, keres-
tünk nagy tapasztalattal rendel-
kező mérnököket, akik túl az 
egyszerû tervezésen, készek és 
képesek megoldásokkal előállni 
a felmerülő mûszaki problémák-
ra. Javaslatot tettünk pénzügyi, 
finanszírozási lehetőségek felku-
tatására, illetve a lakosság kisebb 
hányadát érintő házi átemelő szi-
vattyúk által felvetett problémák 
megoldására.

– Melyek ezek a megoldások?
– Megkerestük az OTP Bank 

NyRt.-t, akik lényegében azon-
nal a kezdeményezésünk mögé 
álltak, és kidolgoztak egy, az 
érintett polgárok számára 
nagyon előnyös finanszírozási 
konstrukciót, amely a piacon 
talán a legkedvezőbb, 10,49 % 
THM-el rendelkezik, lévén egy 
államilag támogatott konstruk-
ció. Az OTP egyébként minden-
kinek igyekszik megoldani a 
problémáját, és ha nem is ezt a 
nagyon kedvező lehetőséget, de 
valamilyen finanszírozást min-
denki számára megkísérelnek 
megtalálni. A társulás értékesí-
tő munkatársai közül majdnem 
mindegyik megszerezte már a 
szükséges PSZÁF engedélyeket 
(szigorú ellenőrzés), így a házi 
bekötés szerződésének megkö-
tésével egyidejûleg rendelkez-
nek a szükséges jogosítványok-
kal, hogy a megfelelő kölcsön-, 
hitelkérelmi okmányokat kitölt-

sék, és azt az ügyfél helyett, 
nevében az OTP-hez benyújtsák. 
Még arra is gondoltunk, hogy az 
ügyfélnek ne kelljen szaladgálni 
a finanszírozás érdekében. 

– A másik, ugyan a lakosság 
kiesebbik hányadát érintő prob-
léma a házi átemelő szivattyú 
beépítése. Ez azért jelentős kér-
dés, mert egy elég költséges, 
mûszakilag összetett szerkezet, 
amely később, az üzemeltetés 
során is problémákat vet fel. 
Megkerestünk több gyártót és 
végül a világ egyik vezető szi-
vattyúgyártójánál, a Grundfos 
Magyarország Kft.-nél ragadtunk 
le. Egy részről az általa kínált 
termékeket a magyarországi 
gyáraiban állítja elő, másrészt a 
versenytársakhoz képest nagyon 
kifinomult, könnyen kezelhető 
mûszaki megoldásokat kínál. 
A konzorcium házi átemelőkkel 
foglalkozó tagja a kiváló mûszaki 
megoldásokon kívül egy speci-
ális bérleti konstrukciót is java-
sol, amely egyrészt csökkenti a 
lakosság pénzügyi terheit – nem 
kell megvásárolni a szivattyút –, 
másrészről ad egy szerviztámo-
gatást, így a meghibásodott szi-
vattyú helyett azonnal kiszállít a 
helyszínre egy cserekészüléket, 
és lényegében néhány óra alatt 
megoldja a felmerülő problé-
mát.

– Elhangzott, hogy kínálnak a 
házi bekötéseken kívül más szol-
gáltatást is. Melyek ezek?

– Valóban kínálunk számos 
egyéb érdekes és a polgárok 
számára nagyon hasznos meg-
oldást, amelyek lényegében 
összefüggenek a házi beköté-
sekkel. Ezek olyan víztakarékos 
megoldások, amelyek víz- és 
csatornadíj-megtakarítást ered-
ményeznek, és ezek mértéke 
olykor olyan tetemes, hogy a 

teljes bekötésre fordított finan-
szírozás törleszthető a víz és 
csatornadíj megtakarításból. 
Akik ezt a megoldást választják, 
azok lényegében teher nélkül 
végeztethetik el a csatornabe-
kötést. A konzorcium természe-
tesen elvállalja mindazon mun-
kákat, amelyek összefüggenek a 
házi bekötéssel, tereprendezés, 
térburkolat helyreállítása, stb., 
de természetesen, ha felmerül 
bármilyen más építőipari kivite-
lezési munka, azt is egy felvonu-
lással elvégezzük.

– Hol és hogyan lehet elérni 
önöket?

– Ebben a kérdésben is a 
lakosság, az ingatlantulajdo-
nosok kedvében igyekszünk 
járni. Munkaidőben megtalálha-
tók vagyunk a Városfejlesztési 
Kft. irodájában, telefonján. 
Nyitottunk az önkormányzattal 
együttmûködve egy ügyfélszol-
gálati irodát az érdi TESCO áru-
házban, amely mindennap, az 
ottani üzletek nyitvatartásával 
megegyezően várja az érdek-
lődőket, ahol a munkatársaink 
minden felmerülő kérdésre tud-
nak válaszolni, és az ott egyez-
tetett időpontban felkeresik az 
érdeklődőt az otthonában, elvég-
zik a felmérést, majd a szer-
ződési ajánlattal visszatérnek. 
Munkatársaink igény esetén 
felkeresik az érdeklődő polgá-
rokat, ahol minden esetben a 
TÉHB által kiállított arcképes iga-
zolvánnyal igazolják magukat, 
de ellenőrizhetőek www.tehb.
lapunk.hu honlapunkon is, vagy 
a Facebook oldalunkon, és meg-
találhatóak vagyunk e-mailben: 
tehb2012@gmail.com, vagy tele-
fonon, a 06-23-520-553 számon.

Köszönjük a bemutatkozás 
lehetőségét és várjuk az érdeklő-
dő polgárokat.

információk

p
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…akkor tanuljon nálunk!

Iskolánk, Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai 
Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi OKJ-s 

képzéseket indítja esti tagozaton érettségizettek
részére ebben a formában utoljára:

középfokú képzés:
InForMatIkaI rEnDSZErGaZDa – jól 
használható hálózati és hardveres ismeretek, 
alapvető vállalkozói és jogi ismeretek megszerzése.

Felsőfokú képzés:
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ – széles elhe-
lyezkedési lehetőség. Célunk olyan szakemberek 
képzése, akik jártasak lesznek a pénz- és hitel-
gazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi 
döntések előkészítésében. 

KÉPZÉSI IdŐ: 2 tanév

jÖjjÖn HoZZánk! tanuljon nálunk!

Iskolánk, Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai 
Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi OKJ-s 

képzéseket indítja esti tagozaton 10. osztályt  ill. 
1998/99 előtt végzetteknél 

8 általánossal rendelkezők részére:

alaPFokÚ kÉPZÉSEk:
IroDaI aSSZISZtEnS – különféle irodai feladatok 
ellátására készít fel (számítógépes ismeretek, vakon 
gépírás, jogi alapismeretek…)

SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ
– célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek 
alkatrészekből összeállítani egy PC-t, arra operációs 
rendszert telepíteni. Hiba esetén képes a hiba okát fel-
tárni és a szükséges alkatrészeket kicserélni. Alapvető 
vállalkozói és jogi ismeretek megszerzése.

KÉPZÉSI IdŐ: 2 tanév

Jelentkezni és érdeklődni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden napján 
és iskola2143@freemail.hu elektronikus levelezési címen. BEIRATKOZÁS: augusztus 27-én (hétfő) és 

augusztus 30-án (csütörtök) 15:00-18:00 óra között a képzés helyszínén: 
Simándy József  Általános Iskolában. Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Jelentkezzen most!

Nem vették fel az egyetemre?
Új szakmát szeretne tanulni?

Tovább képezné magát?

ÉrEttSÉGI nÉlkÜl IS
tanulHat SZakMát!

CSOBBANÁS AZ ADRIÁN!
Non-stop busz, csoport- 

kísérővel, 1 nap csobbanás 
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

RETRO ISZTAMBUL
6 nap szept. 25-30. busz, 

idegenvezető, városnézés,
3 éj háromcsillagos központi 
szállodában, reggeli 59900 Ft/fő

HEREND-DÖRGICSE
busz, idvez., borkóstóló,
ebéd aug. 19. 4990 Ft/fő

EGER-SZÉPASSZONYVÖLGYE
busz, idvez. aug. 25.

2790 Ft/fő

SZEGED-ÓPUSZTASZER
busz, idvez. szept. 1.

4790 Ft/fő

PANNONHALMA-GYŐR
busz, idvez. szept. 1. 2980 Ft/fő

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY-
HOLLÓKŐ

busz, idvez, palóc ebéd szept. 8. 
4490 Ft/fő

KOMARNO-PÁRKÁNY-VISEGRÁD
busz, idvez., középkori ebéd 

szept. 9. 3990 Ft/fő

EISENSTADT-FERTŐD
busz, idvez. szept. 9. 4490 Ft/fő

VÁC-IPOLYSZAKÁLLOS-
ESZTERGOM

busz, idvez., mézüzemlátoga-
tás, ebéd szept. 15. 4590 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
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ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 6 
légkamrás GEALAN ablakok Bontás-
beépítés-helyreállítás.Fizetés három 
részletben is lehetséges.06-20-622-
1136 06-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Könyvelõiroda, jó kommunikációs 
készséggel munkatársat keres, önélet-
rajzokat fizetési igény megjelölésével 
az adopenz@adopenz.hu e-mail címre 
várjuk.

Nemzetközi viszonylatra, tehergépko-
csi vezetõket keresünk 40 tonnás szerel-
vényekre kezdõk jelentkezését is várjuk. 
T:06 30 488 5159, 06 30 488 5024

Hobbifotós gyakorláshoz modellcsa-
jokat keres, jelentkezni fotóval és tele-
fonszámmal a következõ e-mail címen 
lehet modellpic@gmail.com

Benzinkutast keresek, minimum 3 
éves benzinkutas gyakorlattal vagy 
kereskedelmi végzettséggel Érdi mun-
kahelyre. T:06 20 396 7870

Érdi háztartásba gluténmentes ételek 
készítésében jártas hölgyet keresek heti 
több napra. T: 06 30 325 9845

Törökbálinti Corában gyakorlattal 
rendelkezõ varrónõt felveszek. T:06 30 
498 0336

Gyakorlattal, tiszta erkölcsivel 
benzinkútkezelõt felveszek T:06 30 
6348 540

Szobafestõ mázoló szakmunkást 
foglalkoztatnék. T:06 20 912 2208

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE 
TÖBBET ÉR,HITELES MÉRLEG,NINCS 
LEVONÁS!EZÜST:DÍSZTÁRGY IS:
EVÕESZKÖZ,CUKORDOBOZ,GYER
TYATARTÓ,STB BP.JÓZSEF KRT 
41.ÉKSZERÜZLET!30/957-2206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI





















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FOGÁSZAT

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GYEREKFELÜGYELET

Tapasztalt, referenciával és végzett-
séggel rendelkezõ fiatal nagymama, 
vállal gyermekfelügyeletet Érden és 
körzetében, autóval rendelkezem, a 
házvezetésben otthon vagyok. T:06 20 
360 2549

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. József Attila utcánál, 1,5 
szobás, parkra nézõ, erkélyes lakás 
költözhetõ állapotban eladó! Irányár: 
8.800.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Barosson, kiváló állapotú, 
80nm-es ikerház garázzsal, tárolóval, 
terasszal akciós áron eladó! Irányár: 
24.600.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. kertvárosban, 50nm-es, jog-
tiszta házrész szeparált kerttel, autó-
beállóval akciós áron eladó! Irányár: 
9.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578











XI. Kelenföldön, jó közlekedésnél, 
50nm-es, galériás, egyedi fûtéses, igé-
nyesen felújított lakás eladó! Irányár: 
9.900.000 Ft Tel: 06-70/609-3057

XI. Albertfalván, 2,5 szobás, loggiás, 
zöldre nézõ, csendes, egyedi mérõs 
lakás garázsbérleti joggal eladó! Irányár: 
10.500.000 Ft Tel: 06-30/380-1885

I. Attila út, Vérmezõ, 65 nm-es 
panorámás, felujított  lakás eladó. 2 
szobás, 4. emeleti. irányÁr: 22,9 MFt 
0670-2290203    
www.ingatlan.com/5575555

Mélyen ár alatt 3 szintes 216 m² 
ház eladó Érd-Parkvárosban, nyugodt 
környéken 300 m² saroktelken. T:06 
20 61 61 617

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

Érd, Fehérvári úton 2000 m²-es 
telken 100 m²-es családi ház eladó 
irányár: 14,9 M Ft. T: 06 20 295 4810

Érden egy 35 m²-es összkomfortos 
ház 320 m² telekkel eladó, érdeklõdni:06 
30 531 5464

JÁRMÛ

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

KÁRPITOS

KERT

KIADÓ

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

Kiadó Érd-Parkvárosában kis lakás, 
kerttel, kocsibeállóval, külön mérõkkel, 
bútorozva 45 E Ft T:06 20 425 4292

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

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 szo-
bás igényes lakás gépjármû beállási 
lehetõséggel kiadó. T:06 70 312 5863

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

Érd központjában, szoba-konyhás 
lakás hosszú távra kiadó 1 havi kaució 
szükséges T: 06 20 295 4810

Egy szoba összkomfortos lakás 
bútorozva, igényes párnak vagy sze-
mélynek kiadó T:06 20 268 1019

Lakótelepi 1 szoba+étkezõs, erké-
lyes lakás kiadó 42 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 30 573 4536

Kiadó 1 személy részére szoba, kis 
konyha hosszú távra. T:23 375 585

KIADÓ LAKÁST KERES

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







































Kiadó  lakást keresünk, Budapesten, 
lehetõleg jó közlekedésnél,  hosszútáv-
ra!!! Ajánlatokat a 266-2698  vagy a 06 
/30 826 66 91 számra várjuk!

KERESEK kiadó lakást Budapest 
belvárosában, jó közlekedésnél, hosz-
szútávra.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

KONTÉNER

LAKÁSFELÚJÍTÁS

FIGYELEM! Megbízható cég vállal 
mindenfajta lakásfelújítást bármi-
kor, bármekkorát, bárkinek, bárhol 
GARANCIÁVAL! Felmérés DÍJTALAN! 
Tel 20-466-1889, 20-955-5878

MASSZÁZS

Keresek Érden ceragemágyat ahová 
járhatnék térítés ellenében. T:06 30 
611 6091

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

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

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
korrekt áron. T:06 20 361 0447

SZOLGÁLTATÁS























Kõmûves munkát új-építést, felújí-
tást, átalakítást, hõszigetelést, bur-
kolást, festést, gipszkartonozást stb. 
garanciával, ingyenes felméréssel vál-
lalunk. T:06 20 939 2867

Cégalapítás, cégmódosítás kedvezõ 
árakon, gyors ügyintézéssel Dr. Gill 
Borbála T:06 20 258 0582 E-mail:
dr.gill@legalservice.hu

Probléma van a tetõvel? Hívjon SOS 
bármikor. T:06 20 61 61 617

TÁRSKERESÕ

TELEK

Érden az Ófalusi pincesortól 500 m-
re 27 000 m²-es ültetvény:cseresznye, 
meggy, sárgabarack, õszibarack, szõlõ 
eladó közvilágítás és vízvezeték a telek 
elõtt ár:9,5 M Ft ugyanott 10 000 m² 
4,5 M Ft. T:06 20 227 0136









Érd-Tárnok határán fõútvonalon 
2500 m² telek eladó, 40% beépíthetõ, 
vállalkozásra, házépítésre. Ár: 15,5 M 
Ft T: 06 30 210 1197

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Építkezésbõl megmaradt cement 
2600 Ft/q, oltott mész 1000 Ft/zsák, régi 
bútorok, órák eladók. T:23 372 297

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT

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







AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

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

SZENNYVÍZCSATORNA
építését vállaljuk 10% kedvezmény 

5 m felett és nyugdíjasoknak is.
Kivitelezés, tervezés!

T: 06 20 944 5432
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A Duna csoportban az Érdi VSE 2012-2013. évi bajnoki menetrendje
1. forduló Jászapáti VSE – Érdi VSE 2012.08.18. 17.00

2. forduló Érdi VSE – Budafoki FC 2012.08.25. 17.30

3. forduló RTK-VASLO – Érdi VSE 2012.09.02. 17.00

4. forduló Érdi VSE – Budaörsi SC 2012.09.08. 16.30

5. forduló Sárisáp TASK – Érdi VSE 2012.09.15. 16.30

6. forduló Érdi VSE - Csepel FC 2012.09.22. 16.00

7. forduló Százhalombattai LK – Érdi VSE 2012.09.29. 16.00

8. forduló ESMTK - Érdi VSE 2012.10.07. 15.00

9. forduló Érdi VSE -Biatorbágy 2012.10.13. 15.00

10. forduló SZABADNAP

11. forduló Érdi VSE - Videoton FC II 2012.10.27. 14.30

12. forduló Pénzügyõr SE - Érdi VSE 2012.11.03. 13.30

13. forduló Érdi VSE - III:Ker.TVE 2012.11.10. 13.30

14 .forduló RAFC - Érdi VSE 2012.11.17. 13.00

15. forduló Érdi VSE – Diósdi TC 2012.11.24. 13.00

A hét  végén  megszólal  a  síp  az 
NB  III-as  csapatok  mérkőzésein 
és  kezdetét  veszi  a  küzdelem 
nemcsak  a  jobb  helyezésekért, 
hanem  az  átszervezés  miatt  az 
NB III-as tagság megőrzéséért is. 
A felkészülésről,  a  csapatnál 

történt változásokról és az elvá-
rásokról  kérdeztük  Miskovicz 
Bálint vezetőedzőt  és  Romics 
Ervin szakosztályvezetőt. 
– Július elején kezdte a csa-

pat  a  felkészülést  heti  ötszöri 
edzéssel. A hónap elején főleg 
a  fizikai  felkészítésre  helyez-
tük  a  hangsúlyt,  később  a 
labda is előkerült – kezdte tájé-
koztatását Miskovicz  Bálint. 

– A fiúk nagyon kemény mun-
kát  végeztek,  ennek  köszön-
hetően  véleményem  szerint 
az  erőnlétük  még  a  tavalyi-
nál  is  jobb  lesz,  pedig  erre 
az  előző  bajnokságban  sem 
lehetett  panasz.  A felkészülési 
mérkőzéseken  több  taktikai 
variációt  is  kipróbáltunk,  úgy 
látom, a kétcsatáros felállás fek-
szik nekünk a legjobban, és erre 
a  megfelelő  játékosállomány  is 
rendelkezésre áll. Hiányérzetem 
talán csak abban van, hogy NB 
III-as  ellenfélnél  erősebb  csa-
pattal nem találkoztunk,  így az 
igazi  erőfelmérés  majd  a  baj-
nokság lesz.

–  A játékoskeretben  mini-
mális  változás  történt.  Havrán 
Gergely munkahelyi  elfoglalt-
sága  miatt,  Makituma Noah 
sérülés  miatt  hagyta  abba  a 
sportolást.  Több  játéklehe-
tőség  reményében  Illés Gergő 
Tárnokra,  míg  Megyeri Roland 
Százhalombattára  igazolt. 
Érkezőkről  is  be  tudok  számol-
ni.  A hazai  szurkolók  örömé-
re Nagy Attila  ismét  zöld-fehér 
mezt  ölt  magára  és  Berényi 
Balázs (középpályacsatár) társa-
ságában  Dunaújvárosból  érkez-
tek. A csatársor erőssége lehet a 
Dunaharasztiból  érkezett  Patkó 
György, aki az előző bajnokság-

ban  elért  18  góljával  az  Alföld 
csoport egyik legeredményesebb 
gólvágója  volt.  Véleményem 
szerint  erősödött  a  keret,  nagy 
küzdelmet  várok  a  csapatba 
kerülésért.  Mindenkinek  hétről 
hétre  a  maximumot  kell  nyúj-
tania,  hogy megőrizze  helyét  a 
kezdőcsapatban.
–  Az  elnökség  a  bajnokságot 

illetően  az  1-3.  hely  valame-
lyikét  várja  el  a  csapattól  és  a 
biztos bennmaradást az NB III-
as  bajnokságban.  Véleményem 
szerint csapatunk erősebb lesz, 
mint  az  előző  bajnokságban 
aranyérmet  szerzett  csapat. 
Még nem tudjuk, hogy riválisa-
ink  kik  lesznek,  hogyan  erősí-
tettek, de az biztos, hogy hatal-
mas küzdelem lesz az NB III-as 
tagság  megőrzéséért.  Örömmel 
látom, hogy a fiúk nagyon moti-
váltak  és  mindent  megtesznek 
azért, hogy újra bajnoki címmel 
zárják a bajnokságot.
Romics  Ervin  szakosztályve-

zető  szerint  egy  bajnokcsapat-
nak  nem  lehet más  célja, mint 
újra  megnyerni  a  bajnokságot. 
Nem  a  múlttal  kell  foglalkoz-
nunk, hanem előre kell tekinte-
nünk.  Számos  nagy  riválisunk 
lesz.  Többek  között  az  NB  II-
ből  kiesett  Budaörs,  az  örök 
bajnokesélyes  ESMTK,  az  erős 
kerettel  rendelkező  Diósd,  és 
többen mások  is.  Nem  tudjuk, 
hogyan  sikerült  vetélytársaink-
nak  az  erősítés,  az  azonban 
biztos,  hogy  nagy  harc  lesz  az 
NB  III-as  tagság  megőrzéséért. 
Nem leszek csalódott, ha a baj-
nokságot  nem,  de  a  2-3  helyet 
szerezzük  meg,  megőrizve  az 
NB III-as tagságot.
  Harmat Jenő

 Indul a labdarúgó NB III-as bajnokság

Rajtra kész az Érdi VSE

Ellenfeleinknek fõleg a  védekezésre futotta erejük az érdi csapat ellen
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Rangos  mezőnyben, 
három külföldi csapat 
társaságában  rende-
zi  hagyományos  au-
gusztusi  felkészülési 
tornáját  az  ÉTV-Érdi 
VSE.
A bajnokságban  ne-

gyedik  helyen  végzett 
érdi  lányok  2009-ben, 
Magyarországon elsők 
között  váltottak  a  né-
met  sportszergyártó 
termékeire, amit azóta 
nagy  megelégedett-
séggel  használnak. 
A csapat  jelképévé 
vált,  különleges,  na-
rancssárga  szerelést 
természetesen  az  új 
szezonban is magukon 
viselik az érdiek, a baj-
nokságban és az EHF-
kupában egyaránt. Az 
ÉTV-Érdi VSE és a sportszergyár-
tó  kapcsolatának  erejét  mutat-
ja,  hogy  nemcsak  felnőtt  csapa-
tunk minden felszerelését, de az 
összes  utánpótlás  korosztályt  is 
az ERIMA „öltözteti”. 
A torna  résztvevői:  RK 

Podravka  Vegeta  (horvát),  RK 
Zajeèar (szerb), Kometal Skopje 
(macedón), ÉTV-Érdi VSE.

A torna programja:

2012. augusztus 22. szerda
17:30 Budaörs – RK Podravka 
Vegeta (horvát) – RK Zajeèar 
(szerb)
19:30 Érd – Kometal Skopje 
(macedón) – ÉTV-Érdi VSE
2012. augusztus 23. csütörtök
17:30 Érd – 3. helyért (az elő-
döntők vesztesei)

19:30 Érd – döntő (az elődöntők 
győztesei)
Díjátadás

A szokásoknak megfelelően a 
torna legjobb játékosát, legjobb 
kapusát,  gólkirálynőjét  és  leg-
jobb érdi  játékosát  egyénileg  is 
díjazzuk!
Az ÉTV-Érdi VSE közös edzé-

seket  is  tart  a  külföldi  csapa-
tokkal,  az  egyesületek  közötti 
jó  kapcsolatnak  köszönhetően. 
Az  RK  Podravka  Vegeta  csapa-
tával  augusztus  21-én,  kedden 
este  edzenek,  majd  augusztus 
24-én,  pénteken  délelőtt  az  RK 
Buduènost  Podgorica  együtte-
sével  lesz  közös  tréning.  A hét 
nemzetközi  programja  péntek 
19  órától  edzőmérkőzéssel  zá-
rul, a BL-győztes ellenféllel. 

Budaörs – Érd 2012. augusztus 22-23.

V. ERIMA Nemzetközi  
Nõi Kézilabda Kupa


