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Tanévre készülve
Az önkormányzatoknak alaposan végig kell 
gondolni, lemondjanak-e az iskoláikról.
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Társulati hírek
Augusztus végén is több mint száz szakaszon 
folyik a csatornaépítés.
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Szent István-nap

A harmincfokos hõség sem tartotta vissza az érdi sokaságot, hogy augusztus 20-át 
közösségben, honfitársaival együtt ünnepelje meg. A város új Fõterén zsúfolásig 
megteltek a színpad elõtti széksorok. Nemzeti ünnepünk alkalmából ezúttal a 
Bolyai iskola tanulói, valamint Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör 
tagjai egyházi és népi énekekkel, verssel és prózával tisztelegtek Szent István 
öröksége elõtt, és mielõtt az egyházak képviselõi az új kenyeret megáldották volna, 
ünnepélyes állampolgársági eskütételre is sort került.  5. oldal

Csatornarákötési lehetõségek
Az utóbbi idõben egy-
re több olyan kérdés 
érkezik a csatorna tár-
sulathoz, amely azt a 
helyzetet érinti, amikor 
néhány ingatlan tulaj-
donosa a szomszédos 
telken keresztül rákötött 
a másik utcában koráb-
ban kiépült csatornára. 
Sok a vita a szolgalmi 
jog körül – ezekre a 
kérdésekre kértünk vá-
laszt a társulat illetékes 
szakembereitõl.  4. oldal

Tanuszoda-felújítás

Rövid ideig zárva tart, illetve tartott a városi tanuszo-
da. A bezárás okairól, körülményeirõl, céljáról kér-
deztük a Városfejlesztési Kft. ügyvezetõ igazgatóját. 
A tanuszoda augusztus 25-én – tehát jelen lapszá-
munk megjelenését megelõzõ nap – reggel 6 órától 
várja újra a látogatókat. 3. oldal

Vita az akkreditálásról
Egy építőmérnök írta le gondolatait az akk-
reditálás folyamatáról és gyakorlatáról.

10

Bajnoki nyitány
Idegenben ért el döntetlent a labdarúgó-
bajnokság első mérkőzésén az Érdi VSE.

13

Zarándoklat

Spanyol mintára tervezték 
a magyar zarándokutat.  
A fejleményekrõl Rumi 
Imre számolt be.  7. oldal

Anyatej

Az Anyatejes Naphoz kap-
csolódó sorozatunkban 
most arról írunk, hogyan 
tudjuk megvigasztalni sí-
ró kisbabánkat. 12. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepünk megérdemli, hogy a 
hagyományos városi rendezvé-
nyen minél többen vegyenek 
részt, együtt emlékezzenek meg 
Szent István királyról és az új 
kenyér ünnepéről – mondta 
Segesdi János, aki nemcsak erre 
a napra hívta meg az érdieket, 
hanem egy másik fontos ese-
mény időpontját is bejelentette. 
Ez utóbbi már a vakáció végét, 
a szorgalmi idő kezdetét jelenti, 
hiszen a meghívás az idei városi 
tanévnyitóra szólt, amit a Kós 
Károly Szakképző Iskolában 

rendeznek meg augusztus 30-
án. Tulajdonképpen ez lesz az 
utolsó olyan tanév, amely még 
az önkormányzati iskolákban 
kezdődik el, hiszen 2013. január 
elsejétől már életbe lép az új 
oktatási rendszer, amely min-
denkinek, diákoknak, pedagó-
gusoknak és az intézmények 
fenntartóinak egyaránt jelen-
tős változásokat eredményez 
– fûzte hozzá az alpolgármes-
ter – Az önkormányzatoknak 
szeptember 30-áig nyilatkoz-

niuk kell arról, hogy megtart-
ják-e, vagy állami kézbe adják 
iskoláikat. Az érdi városveze-
tésnek – az állami költségvetési 
támogatást mérlegelve – rend-
kívül pontos számításokat kell 
elvégeznie, hogy képet kapjon 
arról, a jövőben mekkora terhet 
jelentene Érdnek, ha továbbra 
is ragaszkodna az iskoláihoz. 

A közgyûlés tagjainak a szep-
tember 20-i ülésen kell meg-
hozniuk majd azt a korántsem 
egyszerû, roppant felelős dön-
tést, vállalják-e a város oktatási 
intézményeinek fenntartását, 
vagy állami kézbe adják azokat. 
Valójában az épületek fenntar-
tásáról és mûködtetéséről van 
szó, hiszen az oktatási felada-
tokról, a pedagógusok béréről a 
jövőben az állam gondoskodik. 
A városnak pedig mérlegelnie 
kell, hogy a szigorú finanszí-

Jól meg kell fontolni, lemondjon-e az önkormányzat az iskoláiról

Ünnepre és tanévre készülve
Eredetileg az augusztus 
20-ai ünnepség lett volna 
a témája a városvezetés 
múlt szerdai, augusztus 
15-ei sajtótájékoztató-
jának, de mivel Segesdi 
János azt is bejelentette, 
hogy augusztus 30-án, a 
Kós Károly szakiskolában 
kerül sor a városi tanév-
nyitó ünnepségre, így az 
oktatás is szóba került, és 
újságírói kérdésekre is vá-
laszolt az alpolgármester. 

Segesdi János: A járások közelebb hozzák a közigazgatást a lakossághoz
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A szeptemberben iskolába induló nebulók remélhetõleg semmit nem fog-
nak megérezni abból, ha változik az intézmény fenntartója

Szemétszállítás a csatorna építésével érintett utcákban
Az	Érdi	Kommunális	Hulladékkezelő	Kft.	(továbbiakban:	ÉrdKom	Kft.)	ügyfélszolgálatával	
történt	 egyeztetés	 nyomán	 tájékoztatjuk	 a	 csatornaépítés	 által	 érintett	 utcákban	 lakó	
ingatlantulajdonosokat	a	háztartási	hulladék	elszállításának	lehetőségeiről:
1.	 	Ha	a	csatornaépítés	miatt	a	hulladékszállítási	napon	az	ÉrdKom	Kft.	járműve	nem	tud	

bejutni	az	utcába,	akkor	a	következő	napon	ismét	megkísérlik	a	szemétszállítást.
2.	 	Ha	a	csatornaépítéssel	érintett	utcából	az	ingatlanok	tulajdonosai	a	hulladékszállítás-

ra	kijelölt	napon	a	keresztező	utcákba	ki	tudják	vinni	a	hulladéktároló	edényzeteket,	
úgy	azokból	a	hulladékot	az	ÉrdKom	Kft.	elszállítja.	

3.	 	Ha	e	két	nap	egyikén	sem	járnak	eredménnyel,	ez	esetben	az	ÉrdKom	Kft.	a	következő	
héten,	 a	 kijelölt	 szállítási	 napon,	 az	 addig	 keletkezett	 többlethulladékkal	 együtt	
szállítja	el	a	háztartási	hulladékot	a	csatornaépítés	miatt	korábban	felbontott	utcából.	
Ezen	 eseti	 alkalmakkor	 a	 hulladéktároló	 mellé	 nemcsak	 az	 ÉrdKom	 Kft.	 szabványos	
zsákjában	lehet	kihelyezni	a	többlethulladékot,	hanem	bármilyen	egyéb	zsákban.

Megértésüket	és	türelmüket	köszönjük!

Ismételten közöljük, hogy a csa-
tornázási programmal kapcso-
latban kizárólag az alábbi lehe-
tőségek igénybevételével lehet 
hiteles tájékoztatást kapni:

Társulati tagsággal kapcsolatos 
kérdések (tagsági viszony, adás-
vétel, öröklés stb.), pénzügyi 
kérdések (részletfizetés, befize-
tések, egyenlegegyeztetés):

Érd, Szabadság tér 12. alatti 
iroda, telefon: 06-23/521-340, e-
mail: info@erdicsatornazas.hu

Csatornázási programmal 
kapcsolatos mûszaki informá-
ciók (utcai hálózatépítés, pana-
szok, bejelentések, belső bekö-
tések, akkreditált mérnökök 
stb.): 

Érd, Alispán u. 8. alatti iroda, 
telefon: 06-23/520-330, e-mail: 
muszak@erdicsatornazas.hu 

Az érdi TESCO-ban nincs ügy-
félszolgálati irodánk! Ott a most 
zajló csatornázási program-

mal kapcsolatban nem tudjuk, 
hogy ki és milyen tájékoztatást 
ad. Ezt azért tartjuk fontos-
nak leszögezni, mert többen 
fordultak hozzánk panasszal, 
hogy az ottani irodánkba men-
tek volna be, ahol az ütemezés-
sel, tervezéssel és egyéb, csa-
tornabekötést érintő mûszaki 
kérdésekkel kapcsolatban nem 
megfelelő tájékoztatást kaptak. 
Tehát az ott kapott tájékoz-
tatásért felelősséget vállalni 
nem tudunk, legjobb tudomá-
sunk szerint ott kizárólag egy 
belső bekötésekkel foglalkozó 
magánvállalkozás van, amely-
nek sem joga, sem lehetősége 
nincs hivatalos tájékoztatást 
adni a csatornázási program-
mal kapcsolatban.

Simó Károly
elnökhelyettes

Érdi Csatornamû Társulat

Figyelemfelhívás  
a tájékoztatással kapcsolatban

rozási törvény ismeretében (a 
kötelező feladatokat nem lehet 
hitelből fizetni!), a költségveté-
se elbírja-e a mûködtetéssel járó 
anyagi terhet. Természetesen, 
ha az intézmények az önkor-
mányzathoz tartoznak, a saját 
iskoláiban az esetlegesen felme-
rülő problémákat is könnyebben 
kezelik, de meg kell érteni, hogy 
ezúttal racionálisan, a számok 
tükrében kell dönteniük, és nem 
érzelmi síkon! Természetesen 
azt sem tehetik meg, hogy „sze-
mezgetnek” az iskolák között, 
például, hogy amelyik a „ked-
vesebb” számukra, és azt meg-
tartják, hanem ha elhatározzák 
magukat, akkor vagy mindegyik 
iskolát állami kezelésbe adják, 
vagy kivétel nélkül megtartják 
azokat – szögezte le az alpolgár-
mester. Hozzátette: az Oktatási 
Minisztérium államtitkára is azt 
javasolta, hogy egy-egy telepü-
lésen az a helyes döntés, ha 
vagy mindegyik iskola megma-
rad önkormányzati, vagy kerül-
jön állami kezelésbe, a „félmeg-
oldás” ugyanis nem jó! 

Kérdésre válaszolva, az Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat 
átszervezésével kapcsolatban 
Segesdi János elmondta: folya-
matban van a Bagoly utcába 
való átköltözése, de a jövőben 
nemcsak ezen a telephelyen fog 
mûködni, hanem a Batthyány 
és a Teleki iskolában is lesz 
kihelyezett szolgáltatása, mint 

ahogyan korábban is vala-
mennyi iskolában dolgoztak a 
szakszolgálat logopédusai és 
pszichológusai. 

A sajtótájékoztatón arról 
is érdeklődtek az újságírók, 
hogy a járási körzetek kiala-
kítása mennyire érinti majd 
Érdet, jelent-e ez változást az 
eddig megszokott rendszerben. 
Az alpolgármester kifejtette, 
a járások valójában közelebb 
hozzák a közigazgatást a lakos-
sághoz, de mindez városunkat 
csupán annyiban érinti, hogy 
Törökbálintot is hozzákötik, 
ami logikusnak tûnik, hiszen 
olyan települések alkotnak 
egységet, amelyek egyébként 
is közel vannak egymáshoz. 
Például Diósddal, Tárnokkal, 
Törökbálinttal közös utcáink is 
vannak, ugyanakkor Sóskútnak 
meg Pusztazámornak nem 
sok választása maradt: Érd 
vagy Budaörs, de korábban is 
városunkhoz tartoztak, tehát 
marad minden a régiben. 
Felmerült ugyan, hogy esetleg 
Százhalombatta lehetne a járási 
központ, de végül ezt az elkép-
zelést elvetették, így szinte 
semmi nem változik, Érd járási 
központ lesz, ami elsősorban a 
helyben és a környéken élő pol-
gároknak jelent egyszerûbb és 
gyorsabb ügyintézést – közöl-
te a sajtótájékoztató végén az 
alpolgármester. 

 Bálint Edit
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Tankönyvek, tantárgyak, tan-
rendek, taneszközök, tanárok, 
tanulás… Ezek a szavak, fogal-
mak lepnek meg hirtelen, ami-
kor a rádióból hallom, hogy a 
Nemzeti Tankönyvkiadó nyom-
dáiból folyamatosan szállítják 
a tankönyveket az iskoláknak. 
A gond csak az, hogy a tanköny-
vek leszállításakor nem mind-
egyik iskola tud fizetni – pana-
szolja a kiadó. Lám, igen messzi 
múltnak tûnik, amikor a gyerme-
keimet iskoláztattam, és szülői 
értekezletekre jártam. Akkoriban 
még volt rálátásom az iskolák 
belső életére. Ezért a mai helyzet 
felderítésére több tanár ismerő-
sömet felhívtam telefonon. Volt 
köztük nyugdíjas, nyugdíj előtt 
álló, húsz év óta és öt éve tanító. 
A téma lényegéről valamennyien 
hasonló módon nyilatkoztak. 

Először megerősítették, amit 
a rádióból is hallottam, hogy a 
kiadó a nagyáruházak, bevásár-
lóközpontok kivételével nem a 
könyvesboltokba szállítja a tan-
könyveket. A gyakorlat szerint 
a Nemzeti Tankönyvkiadó az 
egyes iskolák megadott tanter-
vének megfelelően „íratja meg” 
és „gyártatja le” a tankönyveket. 
Ezek szerint csak egy alkalom-
mal nyomtatják ki azt a tömér-
dek példányszámú, ki tudja, 
hány vagonnyi papírmennyisé-
get? Sajnos, évente nyomtatják, 
hiszen változik a tanterv, így 
az új tervnek megfelelően kell 
a könyvet meg- vagy átíratni, 
majd kinyomtatni, beköttetni. 
A tankönyvek zömét azért kell 
újra nyomtatni, mert a könyvben 
feladványok is vannak, amelyek-
nek kipontozott sorait a tanuló-

nak a helyes válasszal kell kitöl-
tenie. Az ilyen tankönyv eladha-
tatlan! Egy dúsgazdag, aranyban 
és mindenféle földi javakban 
dúskáló ország képe rajzolódik 
ki előttem e nagyarányú pazarlás 
hallatán. De hát van ilyen: így él 
lehetőségeivel – szerintem a sza-
badossá torzuló szabadságával 
– egy, a Nemzeti Tantervet állan-
dóan változtató, igazító, felújító 
oktatási kormányzat. 

Mindennek a tanuló ifjúság 
látja kárát, hiszen az iskolák 
valamennyi osztályában min-
denki mást tanul! Ha például 
valakit áthelyeznek családostól 
egyik településről a másikra, 
a gyermekek részére új tan-
könyveket kell vásárolni, sok 
más eszközzel együtt. A tanuló 
kiszolgáltatottan és csodálkozva 
tapasztalja, hogy az új iskolájá-
ban más tankönyvekből, mást 
tanulnak, mint előző iskolájá-
ban. A magam részéről nem is 
megyek bele annak taglalásá-
ba, hogy ez az állapot milyen 
kedvezőtlenül hat a tanulóra, s 
mennyire veti vissza szellemi 
fejlődésében. Olvasóim pillana-
tig se higgyék, hogy egy ilyen 
újságcikk, amit éppen olvasnak, 
változtatni képes lenne egy érde-
kekkel körülbástyázott gyakor-
laton.

Arra szorítkoznék itt csupán, 
hogy utaljak a sokat emlege-
tett hajdani oktatási miniszter-
re, Klebelsberg Kunóra, aki a 
múlt század húszas, harmincas 
éveiben sikerre vitte hazánkban 
az oktatás ügyét. Reá hivatkoz-

va felemlegetik az ötezer tan-
terem felépítését, a Collegium 
Hangaricum intézményének 
megalkotását Európa egyes 
fővárosaiban. Arról azonban 
manapság szó sem esik, hogy 
megalkotta az egységes oktatási 
rendszert. Ennek lényege: a tan-
kerületi főigazgató országosan 
megszabta, hogy az egyes osz-
tályokban (alsó-, közép- és felső-
fokú oktatási intézményekben) 
mely tankönyvekből kell a taná-
roknak leadni a tananyagot. Így 
aztán, ha a gyermekek eltartóját 
más városba helyezték, akkor 
ott, az új iskolában ugyanazt a 
tankönyvet használhatták, mint 
addig a régiben. Tehát országo-
san azonos ismeretekhez juthat-
tak a tanulók. Miért van (lenne) 
szükség minden tantárgyból azo-
nos ismeretekre? Néhány szóval 
kifejezhető ez: a nemzeti önazo-
nosság kifejlődése miatt!

Jómagam élő példája vagyok 
annak, hogy nem okozott gon-
dot sem nekem, sem nemzedé-
kem tagjainak, hogy használt 
tankönyvekből tanultunk. Ez 
pedig azért volt így, mert csak a 
természetes elhasználódás miatt 
nyomtatták újra a tankönyve-
ket. Nekem csak elsős korom-
ban voltak új tankönyveim. Az 
év végén eladtam az új elsősök 
valamelyikének, s azon a pénzen 
jutottan hozzá a felsőbb osztá-
lyos könyveimhez. Hol zajlott 
mindez? A tanév kezdetekor az 
iskola előtt adtuk, cseréltük el 
vagy vásároltuk meg egymástól 
a könyveket. Igaz, Trianon után 
takarékosan, tisztes szegényég-
ben éltünk, ami nem új dolog ma 
sem. Bíró András

Tankönyvek

Tudom én, hogy nem így kell 
írni, hogy az angolban rövid 
„o” van a végén, de hát most 
éppen erről próbálok néhány 
mondatot papírra vetni, a 
mind jobban terjedő primitív 
„angolizálásról”, erről a bi-
zony nem túlságosan kultu-
rált nyelvi lazaságról. Színes 
kis történelemkönyvet lehet-
ne írni az ilyen és hasonló 
külföldieskedő, jópofáskodó 
szóhasználatról, amely az 
évek során hullámszerűen fel-
feltör a közbeszédben. Híven 
jelzik ezek a kifejezések a 
közéleti szóhasználat divatja-
it, még egy kicsit az aktuális 
politikai széljárást is megmu-
tatják. Maradva a legutóbbi 
fél évszázadnál: idősebbek-
től tudom, hogy az ötvenes 
években igazodási hajlamú, 
magukat viccesnek, egyben 
korszerűnek gondoló figurák 
mekkora harsány „drasztutyi” 
kiáltással köszöntötték isme-
rőseiket, torzítva ily módon 
az orosz nyelvű köszöntést, 
egyszersmind jelezve aktuális 
tájékozottságuk irányultságát. 
Aztán, ahogy telt-múlt az idő, 
érkeztek nyugati nyelvekből is 
ilyen és ehhez hasonló, „jaj, 
de vicces vagyok” hangvéte-
lű változatok. Amikor valaki 
az ismerősét, amúgy útszéli 
németesen „Komm ide hirte-
len” szavakkal hívta magához. 
Vagy amikor mások primitíve-
sített angollal „Tenk jól veri a 
macskát” kifejezésekkel pró-
bálták megnevettetni a társa-
ságukat. A címben írt „helló” 
karrierje pedig különlegesen 
sajátos – nem sok ország van, 
ahol nemcsak a beköszönést, 
hanem az elköszönést is helló-
val oldják meg, nem is szólva 
a ragozott, a „hellósztok” ki-
fejezésről, ami aztán végképp 
hungarikumnak tekinthető.

Mielőtt bárki azt gondolná, 
hogy ilyen aprócska, ártal-
matlan viccelődésekkel nem 
érdemes ennyit foglalkozni, 

gyorsan hozzáteszem: itt nem 
elsősorban az a baj, hogy ezek 
tényleg primitív poénkodá-
sok, sokkal nagyobb a gond. 
A közbeszédbe nyomulnak 
be a kereskedelemből, az ut-
cai feliratokból és bizony a 
médiából is a külföldieskedő 
szavak, nemcsak kiszorítva a 
megfelelő magyar kifejezése-
ket, hanem a mögöttes jelen-
téstartalmat is szegényítve. 
„Én elmentem a vásárba, fél 
pénzzel…” – énekeltük gye-
rekkorunkban. Nemsokára 
ebből is „Soppingoltam az ex-
póban, akció volt…” lehet. 

Mindez arról jutott eszem-
be, hogy hallottam: Deb-
recen adott otthont a Nem-
zetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiál-
lításnak. Nos, ennek a mező-
gazdasági és élelmiszeripari 
rendezvénynek, ennek a szem-
lének és termékbemutatónak 
ebben a minden ízében ma-
gyar városban sikerült Farmer 
Expo nevet adni. Vajon miért? 
Elfelejtették már a „gazda” 
vagy a „vásár” vagy a többi ha-
sonló kifejezést? Vagy arra szá-
mítottak, hogy ettől jön majd 
több külföldi látogató, és ez a 
cél mindenek feletti? 

Persze lehet, hogy iga-
zuk van. Lehet, hogy ez a 
jövő. Odaszól majd az alföl-
di parasztasszony az urának: 
Te Jani, nem megyünk el a 
Farmer Expóra? Az embere pe-
dig nem a villát kézbe kapva 
érdeklődik, hogy mi a csudába 
nem megyünk el, hanem rend-
ben, türelmesen válaszol: Hát 
dehogy nem megyünk, Julis, 
csak elébb milkingeld meg a 
Riskát, én meg addig végzek a 
trágyakihordás projekttel.

Lehet, hogy már most is itt 
tartunk?

A szerkesztõ jegyzete

Helló!

Az uszoda biztonságos és zavar-
talan mûködése érdekében 
rendszeresen karbantartják 
és felülvizsgálják a különbö-
ző gépeket és berendezéseket. 
A munkálatok jelenlegi állásáról 
Zsirkai László, a Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatója beszélt 
lapunknak.

– Az uszoda teljes mûszakban, 
megszakítás nélkül mûködik, 
reggel hat és este kilenc óra 
között nyitva vagyunk, beleért-
ve a hétvégéket és az ünnep-
napokat is. Éppen ezért év 
közben nem tudjuk elvégezni 
a különböző fenntartási és kar-
bantartási feladatokat, csak a 
legszükségesebbeket tudjuk 
orvosolni: mondjuk, ha leesik 
egy fogas, vagy egy csempe, de 
a komolyabb gépek, berende-
zéseket felülvizsgálatára nincs 
módunk. A közgyûlés döntése 
alapján évente kapunk 12 olyan 
napot, amikor elvégezhetjük 
ezeket a rendszeres karbantar-
tási munkálatokat. Most is erre 
kerül sor.

– Miért éppen augusztus 
hónapra ütemezték a felújítást?

– Az a tapasztalatunk, hogy 
ebben az időszakban az embe-
rek nagy része üdül, vagy a 
napos nyári időjárás miatt szí-
vesebben választ szabadtéri 
strandot. Egyrészt tehát ezért. 
A másik ok, hogy az uszoda 
alapjában véve egy tanuszoda. 
Nagycsoportos óvodásokat, 
illetve az első, második osz-
tályos iskolásokat oktatjuk 
úszásra itt. Tanuszodaként 
mûködünk tehát, így a tanév 10 
hónapjában – szeptember ele-
jétől június végéig –, sőt, még 
júliusban is a táborozások ide-
jén biztosítanunk kell a lehető-
séget a csoportoknak. Így csak 
ez az augusztusi időpont marad 
– magyarázta Zsirkai László.

Mint megtudtunk, a karban-
tartási munkálatok egyszerre 
három területen folynak.

– A nyári felújításnak tulaj-
donképpen három fázisa van. 
Egyik a főgépészeti berendezé-
sek időszakos karbantartása és 
felülvizsgálata. Ilyenek például 
a kazánok. Két Viessmann típu-
sú kazánnal állítjuk elő a meleg 
vizet. Az uszoda mûködésétől 
kezdve ügyelünk arra, hogy 
ezeket a kazánokat léptetjük, 
azaz egyszer az egyiket, más-
kor a másikat üzemeltetjük, 
hogy azonos időben szolgálják 
a feladatukat, így megelőzzük 
elöregedésüket. Az uszodában 
légfûtés mûködik, a légtechni-
kai berendezések a kazánoktól 

kapott hőmérsékleti tartományt 
fújják be az uszoda légterébe. 
A légtechnikai berendezések 
karbantartása is most folyik. 
A szûrőket el kell távolítani a 
helyükről, majd mechanikusan, 
illetve vegyszeresen meg kell 
tisztítani őket a felszálló por-
tól és más szennyeződésektől 
– mondta az ügyvezető igaz-
gató.

A karbantartás során a tech-
nológiai berendezések is felül-
vizsgálatra sem marad el. 

A forgatott víz részben egy 
tartalék medencén áramlik visz-
sza a központi térbe, amit szin-
tén meg kell tisztítani. Ezen- 
felül a nagymedencének kettő, 
a gyermekmedencének egy 
olyan tartálya van, amelyben 
úgynevezett homokpad van. 
Amikor az elszennyeződött víz 
visszakerül ezekbe a tartályok-
ba, akkor ez a homokpad szûri 
ki a vízben lévő elváltozáso-
kat. Ezeket ugyan éjszakánként 
ellenáramoltatással tisztítják, 
de háromévenként kötelező jel-
leggel ki kell cserélni a homok-
mennyiséget. 

– Ez is egy rendkívül apró-
lékos munka, de túl kell rajta 
esnünk, hogy a megfelelő víz-
minőséget biztosítani tudjuk. 
Nyitás óta, a három év alatt nem 
volt vízminőséggel kapcsolatos 
problémánk. Naponta többször 
ellenőrizzük, és havonta visz-
szük úgynevezett akkreditációs 
laborba. Erre nagyon odafigye-
lünk – hangsúlyozta Zsirkai 
László.

– Továbbá tudni kell, hogy az 
uszodában szükség van vegy-
szeres beavatkozásokra bizo-
nyos mûveletek elvégzéséhez 
– a megfelelő pH-értéktől kezd-
ve az algátlanításon keresztül 
stb. A vegyszereket külön kam-
rákban raktározott és őrzött 
ballonokban tároljuk. Az ügye-
letes gépész ebben a térben 
tartózkodik, és folyamatosan 
figyelemmel kíséri a keverési 
arányokat. Nagyon körültekin-

tőnek kell lenni, mert a külön-
böző vegyszerek egymással 
való érintkezéséből veszélyes 
gázok és gőzök keletkezhetnek. 
Az utóbbi években országosan 
bizony több halálos baleset is 
bekövetkezett ezzel kapcsolatos 
rendszerhibából vagy emberi 
mulasztásból. Oda kell figyel-
nünk, hogy itt még véletlenül 
se forduljon elő efféle baleset. 
Rendszerünk jól elkülönített, de 
ettől függetlenül csak rendsze-
resen karbantartott felszerelé-
sekkel végezhetjük biztonság-
ban a munkánkat – emelte ki az 
ügyvezető igazgató.

Zsirkai László még mind-
ehhez hozzátette:

– Tudatosan odafigyelünk 
a fejlesztésekre is: nemrégi-
ben nyertünk egy napenergiát 
hasznosító pályázatot, közel 
60 millió forint értékben. Ez 
elektromos oldalon csökken-
ti a költségeinket. Eddig 100 
ezer forint körül volt havonta 
a meddő energiánk vagy áram-
használatunk. Nagy örömünkre 
ezt tejesen meg tudtuk szün-
tetni, és a kivitelezővel kötött 
szerződés alapján, ha a későb-
biekben meddő energia jelent-
kezik a számlánkon, átvállalják 
a költségeket – zárta szavait az 
ügyvezető igazgató.

Karbantartás, felülvizsgálat és mûszaki fejlesztés

Megújul a városi tanuszoda
Rövid ideig zárva tart, 
illetve tartott a váro
si tanuszoda. A bezárás 
okairól, körülményeirõl, 
céljáról kérdeztük a Város
fejlesztési Kft. ügyvezetõ 
igazgatóját.

A karbantartási időszakban 
festési, mázolási és baleset-
megelőzési munkálatokat is 
végeznek, még ezen írásunk 
születése idején is. A tanuszoda 
augusztus 25-én – tehát jelen 
lapszámunk megjelenését meg-
előző nap – reggel 6 órától várja 
újra a látogatókat.

 Kovács Renáta

A kazánok felülvizsgálata már megtörtént, így egy ideig remélhetõen zavarmentes lesz a mûködés
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A vegyszeradagolás csak teljesen biztonságos körülmények között történhet

Fotópályázat
A Szepes Gyula Mûvelődési Központ Duna-Art 
Fotóklubja fotópályázatot ír ki „Érd képeslapo-
kon” címmel

Érd nevezetességeit, szépségeit bemutató 
fotókat várunk, amelyek képeslap formájában 
mutatják be városunkat.

Az alábbi feltételekkel:
– amatőr fotósok pályázhatnak
–  az alkotásokat A4-es formátumban, nyomdai 

minőségben kérjük, csatolva hozzá CD-n a 
kép eredeti digitális anyagát is, a további fel-
használás céljából.

A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik.
A zsûri által kiválasztott képeket díjazzuk és a 

legjobbakat képes-
lap formában is 
elkészítjük. 

A beadott pálya-
mûvekből kiállí-
tást rendezzünk a 
mûvelődési köz-
pontban. 

A fotókat név-
vel, elérhetőséggel 
ellátva a Szepes 
Gyula Mûvelődési 
Központ informá-
cióján (Érd, Alsó u 
9.) kérjük leadni.

Beadási határidő: október 17-től 19-ig, 8–19 
óráig.

Bővebb információ: 30/981-5967 

Stadler köz
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A helyzet  tehát  a  rákötések 
tekintetében  sem  túlságosan 
egyszerû. Kezdve az elején: mi 
történjen  azokkal,  akik  koráb-
ban szolgalmi joggal rákötöttek 
egy másik  utcában  levő  csator-
nára?

– Az elmúlt időszakban töb-
ben reklamáltak, hogy miért ter-
veztek csatornabekötést nekik, 
hisz már évek óta van csatorná-
juk, és fizetik is a csatornaszol-
gáltatási díjat.
– A helyzet nem minden eset-

ben  ilyen  egyszerû  –  kaptuk  a 
választ  Simó Károlytól,  az  Érdi 
Csatornamû  Társulat  elnök-
helyettesétől.  –  Vannak  olyan 
ingatlanok, ahol a jogszabályok 
által biztosított kivételes lehető-
ségekkel  éltek,  és  ideiglenesen 
rá  tudtak  kötni  a  csatornára, 
azonban ennek feltételei voltak. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
a most épülő csatornahálózatot 
2007-ben  kezdték  el  tervezni, 
azóta eltelt csaknem fél évtized, 
és közben nem állt meg az élet: 
új  telkek  alakultak  megosztás-
sal,  társasházak  épültek  stb. 
Természetesen  ezeken  a  terve-
ken most még lehet változtatni, 
nem kell olyat építeni, ami nem 
ésszerû.

– Milyen lehetőség volt ráköt-
ni a szennyvízcsatornára, ha 
abban az utcában még nem 
volt csatorna, ahol az ingatlan 
fekszik?
–  A közmûves  szennyvíz-

elvezetésről  szóló  38/1995 
kormányrendelet  fő  szabály-
ként  azt  írja  elő,  hogy  lehe-
tőség  szerint  az  adott  utcából 

kell  ellátni  bekötéssel  az  ingat-
lant. Ugyanakkor lehetővé teszi 
– mint kivételes megoldást – az 
úgynevezett  „szolgalmi  joggal” 
való rácsatlakozást is a szenny-
vízcsatorna-hálózatra.  Ilyenkor 
a  már  kiépült  hálózat  mentén 
fekvő ingatlan tulajdonosa szol-
galmi jogot ad telekszomszédjá-
nak, és beleegyezik abba, hogy 
a  bekötővezetéket  az  ő  telkén 
keresztül építsék ki azon ingat-
lan részére is, amelynek utcájá-
ban  még  nincs  csatorna.  Az  is 
az  előírások  között  van,  hogy 
amennyiben  a  „saját  utcában” 
kiépül a csatornahálózat, a szol-
galmi  jogot  annak  az  ingatlan-
tulajdonosnak  a  kérésére,  aki 
a  szolgalmi  jogot  biztosította, 
meg kell  szüntetni, és a csator-
nát át kell kötni a saját utcában 
levő hálózatra.
–  A szolgalmi  joggal  való 

rákötést  engedélyeztetni  kel-
lett  az  üzemeltetővel.  Én  úgy 
tudom,  hogy  –  legalábbis  az 
elmúlt  15  évben  –  a  szolgalmi 
joggal  való  rákötési  engedélyt 
azzal  a  feltétellel  kapták  meg 
a  kérelmezők,  hogy  amennyi-
ben a saját utcájukban kiépül a 
csatorna,  akkor  arra  át  fognak 
kötni. Ezt ők vállalták is a rákö-
téssel.  Másik  –  leginkább  tár-
sasházépítők által – alkalmazott 
megoldás az volt, hogy építettek 
az  utcában  egy  nyomóvezeté-
ket, amelynek végén az ingatla-
non belül egy házi átemelő volt. 
Ezzel  a  szennyvizet  felnyom-
ták  a  legközelebbi  gravitációs 
szennyvízcsatornáig.  A legtöbb 
esetben az elmúlt években itt is 

azzal a feltétellel kapták meg az 
építési  engedélyt,  hogy  amint 
kiépül a saját utcában a gravitá-
ciós csatorna, arra át kell kötni. 
Ezekre az előírásokra tekintettel 
az új csatornahálózatot tervezők 
azzal  számoltak,  hogy biztosít-
ják  a  csatlakozási  lehetőséget 
ilyen ingatlanok esetében is. 

– Milyen feltételekkel csatla-
kozhatnak az új hálózatra ezen 
ingatlanok tulajdonosai? 
– A szabályok nagyon világo-

sak,  és  a  törvény,  illetve  egyéb 
jogszabályok  írják  elő.  A most 
zajló  beruházásban  érintett 
ingatlanok  tulajdonosai  érde-
keltségi hozzájárulást kötelesek 
fizetni.  Ez  benne  van  a  víz-
gazdálkodásról  szóló  törvény-
ben.  Ha  tehát  a  korábban  egy 
másik  hálózatra  csatlakozott 
ingatlan  tulajdonosa  szeretne 
átkötni  az  új  hálózatra,  akkor 
– ugyanúgy, mint a többi 17 000 
érdi  ingatlantulajdonos,  akinek 
még  nem  volt  eddig  csatorna-
bekötése  –  az  új  hálózat  kiépí-
tésének költségeihez hozzá kell 
járuljon  egyegységnyi  hozzá-
járulással.  Amennyiben  nem 
kíván  átkötni,  akkor  úgy  kell 
tekinteni,  hogy nem érintett  az 
új  hálózat  kiépítésében.  Tehát 
vagy marad a régi hálózaton – és 
akkor  nem  kell  fizetni  –,  vagy 
átköt  az  új  hálózatra,  és  akkor 
ki  kell  fizetni  a  beruházásból 
rá  eső  részt.  Az  nem  lenne  a 
többi  tizenhétezer  ingatlantu-
lajdonossal  szemben  korrekt 
megoldás,  ha  úgy  csatlakozna 
az ő pénzükből is finanszírozott 
hálózathoz, hogy nem veszi ki a 
részét annak kiépítéséből.

– Ezen ingatlantulajdonosok 
egyszer már fizettek egy csatla-
kozási díjat…
– Ez így van, de azt egy másik 

hálózathoz  való  csatlakozásért 
fizették!  Amikor  a  régi  háló-
zathoz  kívántak  csatlakozni, 
ezáltal  érintettek  lettek  abban 
a  hálózatban.  Az  akkor  fizetett 
csatlakozási  díjjal  azt  a  jogot 
szerezték meg, hogy a régi háló-
zatot  használják,  amely  bizto-
sította  azt  a  kapacitást,  hogy  a 
szennyvizet  el  lehessen  vezet-

ni és megtisztítani. Ha a  továb-
biakban nem kívánják használ-
ni  ezt  a  régi  hálózatot,  hanem 
egy  másik  (az  új)  hálózathoz 
kívánnak  csatlakozni,  akkor 
ehhez  joguk  van,  de  ennek 
költségeit  meg  kell  fizetni.  Ez 
ahhoz hasonló, mintha egy tele-
fonszolgáltatást vennénk igény-
be, amelyre szerződést kötünk, 
majd  ha  egy  másik  hálózatra 
csatlakozunk,  akkor  a  korábbi 
szolgáltatótól  megváltott  csat-
lakozási jog nem átvihető az új 
hálózatra.  Tudomásom  szerint 
vannak  olyan  –  szolgalmi  jog-
gal  csatlakozott  –  ingatlanok, 
amelyek esetén 2009-ben 80 000 
Ft  csatlakozási  díjat  fizettek  a 
szolgalmi  jogos  csatlakozásért. 
Gondoljunk bele, korrekt volna 
a  szomszédjával  és  a  többi  tár-
sulati  taggal  szemben  –  akik 
szintén 2009-ben kifizették az új 
beruházásból rájuk eső 250 000 
Ft-ot  –,  hogy  a  már  korábban 
csatlakozott  szomszédja  egy-
harmad  áron  csatlakozzon  az 
új  hálózatra  is?  Nekem  az  a 
véleményem,  hogy  nem  lenne 
korrekt!

– Mi történik, ha egy ilyen 
ingatlan tulajdonosa most úgy 
dönt, hogy nem kíván átkötni 
az új hálózatra?
–  Mi  minden  tájékoztatást 

megadunk ahhoz, hogy felelősen 
tudjon dönteni, de az ingatlantu-
lajdonos  helyett  nem  kívánunk 
dönteni.  Tehát  ha  nem  szeretne 
átkötni  –  amíg  nincs  megválto-
zott  jogi  helyzet  –, mi  nem  fog-
juk erőltetni. Azonban ha később 
meggondolná magát, vagy mond-
juk  a  szomszédja  meg  kívánja 
szüntetni  a  neki  adott  szolgalmi 
jogot,  akkor  érdekes  helyzet  áll-
hat  elő.  A most  meg  nem  épült 
bekötővezetéket  az  utcai  gerinc-
ről  a  telekre  később már  a  saját 
költségén  kell  kiépíteni,  és  az 
akkor  érvényben  levő  csatlako-
zási díjat kell majd kifizetni az új 
hálózathoz való csatlakozásért.
Mindezen  ismeretek  birto-

kában  mindenki  eldöntheti, 
hogy mi az, ami számára a leg-
előnyösebb, és ezt a megoldást 
választja.

A beruházási költségeket mindenki egyformán viseli

Rákötési lehetõségek, szolgalmi jog
Az utóbbi idõben egyre több olyan kérdés érkezik 
a csatornatársulathoz, amely azt a helyzetet érinti, 
amikor néhány ingatlan tulajdonosa a szomszédos 
telken keresztül rákötött a másik utcában korábban 
kiépült csatornára. Hasonló a helyzet akkor is, ami-
kor az új társasházak építõi a legközelebbi gravitá-
ciós csatornáig egy nyomott vezetéket építettek, és 
évek óta a társasház szennyvizét házi átemelõvel 
juttatták el a hálózatba, most pedig szeretnének 
átkötni a most épülõ hálózatra. Akadnak azonban 
olyan ingatlantulajdonosok is, akik nem szeretné-
nek átkötni most sem az új hálózatra. 

Augusztus végén is több mint száz szakaszon folyik a csatornaépí-
tés. A legtöbb szakaszt a 3-as, 5-ös és 6-os részvízgyûjtőben építik. 
A sok-sok  mellékutca  mellett  felhívjuk  a  figyelmet  a  következő, 
közlekedést időnként nehezítő szakaszokra.
A Zámori úton helyenként félpályás lezárás mellett zajlik a csa-

tornaépítés.
A Tárnoki  útnak  a Kutyavári  út  és Alsóvölgyi  út  közötti  szaka-

szát  teljesen  le kellett  zárni  a közmûhelyzet okán. Az Alsóvölgyi 
utat  Diósd  felől  is  nehezen  lehet  megközelíteni,  mert  a  diósdi 
határtól  a  Tigáz  gázcsőfektetése  van  még  folyamatban,  ezért  a 
Felsővölgyi vagy a Vincellér utca irányából ajánlott a megközelítés. 
A környéken egy-két héten belül remélhetőleg befejeződnek a csa-
tornafektetési munkák, így az elmúlt hetek nagy felfordulása után 
a közlekedés némileg helyreállhat. Az utcák végleges helyreállítása 
itt is a konszolidációs időszak után lesz lehetséges. 
A Riminyáki  úton  két  helyen  is  kezdődik  csatornafektetési 

munka, és lesz időnként félpályás lezárás. Az egyik a Spar körfor-
galomtól (Diósdi út), a másik a Tárnoki út felé eső részen.
A Lőcsei úton folytatódik a csatornaépítés: a következő 5-6 hét-

ben félpályás lezárás mellett végigmennek a teljes Lőcsei úton.
A Szovátai úton is kezdődik az útfelbontás: itt kb. október köze-

pére terveznek a Sóskúti útig elérni a csatornával, szintén időnként 
félpályás lezárás mellett. 
Az Ágnes utcában 2013-ban épül a gravitációs szennyvízcsator-

na. Mivel időről időre valaki rémhíreket terjeszt a környéken, ezért 
kénytelenek  vagyunk újból megismételni  korábbi  tájékoztatásun-
kat. Az Ágnes utcában is fog gravitációs szennyvízcsatorna épülni 
jelen csatornázási programban, amelyre az Ágnes utca ingatlantu-
lajdonosai is ráköthetnek. Ez – mint korábban is közöltük – 2013. I. 
fél évben fog megtörténni.
Az  Ágnes  utcában  jelenleg  a  földben  van  egy  régi  szennyvíz-

csatorna-nyomóvezeték  (természetesen  sok más  közmû mellett). 
Mivel ez egy régi vezeték, ennek közvetlen közelében földmunkát 
végezni  nem  biztonságos  az  üzemeltető  álláspontja  szerint.  Az 
Ágnes  utca  végén  van  egy  jelenleg  is  üzemelő  köztéri  átemelő. 
Ennek  kapacitását  bővíteni  szükséges.  Ezen  körülmények  okán 
nem volt lehetséges a többi környékbeli utcával együtt a gravitációs 
szennyvízcsatorna-építés. A sorrend a következő: először meg kell 
építeni azt a (más utcákban vezetett) új, nagy átmérőjû nyomóve-
zetéket, amely kiváltja a jelenlegi nyomóvezetéket, majd a köztéri 
átemelő felújításával közel egy időben lehet a gravitációs csatornát 
is megépíteni az Ágnes utcában.

A Kalotaszegi  utcában  a  vízrendezés  kérdésének megoldásával 
folytatható a felfüggesztett munka. A Kalotaszegi utcában a jogerős 
útépítési  engedélyek  birtokában  nyár  elején  elkezdték  az  út  szi-
lárd burkolattal való ellátását. A csapadékvíz kezelésére a tervező 
korábban kizárólag  szikkasztóárkot  tudott betervezni. Ennek oka 
az  volt, hogy a Kalotaszegi utcának nincs befogadó elvezető  csa-
padékvíz-csatornája. A jogszabályok által meghatározott két  lehe-
tőség közül így kizárólag a szikkasztást lehetett megjelölni. Ennek 
hiányában ugyanis nem is lett volna lehetséges az útépítés hatósági 
engedélyeztetése. A júniusi nagy esőzések alkalmával bebizonyo-
sodott,  hogy  a  tervezett  megoldás  az  utca  csapadékvizét  ugyan 
képes kezelni, azonban a környező utcákból érkező vizekkel nem 
minden esetben képes megbirkózni. Ezért  július elején a beruhá-
zást irányító mérnökszervezet az útépítési munkákat ideiglenesen 
felfüggesztette,  és  arra utasította  a kivitelezőt, hogy újratervezés-
sel  teljes  körûen  kezeljék  a  csapadékvíz  kérdését.  Az  áttervezési 
munka  várhatóan  heteken  belül  lezárul,  és  ennek megfelelően  a 
munkákat a lehető legrövidebb időn belül befejezik. A beruházó és 
a kivitelezők a környéken közlekedők megértését és türelmét kérik 
a megnyugtató megoldást kivitelezéséig!

Simó Károly elnökhelyettes, Érdi Csatornamû Társulat

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Újabb útlezárások
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Az ünneplő sokaság a Bolyai 
iskola kórusával közösen éne-
kelte el a Himnuszt, majd a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
Szent István királyról szóló 
mûsorát követően T. Mészáros 
András polgármester mondott 
ünnepi beszédet:

– Kilenc évszázada annak, 
hogy államalapító szent kirá-
lyunkra emlékezünk, hiszen 
1090-ben I. László rendelte el: 
„Szent István napja mint szent 
ünnep megtartasson!” Ezzel 
együtt pedig igyekszünk aktu-
ális, életünkre, közösségeinkre 
érvényes útmutatót találni taní-
tásaiban, fiának írt intelmeiben. 
Ma új államot építünk a régi 
romjain – fûzte hozzá a pol-
gármester –, és bár nem tudni, 
mérhető-e ez a munka Szent 
István népünket megtartó mun-
kájához, de a párhuzamot nem 
lehet nem észrevenni! Romokat 
örököltünk, egy korábban 
mûködő ország romjait, amely-
nek újjáépítése tovább nem tûr 
halasztást – folytatta. – Mert 
akik ebből az országból romot 
csináltak, nem tiszteltek sem 
törvényt, sem hagyományt. 
Márpedig István királyunk így 
intette fiát: „Aki megveti, amit 
megszabtak atyai elődei, az 
isteni törvényekre sem ügyel.” 
Hiszem azt, hogy mi, magya-

rok olyanok vagyunk, akiknek 
a nemzet, a közösség ügye, bol-
dogulása, gyarapodása a célunk. 
Olyanok vagyunk, leszünk, akik 
ügyelnek az isteni törvényekre. 
Tudjuk, az új építésének ára 
van. Nagy ára. De létezhet-e 
olyan ár, amit Magyarországért, 
nemzetünkért, gyermekeink 
jövőjéért ne fizetnénk meg? 
Ilyen ár nincs! – szögezte le 
T. Mészáros András, majd alá-
húzta: 

– Mi, magyarok új államot 
építünk, olyat, amely méltó 
Szent István álmához és álla-
mához. Olyat, amelyben a 
tisztességnek, a becsületnek, a 
munkának eredménye és értéke 
van. Olyan államot, amelyben 
az igen az igen, a nem pedig 
nem. Új Alaptörvényünk szilárd 
alapot ad ehhez, amely szel-
lemében is igazodik elődeink 
útmutatásaihoz. 

A polgármester elismerte: 
Szent István igencsak magasra 
állította a mércét, életmûvéhez 
hasonlót elérni lehetetlen, de 
mint hû utódai és követői, mi 
sem tûzhetünk ki más célt, 
róla soha nem feledkezhetünk 
meg, és mindannyiunk számá-
ra megtiszteltetés ehhez mérni 
magunkat, bármelyik pontján 
is éljünk e világnak. Hiszem 
és vallom – húzta alá –, hogy 

István királyunk életmûve a 
mában, ezeregyszáz éves álla-
miságunkban él tovább. Él e 
nép élni akarásában, élni tudá-
sában, függetlenségi vágyában, 
szabadságszeretetében, keresz-
tény értékeiben és a gyarapodás 
képességében. Él közös sike-
reinkben, s a közös sikerben, 
nagyszerû teljesítményekben 
kicsit mi is benne vagyunk. 

T. Mészáros András az egyik 
legaktuálisabb eseményt, a 
nemrég véget ért londoni nyári 
olimpiát említette példaként, 
a sikerekre mint nemzeti telje-
sítményekre és összetartozásra 
utalva idézte fel a friss esemé-
nyeket, hangsúlyozva: mi is 
benne vagyunk abban, ahogy 
az idei nyári olimpián nemze-
tünk sportolóinak egy ember-
ként szurkolt az ország. Abban, 
hogy voltak megkérdőjelezhe-
tetlen és utolérhetetlen győzel-
mek. Abban, hogy volt sérülé-
sében is hősiesen küzdő, volt 
a sérült pályatársat támogató, 
volt a világ legjobbjai ellen sem 
feladó, volt a pályáját koráb-
ban elhagyó, szenzációs vissza-
térő. Mindebben mi magunk 
vagyunk, a magyar nemzet, 
amely mindig új várat épít a 
romokra, amely akkor is kiáll az 
igaza mellett, ha mindenki elle-
ne van, s amely mindig segít, 
ha bajt észlel valahol. Ez Szent 
István üzenete és hagyatéka a 
mának! S ha már a kimagasló 
teljesítményeket említette, T. 
Mészáros András büszkén jelen-
tette be az ünneplő sokaságnak, 
hogy három, városunkban élő 
polgártársunk nemzeti ünne-
pünk alkalmából kimagasló 
állami kitüntetésben részesült. 
Madarász Katalin előadómûvész 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje, dr. 
Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztje, valamint 
dr. Szilágyi Sándor osztályve-
zető főorvos a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést vehet-
te át Balog Zoltántól, az embe-
ri erőforrások miniszterétől a 
Szépmûvészeti Múzeumban. 

A polgármester szívből gratu-
lált a kitüntetett személyeknek, 
valamint az állampolgársági 
esküt tevőknek is, akiknek az 
augusztus 20-i ünnepség alkal-
mából adatott meg a lehetőség, 
hogy a nagy nyilvánosság előtt 
állampolgársági esküt tegyenek, 
és T. Mészáros András polgár-
mestertől átvegyék az eskü-
okmányt. 

A Bolyai iskola diákjainak 

Augusztus huszadikai ünnepség a város fõterén

Szent István életmûve ezeregyszáz éves 

államiságunkban él tovább
A harmincfokos hõség sem tartotta vissza az érdi so-
kaságot, hogy augusztus 20-át közösségben, honfitár-
saival együtt ünnepelje meg. A város új Fõterén zsúfo-
lásig megteltek a színpad elõtti széksorok. Nemzeti ün-
nepünk alkalmából ezúttal a Bolyai iskola tanulói, va-
lamint Kóka Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör 
tagjai egyházi és népi énekekkel, verssel és prózával 
tisztelegtek Szent István öröksége elõtt, és mielõtt az 
egyházak képviselõi az új kenyeret megáldották volna, 
ünnepélyes állampolgársági eskütételre is sort került. 

mûsorát követően Aradszki 
András országgyûlési kép-
viselő lépett a pulpitushoz, 
hogy Szent Istvánra emlékez-
zen, és köszöntse az ünnepet. 
Beszédében utalt arra, hogy a 
történelem ugyan hajszálpon-
tosan nem ismétli önmagát, de 
ciklikusan mégis előfordulnak 
hasonló történelmi helyezetek. 
Az Európa egyesítésére való 
törekvések is évezredekre nyúl-
nak vissza, s valójában Géza 
fejedelem után is közös volt a 
cél, amikor Szent István a beil-
leszkedés mellett döntött, de 
úgy, hogy az önállóságot is meg-
tartotta. Diplomáciai bravúr volt 
ez a részéről – állapította meg 
Aradszki András –, de önma-
gában nem lett volna elég a 
nemzet megmaradásához, mert 
a belső rendszert is alaposan 
át kellett alakítania, ahogyan 
– vont párhuzamot a jelenlegi 
történelmi helyzettel – ma is a 
pusztulás fenyegetné a nemze-
tet, ha nem láttak volna hozzá 
sürgősen a gyökeres átalakítá-
sokhoz. Hozzátette: az Európai 
Unió mára egy olyan társaság 
lett, ahol büntetlenül lehet 
rossz színben feltüntetni orszá-
gunkat, rémhíreket terjeszteni, 
és hazugságokkal hitegetni a 
közvéleményt. Az országgyûlési 
képviselő hangsúlyozta: alapjai-
ban kell változtatni a rendsze-
ren, mert a korrigálások, javít-
gatások már nem elegendőek, 
úgy fogalmazott: új államala-
pítás kell! A jogszabályi háttér 
már megszületett, jövőre látha-
tóak, nyilvánvalóak lesznek a 

változások eredményei. El kel-
lett indulni ezen az úton – fûzte 
hozzá –, hiszen a jövendőbeli 
nemzedék boldogulása, boldog-
sága is rajtunk múlik! Feltette 
a kérdést: vajon Szent István 
királyunk kizárólag jó stratéga 
volt, és államférfinak született? 
Õt elsősorban a hite tette nagy-
gyá. Az a hit, amely átitatta 
egyéniségét, és a jelenben is a 
hitünk és a meggyőződésünk 
kell, hogy vezessen bennünket 
– hangsúlyozta –, hisz különben 
képmutatók lennénk! 

Aradszki András ünnepi 
beszédét követően az egyházak 
képviselői mondtak áldást az 
államalapítás és az új kenyér 
ünnepén. Labossa Péter evan-
gélikus lelkész igét olvasott fel 
a Bibliából, majd Erdélyi Takács 
István református lelkész beszélt 
az ünnepről. János evangéliuma 
hatodik fejezetének 34. és 35. 
versét idézte: „Uram, minden-
kor add nékünk ezt a kenyeret!” 
Jézus pedig mondá nekik: „Én 
vagyok az életnek ama kenye-
re, aki énhozzám jő, semmi-
képpen meg nem éhezik, és 
aki hisz bennem, semmiképpen 
meg nem szomjazik.” A lelkész 
kiemelte: bárhol is, bármit dol-
gozunk, annak elsődleges gyü-

mölcse, értéke a kenyér, a meg-
élhetés. De Jézus arra mutat 
rá, hogy nem minden a kenyér 
maga! Mert hit nélkül nem 
sokat ér! Nem másik ország-
ba küldi el tanítványait, hanem 
egymás felé fordítja őket, hogy 
együtt keressék meg az utat, 
egyik ember segítse a másikat, 
álljon mellé, a szükségben! 

Erdélyi Takács István – az 
olimpiai nagyszerû sikereit is 
példaként állítva – arra buz-
dított, hogy mindig lehet újra 
kezdeni, s az eredmény sem 
marad el, ha van elegendő 
hitünk, és kitartóan küzdünk! 
Egyben arra is figyelmeztette az 
egybegyûlteket, hogy az elért 
sikerekre bátran legyünk büsz-
kék, és merjük értékelni azt, 
ami a miénk, ami már a birto-
kunkban van! 

Végül Boros Zoltán katoli-
kus plébános is megáldotta és 
megszentelte az új kenyeret. 
A Bolyai iskola diákjainak újabb 
mûsorszámait követően a buko-
vinai asszonyok körbekínálták 
a szentelt kenyeret az ünnepség 
résztvevőinek. 

Az államalapító Szent István 
napi ünnepség hagyományosan 
a Szózat közös eléneklésével 
zárult.  Bálint Edit

A Bolyai iskola kórusa

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei
Az állampolgári eskütétel önmagában is nagyszerû esemény, de augusztus 
20-ával egybekötve különösen emlékezetes marad a résztvevõk számára

aktuális

A Heti témA tartalmából
Íme, a mesterek
A The Voice mesterei nagy feladat 
elõtt állnak: meg kell találniuk 
Magyarország legjobb hangját. A 
Heti Témának a négyes fogat, Mezõ 
Misi, Malek Andrea, Somló Tamás 
és Caramel arról mesélt, hogy bi-
zony néha a zsûri is izgul.

A magyar Daniel Radcliffe
Szamosi Donáth New Yorkban tanul-
ta a színészmesterséget, itthon min-
den ruháját ledobta az Equus címû 
darabban. Azt mondja, nem kell so-
kat várni arra, hogy ne „meztelen 
fiú”-ként ismerjük. Szamosi a Heti 
Témának bevallotta: nem zavarja, ha 
nagyképûnek gondolják.

Ki az a Kicsi Chan?
Van, aki vele nevet, és van, aki raj-
ta. Kicsi Chan egy videomegosztó 
portálon debütált alig egy hónap-
pal ezelõtt, de ennyi idõ is elegendõ 
volt arra, hogy közel 100 ezren 
megnézzék. A Heti Téma megke-
reste a rappert. 

A Seuso-kincsek nyomában
Az idõszámításunk szerinti IV. szá-
zad második felébõl származó 
Seuso-kincs egy római leletegyüt-
tes. A 15, mívesen megmunkált, 
aranyozott díszítésû ezüstedény az 
egyik legjelentõsebb késõ ókori 
mûkincsnek számít. A lelethez több 
száz kisebb tárgy és töredék is tar-
tozik. Miért kísérik folyamatosan 
bûncselekmények az útját? 

FresH Andi megkóstolná 
A kukAkosztot

Évente 1,8 millió tonna még ehetõ 
élelmiszer kerül a kukákba 
Magyarországon. A freegan moz-
galom követõi többek között erre 
a pazarlásra hívják fel a figyelmet, 
amikor a szemétbõl szedik össze 
a vacsoránakvalót. Az egyik fõzõs 
mûsorban szakácstudományát 
már bizonyító Fresh Andi a Heti 
Témának kifakadt: felháborítja a 
mérhetetlen ételpazarlást, sõt 
minden habozás nélkül megkós-
tolná a kukakosztot.

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

BeBe és A neje
A Back II Black zenekar frontembere, Bebe néhány hete fe-
leségül vette dr. Dávid Katalin jogászt. A Heti Téma munka-
társa külön-külön tette fel ugyanazokat a kérdéseket a há-
zaspárnak. Válaszaik megdöbbentően hasonlóak voltak.
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. augusztus 27. – szeptember 2.

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

Előzetes:
2012. szeptember 7-én, pénteken 18 órakor
Városi Galéria Érd, Alsó u. 2.
Kósa János érdi festőművész 
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető szep-
tember 25-ig.

Az emeleti kiállítótérben szep-
tember 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 egész estés 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 – filmve-
títés, 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 telefonszámon, 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 látogat-
ható. Mindkét nap 14 órakor 
helytörténeti séták indulnak a 
minarettől Ábel András helytör-
ténész vezetésével.
 
Szeptember 16-án vasárnap 11 órakor 
Nagy akarok lenni! 
A Fabula Bábszínház bábjátéka
 
2012. szeptember 15-én, 16-án, 17-én, 
szombattól hétfőig
Termény- és kaktuszkiállítás
a Kertbarát Kör és a Kern Péter 
Kaktuszkör közös szerve-
zésében.
A kiállítás megtekinthető: 10–18 
óráig. A belépés díjtalan!

Óvodai és iskolai csoportok  
előzetes jelentkezését várjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeptember 20-án csütörtökön 19 órakor
Életünk dalai
Szinetár Dóra és Bereczki 
Zoltán duettkoncertje
A Musical Duettek, a 
Hollywoodi Duettek után itt a 
népszerű énekes páros új műso-
ra, Életünk dalai címmel állítot-
tak össze új koncertprogramot, 
melyet Érden is bemutatnak.
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 

Augusztus 26. este 7 órakor
a Magyar Földrajzi 
Múzeumban, a kocsiszínben
Chameleon Jazz Band 
A „Latin nyár 2012” elnevezésű 
koncertkörút számos hazai 
helyszínen várja a dallamos 
dzsesszmuzsika rajongóit.  
A lendületes műsorairól híres, 
egyre népszerűbb formáció régi 
és új dalokkal, valamint teátrá-
lis elemeket felvonultató elő-
adásmóddal várja a vendége-
ket. A budapesti agglomeráció-
ban élőknek is kedvez az idei 
turné, melynek során augusz-
tus 26-án Érden a Földrajzi 
Múzeum kertjében, augusztus 
30-án pedig a budaörsi KÜRT 
Rendezvényközpontban lépnek 
színpadra a kaméleonok. Az 
autentikus forró latin ritmusok 
mellett fülbe mászó balladák is 
helyet kaptak a repertoárban, 
de lesz igazi dögös funky és 
lüktető dzsessz-rock, és persze 
– ahogyan azt megszokhattuk 
tőlük – meglepetésekben sem 
lesz hiány! 
A vendégeket a különleges 
helyszíneken welcome drink 
fogadja, utána pedig nincs 
más dolgunk, mint átadni 
magunkat a zenei élvezetek-
nek! Egy kis ízelítő a saját 
hangszerelésű műsorból: Stevie 
Wonder, Poncho Sanchez, 
George Benson, Billy Joel, Eric 
Clapton, Santana. A tízállomá-
sos nyári turné szeptember 8-
án, Budakeszin zárul. 

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 részt vevőknek 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.

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 kínai nyelvvel, 
kultúrával, civilizációval.
P. Szabó József sinológus, kül-
politikai újságíró előadása

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
Kulturális Intézet volt igazga-
tója

Ötleteket várnak
A Fidesz zöldtagozata szeptembertől folytatja az eddig is nagy sikerrel műkö-
dő, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő környezetvédelmi fórumait. 
Már a nyári szünidő alatt is várjuk az ősztől induló programsorozathoz a javas-
lataikat; 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 tagozatunk életét, ahol sok-sok fény-
képpel 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 zöldtagozat

Meghívó
A Vadló Kiadó szeretettel meghívja Önt és barátait

„Szándékom szerint úgy szóltam, hogy »Vénámat«    
egyedül a szabadság törvénye ítélje meg.”

Szerencsés Károly:

VÉNA
vér, irodalom, történelem című könyvének  

önálló esttel egybekötött bemutatójára.

A Vadló Kiadó részéről a könyvet  
Földesi Margit történész mutatja be.

Időpont: 2012. szeptember 4. (kedd), 18 óra
Helyszín: Termál Hotel Liget, 2030 Érd, Római út 9.

Fogadás – dedikálás
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augusztus 27. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
14:55 Érdi Panoráma
15:25 Csillagszem
16:05 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

16:35 A Doktor Dohányzás szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

17:00 Polgár-társ
17:30 Négyszemközt 
17:50 Aggódunk érted… 

Allergiák egészségügyi ismeretterjesztő 
film 65’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

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

augusztus 28. kedd
08:00 Híradó
08:30 Négyszemközt
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ forgatókönyv: 
Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
17:05 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ forgatókönyv: 
Váczi Szabó Márta 

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

Nemes Tibor filmje 32. 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 32. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

augusztus 29. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Dohányzás szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

zin 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 32. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:15 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

15:45 Négyszemközt 
16:00 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
17:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:30 Négyszemközt 
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ 
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!” 1964-1975 TV sorozat, 50’ 
21:05 Híradó ism.
21:25 Mozgás ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:15 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

augusztus 30. 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 32. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig

„És él a jazz!” 1964–1975 tv-sorozat, 50’ 
11:10 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 32. rész 

15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Őrség, 50/21. gasztronómiai maga-

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

18:05 A Jazz születésétől napjainkig 
„És él a jazz!” 1964–1975 tv- sorozat, 50’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 32. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

augusztus 31. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A Jazz születésétől napjainkig

„És él a jazz!” 1964–1975 tv-sorozat, 50’ 
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 32. rész 
11:10 Fény-kép
11:40 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:10 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” 1964–1975 tv-sorozat, 50’ 
16:00 Négyszemközt 
16:20 Fény-kép
16:50 Polgár-társ
17:20 Mozgás
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Csontritkulás 

szórakoztató egészségügyi 
magazinműsor 25’ 

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

Jézus megkísértése 60’ 
22:25 A Doktor Csontritkulás szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 

szeptember 1. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők 

Liptód, 50/22. 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!” 1964–1975 tv-sorozat, 50’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 32. rész 
20:30 Pacsirta 

magyar filmdráma, 93’ 
rend.: Ranódy László 
Fsz.: Páger Antal, Tolnay Klári, Törőcsik 
Mari, Latinovits Zoltán 

22:05 Érdi Panoráma
22:35 Csillagszem

szeptember 2. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Jézus megkísértése 60’ 

17:00 Pacsirta magyar filmdráma, 93’ 
rend.: Ranódy László 
Fsz.: Páger Antal, Tolnay Klári, Törőcsik 
Mari, Latinovits Zoltán 

18:35 A Doktor Csontritkulás szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 33. 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 27. – szeptember 2.

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.

Az alapvetően a barátság, 
békesség, szeretet, elmélyülés 
és megnyugvás útját végigjáró 
embereknek már biztosan nem 
kell elmagyarázni, de akik még 
soha nem vállalkoztak ilyesmi-
re, biztosan tudni szeretnék, mi 
értelme van annak, hogy – mint 
az ősidőkben gyalogosan ván-
dorlók – egyesek napjainkban is, 
hosszú kilométereket tegyenek 
meg a saját lábukon, ráadásul 
heteken keresztül haladjanak 
így egy kitûzött cél felé! Rumi 
Imre elárulta, hogy ő személye-
sen megtapasztalta, mit jelent 
egy hosszú, egész hónapon 
keresztül tartó zarándokúton 
végigmenni, hiszen 2008-ban 
részt vett a spanyolországi El 
Camino, összesen 788 kilomé-
teres zarándoklaton, amit 33-35 
nap alatt lehet megtenni. Ez 
az útvonal a leghíresebb és a 
zarándokok által leggyakrabban 
felkeresett útvonal, ami csak-
nem ezer éve mûködik már, 
bár előfordult, hogy időnként 
elnéptelenedett, de napjaink-
ban újra felkapott lett. 2010-ben 
több mint 300 ezer zarándok 
érkezett meg itt a végcélhoz. 
Az útnak azonban nemcsak a 
résztvevők számára van jelen-
tősége, hanem kedvező turisz-

tikai és gazdasági hatással is bír 
mindazon településekre, ame-
lyeken áthalad. Rumi Imre és 
a Magyar Zarándok Egyesület 
úgy látja, itt Magyarországon 
is adott minden lehetőség, és 
a körülmények is biztosíthatók 
egy, az El Caminóhoz hason-
ló – bár rövidebb – útszakasz 
kialakítására. Megvalósítását 
pedig három pillérre építik: 
egyrészt kormányzati egyetér-
tésre és támogatásra, másrészt 
a spanyol katolikus egyház 
beleegyezésére és támaszára, 
harmadrészt pedig a civil szer-
vezetekre, amelyek a munka 
oroszlánrészét vállalják. Rumi 
Imre – azonkívül, hogy szemé-
lyesen végigjárta az El Camino 
zarándokutat, többször vissza-
tért Santiago de Campostellába, 
ahol – értesülve arról, mit ter-
vez Magyarországon – hatal-
mas érdeklődéssel és szere-
tettel vették körül az ott élők. 
A helyszínen azt is megtudta, 
hogy az El Camino zarándok-
út népszerûsége az útvonalon 
fekvő és felkeresett települések-
nek jelentős gazdasági fellen-
dülést hozott a szálláshelyek 
és gasztronómiai létesítmények 
megnyitása és gyarapítása révén. 
A korábban elnéptelenedett fal-
vak újraéledtek, és a zarándok-
út résztvevőinek köszönhetően 
virágzásnak indultak a városok 
is. Az El Camino mintájára ter-
vezték meg tehát a magyaror-
szági zarándokutat, amelynek 
kiindulópontja Esztergom, 
Máriagyûd pedig a célpontja. 
A már kész útszakasz térképé-
nek kialakítását a helyi önkor-
mányzatok befogadóképessége 
is befolyásolta. Dabas például 
olyan pozitívan állt hozzá, hogy 

A fejleményekrõl Rumi Imre számolt be a Varga Zoltán Rováskörben 

Spanyol mintára tervezték 
a magyar zarándokutat
„A buta ember távol keresi a boldogságot, az okos megtalálja a saját talpa alatt” 
– ezzel az idézettel jellemezte Rumi Imre azt az elképzelést, amellyel a jól bevált, 
spanyolországi mintára Magyarországon is létrehoznak egy több száz kilométeres 
zarándokutat. Az érdi székhelyû Magyar Zarándokút Egyesület elnöke a Varga 
Zoltán Rováskör egyik rendezvényén beszélt az ezzel kapcsolatos, megvalósult és 
tervezett feladatokról.

ki sem lehetett volna hagyni az 
útvonal tervezésekor. Ráadásul 
abban is partner a város, hogy 
ott épüljön fel a majdani zarán-
dokközpont. A 423 kilométe-
res zarándokszakaszon 20-25 
kilométeres távolságon belül 
érhetők el a pihenőhelyek, így 
14 szálláshelyet alakítanak ki, 
de idővel akár húszra is emel-
kedhet a megállóhelyek száma, 
ami biztosítja, hogy mindenki 
a saját tempójának megfelelő-
en tudjon haladni. Ezenkívül 
lényeges szempont volt még, 
hogy az útvonal biztonságos 
legyen, hiszen megtételére bár-
milyen felnőtt korosztály vállal-
kozhat, még akár hetven éven 
felüliek is rászánhatják magu-
kat. A résztvevők 100 kilométer 
megtételét követően megkap-
ják a Zarándokútlevelet, amit 
minden pihenőhelyen lepecsé-
telnek, ezzel igazolják, hogy 
megtették az adott útszakaszt. 
Bárhol csatlakozni lehet, és 

mindenki maga dönti el, meny-
nyit vállal be, vagyis hogy egy-
szerre vagy részletekben, akár 
több év alatt teszi meg a négy-
százhúsz kilométernyi távolsá-
got. Rumi Imre hangsúlyozta, 
az elképzelés megvalósításában 
mérföldkőnek számít a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati 
Gazdasági Társulás létrejöt-
te, ami sokat lendített a mun-
kájukon, sőt egyszerre az 
országos sajtó figyelmét is 
felkeltették a készülő tervek. 
A zarándokközpont létreho-
zását pályázat útján tervezik, 
és úgy számoltak, hogy öt év 
alatt el lehet jutni arra a szintre, 
amikor évente legalább 10 ezer 
ember bekapcsolódik a gyalo-
gos vándorlásba. Persze, nem 
mindenki teszi meg egyszerre a 
teljes útszakaszt, de résztávokat 
biztosan rengetegen végigjárnak 
majd, így a rendszer várhatóan 
öt éven belül már önmûködővé 
válik. Ez azt jelenti, hogy a 
zarándokok ellátásába már a 
magántőke is bekapcsolódik, 
és nagy számban jönnek létre 
újabb és újabb szálláshelyek, 
vendéglátóegységek. 

Hogy mi szükség van napja-
inkban egy ilyen zarándokútra? 
Rumi Imre szerint az elsődle-
ges célja a barátság, békesség 
és elmélyülés, de ezzel együtt 
az egészségmegőrző szerepe is 
vitathatatlan. Előtte természete-
sen minden résztvevő részletes 
tájékoztatást kap arról, valójá-
ban mire vállalkozik, hiszen a 
hosszas gyaloglás mellett azt 
is el kell tûrnie, hogy közös 
szálláshelyen tud majd megpi-
henni, ahol akár hatvan-hetven 
emberrel is meg kell osztania a 
hálószobát, miközben a tisztál-
kodási és mosási körülmények 
sem lesznek éppen első osz-
tályúak! Mindez természetesen 
nem kevés toleranciát és elfoga-
dó képességet igényel azoktól, 
akik rászánják magukat erre a 
feladatra, de Rumi Imre úgy 
vélte, mindenképpen érdemes 
belevágni, mert hatalmas válto-
záson megy keresztül az ember, 
testben és lélekben egyaránt. 

Várható, hogy nemcsak a 
hazánkból, hanem a világ min-
den tájáról érkeznek majd töme-
gesen résztvevők az Esztergom–
Máriagyûd zarándokútra.

 Bálint Edit

A Magyar Zarándokút kialakulásáról, 
működéséről, részletes útvonaláról, a 
kegyhelyek és a zarándokszállások elér-
hetőségéről részletes információ kapha-
tó a Magyar Zarándokút útikalauzból és 
a www.magyarzarandokut.hu honlapról. 
A gyaloglás során felfestett piktogramok 
– sárga nyíl a kettős kereszttel – jelzik a 
helyes irányt. A zarándokszállások már-
cius végétől november közepéig folya-
matosan működnek.

Rumi Imre nagyszabású tervekrõl beszélt, amelyeknek egy része azóta már megvalósult
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A programok mellett egész nap furfangos népi játékudvar, mozgás- és 
sportakadémia, valamint kreatív kézműves udvar is várja a családokat.

10.00 Fotókiállítás az idei 
Erzsébet-tábor legjobb pillanatairól

14.00 Köszöntő

14.10 Tábori élménybeszámoló neves sportolókkal, 
művészekkel, kutyaterápiás bemutató

15.00 Vitéz László megint jól forgatja a palacsintasütőt! 
– Pályi János bábelőadása

16.00 Kolompos táncház leányoknak, legényeknek

17.00 Megasztárok

PROGRAM

Nyárzáró Erzsébet-liget 
a Millenárison augusztus 25-én

Rengeteg új barátom lett az Erzsébet-táborban. Olyan jó, hogy velük és más 
gyerekekkel is találkozhatok az Erzsébet-tábor nyárzáró rendezvényén. 

Így a suli is könnyebben indul majd. Gyertek el ti is!

TÁBOR
www.erzsebetprogram.hu
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Soltész Miklós elmondta: a 
mintegy tucatnyi Erzsébet-
táborban – köztük a tematikus, 
sport- és kulturális táborokban 
– idén nyáron több mint tizen-
négyezer gyermek számára nyílt 
meg a kedvezményes táborozás 
lehetõsége.

Az államtitkár közlése sze-
rint az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó 
eredmény kizárólag szociá-
lis üdültetési célokra, ezzel 
összefüggõ szolgáltatásokra és 
egyéb szociális programokra 
használható fel.

A 2012. június 15-e és augusz-
tus 25-e között megvalósuló 
Erzsébet-tábor pályázati kiírá-

sait a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 1 milliárd forint 
értékben hirdette meg. A tábo-
rokban családsegítõ és/vagy 
gyermekjóléti szolgáltatásban, 
valamint átmeneti gondozás-
ban részesülõ, gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelõszülõi 
hálózatban ellátott gyermekek, 
illetve iskolai csoportok számá-
ra nyílt lehetõség a gondtalan 
nyaralásra.

Az agárdi vitorlástábor 
második turnusában húsz, 
nevelõszülõknél, illetve gyer-
mekotthonban élõ fiatal ismer-
kedhetett meg a vitorlázás alap-
jaival. A tábor jó alkalom a tehet-
ségkutatásra is: Agárdon máris 

három olyan fiatalt „fedeztek 
fel” az edzõk, akikbõl szerintük 
jó vitorlázó válhat.

A vitorlástábor része annak 
a tematikus táborozási prog-
ramnak, amelynek keretében 
neves szakemberek, sporto-
lók irányításával különböző  
küzdõsportokkal, labdarúgás-
sal vagy néptánccal ismerked-
hetnek meg a gyermekek.

A táborokban olyan alapér-
tékekre hívják fel a gyermekek 
figyelmét, mint például a kör-
nyezettudatosság, a kultúra, 
hagyományok õrzése, ápolása 
és az egészségmegõrzés. 

A gyermekek kedvezményes 
táboroztatása mellett nyugdí-
jasok, fogyatékossággal élõk, 
szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi munkavállalók, 

illetve   nagycsaládosok üdülte-
tésére is lehetõséget biztosított 
a kormány az Erzsébet-prog-
rammal. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány a nehéz 
anyagi helyzetben lévõk részé-
re üdülésük, pihenésük, rek-
reációjuk elõsegítésére kétmil-
liárd forint értékben hirdetett 
pályázatot. Az Erzsébet-prog-
ramon keresztül eddig több 
mint 100 ezer embernek segí-
tettek azok, akik az Erzsébet-
utalványt választották.

Soltész Miklós hangsúlyoz-
ta: hasonló támogatásra már 
több évtizede nem volt példa az 
országban. A program sikeres, 
és jövõre is folytatódik. 

Gál András Levente a sajtótá-
jékoztatón arra hívta fel a figyel-
met, hogy a szövetség Festetics-

programjának egyik célja a 
vitorlásakadémiai rendszer 
kialakítása, hogy minél több fia-
tal számára hozzáférhetõ legyen 

ez a sportág. A vitorlázás jó sze-
mélyiség- és szemléletformáló 
sportág, illetve iparfejlesztési 
lehetõség is.

Vitorlástábor az Erzsébet-program keretében
Az Erzsébet-program keretében mintegy százötven, 
10–18 éves korú gyermek vitorlázhat 2012. augusz-
tus 6-tól 25-ig az agárdi vitorlástáborban – mondta 
az Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális, 
család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára szerdán a 
Velencei-tavi Vízi Sportiskola sporttelepén Gál András 
Leventével, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével 
közösen tartott sajtótájékoztatón.

A pályázó intézmények leg-
alább 10, legfeljebb 40 fõs, 1–12. 
osztályosokból álló iskolai cso-
portok számára nyerhetik el a 
támogatást üdülési szolgáltatás 
formájában. A támogatás tartal-
ma 4 nap (3 éjszaka) idõtartamú 
kirándulási lehetõség teljes ellá-
tással, amely állami tulajdon-

ban lévõ Erzsébet Táborokban 
vehetõ igénybe legkésõbb 2012. 
október 15-ig. A kirándulás 
önrésze tanulónként 1000 Ft. 
A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány legújabb kiírása és 
az elektronikusan kitölthetõ 
pályázati adatlap megtalálha-
tó a www.erzsebetprogram.hu 
oldal Pályázatok rovatban.

Kalandra fel õsszel is!
Iskolai csoportok kirán-
dulásához nyújt támoga-
tást a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány leg-
újabb pályázata. Az Õszi 
kirándulás elnevezésû ki-
írásra 2012. szeptember 
10-ig alap- és középfokú 
közoktatási intézmények 
jelentkezhetnek.

Iskolások kirándulását támogatja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

Agárdon gondtalanul nyaralhatnak a gyermekek az Erzsébet-program keretében

A Velencei-tavi Vízi Sportiskola sporttelepén a második turnusban húsz fiatal ismerkedett meg a vitorlázás alapjaival

A vitorlástábor része a tematikus táborozási programnak Soltész Miklós és Gál András Levente közös sajtótájékoztatója

Fo
tó

: k
or

m
an

y.h
u

Erzsébet-tábor



Érdi Újság10 XXII. évfolyam, 2012. augusztus 23.

Gasparics Ferenc építõmérnök vagyok. Az 
Érdi Újság elõzõ számaiban többször meg-
jelent nevem a csatornatervezési akkreditá-
cióm megvonásával kapcsolatban. Nagyon 
sok ügyfelem keresett meg magyarázatot 
kérve az ügyrõl. Emiatt elõször is szeret-
nék köszönetet mondani az újságnak, hogy 
teret nyújt a cikkekre történõ reagálásom 
számára. 

A történteket szeretném röviden ismer-
tetni. Az elmúlt tél és tavasz során számos 
tervet készítettem, és sok belsõ kivitele-
zést is végeztünk akár saját vállalkozásom-
ban, akár a megrendelõ egyéni munkája 
módján. Ezek a kivitelezések a Csatorna 
Társulás szabályaival ellentétesek voltak, 
hiszen az utasítás az volt, hogy az utcai 
gerinccsatorna üzembe helyezése elõtt 
semmilyen munkát nem lehet végezni a 
hálózaton. Ezt a szabályszegést természete-
sen nem mentesíti az a tény, hogy nagyon 
sokan mások is megszegték a szabályokat. 
Mindezek miatt nem mondhatom, hogy a 
Társulás helytelenül járt volna el a szankci-
onálással kapcsolatban. Az azonban, hogy 
tevékenységünkkel veszélyeztettük volna 
az ingatlanok biztonságát vagy akár a csa-
torna projekt átadását, túlzás. Pontosan 
az elkészített rákötéseink miatt a víztartás 
próbákon rendszeresen részt vettem. Ahol 

esetleg hibákra derült fény, ott azonnal javí-
tottuk az általam készített tervek alapján 
épített rákötéseket. Úgy gondolom, azok 
az ingatlanok sokkal több gondot okoztak, 
ahol nem is derült ki, hogy ki készítette el 
a rákötést. A nevem is talán pontosan azért 
került elõtérbe, mert én mindig megtalálha-
tó voltam.

A nyár elején a Társulástól kapott figyel-
meztetés óta a munkavégzés szabályait 
szigorúan betartjuk, és ami alapján a meg-
kezdett munkáinkat még jobb minõségben 
és intenzitással, az utasításnak megfelelõen 
befejeztük és manapság pedig a jövõre 
nézve újraszervezzük. Tervezõtársaim 
segítségével a vállalásaink folyamatosak.

Szeretném megnyugtatni eddigi és 
jövõbeli partnereimet, hogy a mûszaki 
átadásokkal és az építési garanciával kap-
csolatban semmilyen aggodalomra nincs 
okuk.

Augusztus elején tárgyaltam Kovács Péter 
Barna projektvezetõ úrral, aki felhatalma-
zott annak közlésére, hogy a megtervezett 
és elkészített munkákat nekem kell befe-
jeznem és átvennem. Azt is elmondta, hogy 
amennyiben újabb panasz nem érkezik, 
és a korábbiakat tisztázzuk – és ennek 
sikerében bizonyos vagyok –, munkámra a 
továbbiakban is számítana, a személyes fel-

függesztett jogosítványomat is a következõ 
akkreditációs eljáráson, záros határidõn 
belül visszaállíthatjuk.

Végezetül megköszönöm eddigi és 
jövõbeli megrendelõimnek a bizalmat.
 Gasparics Ferenc

Az építõmérnök az akkreditációról
Fórum

Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló, 40/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 15.§-a és 24.§-a alapján az „Érdi Építészeti 
Nívódíj” elismerés adományozására – az alábbiak szerinti tartalom-
mal – pályázatot ír ki.

I. Pályázati hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 214/2012. (VI. 
21.) KGY. határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült 
épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő 
megvalósult épületek mintaértékkel szolgáljanak a városunkban 
egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti 
az épített környezet alakításában közremûködők – döntéshozók, 
beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. 
Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített 
környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. Pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási terü-
letén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, 
kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a 
megvalósításában felelős tervezőként közremûködött, és a pályáza-
ti kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, 
alkotás megvalósításában közremûködők együttesen jelentkezhet-
nek, egy épület, épületegyüttes egyéb alkotás csak egy pályázatként 
vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be 
a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve 
annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja 
be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell 
mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos 
írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra csak 
olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az 
építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

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

Feltétel továbbá:
•  A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül 

került sor az épület, ill. egyéb létesítmény használatbavételi 
engedélyének megadására, jóváhagyására megvalósítására, létre-
hozására.

•  Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírások és az érvé-
nyes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul 
betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során 
építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

•  A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes 
nyilvánosságot.

•  A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha 
a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének rész-
letes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló 
értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják. 

III. Pályázatok beadása
1.  A pályázatot 2012. október 29-ig kell az érdi Polgármesteri 

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

2.  A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megne-
vezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fûzve) kell 
összeállítani.

3.  A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott 
pályamûveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy 
pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a 
Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. Pályázatra benyújtandó munkarészek
A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:
•  nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és 

(vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozataival (ezeket 
csomagoláson belül kell elhelyezni),

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

•  építési és használatbavételi engedély vagy egyéb létesítmény 
esetén az ezzel egyenértékû okirat,

•  fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpon-
tokban felvéve.

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

V. Bíráló Bizottság
 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságának elnöke, az Oktatási és Mûvelődési Bizottság elnöke, 
a Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért építész oktató vagy 
más szaktekintély és a városi főépítész alkotják. A bizottság elnö-
ke a polgármester, előadója a városi főépítész. A Bíráló Bizottság 
egyszerû többségi szavazással dönt.

VI. Pályamûvek elbírálása, díjazása
1.  A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak: 

• az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése, 
• az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,  
• a létesítmény építészeti formálása, 
• a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2.  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályamûveket a beadási határ-
időtől számított 15 napon belül elbírálja, és javaslatot tesz a 
Képviselő-testületnek a díjazásra. Egy évben legfeljebb két díj 
adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet szerinti összeg (jelenleg Érdi Építészeti Nívódíj össze-
ge 200 000 Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói 
emlékplakettet és oklevelet vehetnek át.

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

Érd, 2012. június 21.

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

Érdi építészeti nívódíj pályázat 2012.

Az Európai Bizottság Generáció 
1992 névvel kreatív versenyt 
hirdet 20 éves fiataloknak: Mit 
jelent az egységes piac számod-
ra? címmel.

Az 1992-ben született fiatalok 
kivételes helyzetben vannak, 
mert új perspektívát adhatnak 
az Egységes Európai Piac fej-
lődéséhez. Egy olyan világban 
felnőni, ahol természetesnek 
számít a személyek, a javak, a 
szolgáltatások és a tőke szabad 
áramlása, kivételes helyzetet 
jelent. Ezért a Bizottság kreatív 
versenyt hirdet a 92-es generáci-
ónak, ezáltal igyekszik feltárni a 
véleményeket és a tapasztalato-
kat arról, hogy mit jelent ma az 
egységes piac a fiatal európai-
ak számára. A verseny, amely-
nek kiírását április 12-én tették 
közzé, nyitott minden európai 
uniós állampolgár számára, aki 
1992. január 1. és december 31. 
között született.

A pályázók tanulmány, videó, 
fotó, rajz vagy okos mobilte-
lefonos anyagok elkészítésével 
jelentkezhetnek négy választha-
tó kategóriában:
•  oktatás és állampolgárság,
•  foglalkozások és vállalkozói 

szellem,
•  kultúra és szabadidő,
• fogyasztók és a környezet.

Michel Barnier, a belső pia-
cért és szolgáltatásokért felelős 
biztos hangsúlyozta: 

– 1992-ben bizakodtunk a 

Közös Piacban, amely valóban 
segített a polgároknak abban, 
hogy ott dolgozhassanak, ahol 
szeretnének, hogy könnyebb 
legyen a kereskedelem. Mégis, 
20 évvel később a Közös Piac 
további fejlődése megrekedt. 
Újra kell tehát indítani a Közös 
Piacról szóló gondolkodást – foly-
tatta Barnier –, hogy megújult 
reményt és jobb lehetőségeket 
adjunk a fiataloknak. Ehhez az 
ő segítségükre is szükségük van, 
hogy részt vehessenek a belső 
piaci politikák fejlesztésében az 
elkövetkezendő 20 évben.

A versenyt az Európai Közös 
Piac létrehozásának 20. évfor-
dulója alkalmából rendezik 
meg 2012. október 15. és 20. 
között. Az érdeklődők 2012. 
áprilisa és szeptembere között 
jelentkezhetnek a www.gene-
rationl992.eu internetes olda-
lon. A nyertesek a Facebook és 
Twitter oldalakra is felkerül-
hetnek majd. A nyeremények 
között tabletek, MP3-lejatszók 
és okostelefonok, utazási utal-
ványok és 4 hetes szakmai gya-
korlati lehetőség is szerepel, 
amelyet nemzetközi vállalatok-
nál vagy európai intézmények-
nél lehet eltölteni. 

A nyertesek közül 20-an részt 
vehetnek Európai Közös Piac 
októberi konferenciáján, ahol 
sor kerül majd a díjátadásra és 
a nyertes prezentációk bemu-
tatására.

Verseny húszéveseknek

Adózási tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz 
kapcsolódó gépjármûadó-mentességgel kapcsolatos 

változásokról

Tisztelt Adózók!
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjármûadó-men-
tességével kapcsolatos kormányrendelet 2012. március 31-i változá-
sa miatt az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmé-
nyeiről szóló – 2011. július 2. napjától hatályba lépett – 102/2011. 
(VI. 29.) Kormányrendeletet az egyes kormányrendeleteknek a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének 
vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) 
Kormányrendelet 2012. március 31-i hatálybalépéssel módosította.

A 2012. március 30-át követően a gépjármûadó-mentesség meg-
állapításához a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a következőkkel 
igazolható:

– elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 
a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény máso-
lattal, míg

– másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK 
által) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megálla-
pítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvé-
lemény másolat, vagy az 5/2003. (II.19.) ESzCsM Mr. rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott igazolás másolat.

A Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján
– a Módosított Kormányrendelet hatálybalépését megelőző 

napon (2012. március 30-án még hatályos) szakértői szerv által 
kiadott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás legkésőbb 2012. 
szeptember 15. napjáig, 

– a 2011. július 1. napjáig kiadott orvosi szakvélemény („7 pontos 
igazolás”) legfeljebb 2012. december 31. napjáig használható fel 
gépjármûadó-mentesség igénybevételére.

2013. január 1. napjától a „7 pontos igazolással”, ill. a 
Kormányrendelet 2012. március 30-áig hatályos 7.§ ac) alpontja 
szerinti szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelke-
ző személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így 
gépjármûadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz hogy ezen szemé-
lyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg 
évtizedek óta véglegesnek tekinthető – továbbra is jogosultak legye-
nek az adómentességre, a közlekedőképességük minősítése céljából 
vizsgálaton kell részt venniük, és annak eredményeként súlyos moz-
gáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. 
Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 
2012. december 31. napját követően vesz részt, akkor az adómentes-
ség csak az új igazolás kiállítását követő hónap első napjától jár.

Az ügyfél a közlekedőképessége minősítését elősegítő, rendelke-
zésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye 
szerinti körzetközponti jegyzőnél (okmányirodában) kérelmezheti 
súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. Kérelmével az 
okmányiroda ügyintézője megkeresi a szakértői szervet (Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal) a közlekedőképesség minő-
sítése érdekében, mely a szakvéleményt 60 napon belül adja ki. 
A szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség 
súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartam-
ra állapítja meg – szolgál alapul a gépjármûadó-mentesség meg-
állapításához.

Felhívjuk figyelmüket, hogy időpont egyeztetés céljából szíves-
kedjenek az okmányirodát megkeresni!

Az Okmányiroda nyitvatartása: 
hétfő 8–12 – 13–18; kedd 8–12 – 13–16;

szerda 8–12 – 13–18; csütörtök 8–12 – 13–16;
péntek 8–11 óra.

Telefonszám: 23/522-334 
 Adócsoport

információk
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A Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
természettudományos laboratóriumba laboráns munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018. március 31-ig 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium koordinálásával” című, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító jelű, az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósu-
ló projekt megvalósítása keretében laboráns feladat ellátása (Releváns pályázati kiírás: 
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban, kódszám: TÁMOP-3.1.3-10/1 Közép-magyarországi Régió) – közremű-
ködik abban, hogy a projekt helyszínéül szolgáló laboratórium működése zavartalanul 
biztosított, szakszerű legyen. – Biztosítja a laborgyakorlatok és bemutató órák technikai 
támogatását. – Segíti a szaktanárok és a diákok munkáját. – Feladata a kísérletekhez 
szükséges anyagok beszerzése, a természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, 
továbbá a laboratóriumi foglalkozások lebonyolításában, és a kísérleti eszközök, felsze-
relések tárolásáért, tisztán tartásáért – a laborfoglalkozásokhoz kapcsolódó digitális 
tananyagok fejlesztésében, szerkesztésében, publikálásában való közreműködés. A pro-
jekt célja a természettudományos közoktatás komplex fejlesztése. A projekt keretében 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a meglévő épület átalakítása és modern 
laboratóriumi eszközök beszerzése valósul meg. A szakmai program keretében labor-
gyakorlatok szervezése, szaktanárok és laboránsok képzése, tananyagok kidolgozása 
történik meg 8 érdi 1 sóskúti és 1 diósdi intézmény bevonásával. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Emelt szintű szakképesítés, 54 5240101003101 OKJ számú általános laboráns,  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, fizika, fizikus mérnök, földrajz szakos végzettség 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szep-
tember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-

mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2012. augusztus 16.
•  www.ajovolaboratoriuma.hu – 2012. augusztus 14.

Felhívás
Az ÁNTSZ az Érd, Széles utcai piacon tett ellenőrzése során 

megállapította, hogy számos élelmiszer-kereskedő nem 

rendelkezik érvényes egészségügyi kiskönyvvel.

Ezért felhívjuk az élelmiszert árusító kereskedők figyel-

mét 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

A Szociális Gondozó Központ Érd

szociális gondozót, ápolót keres 
határozott időre, előreláthatólag 2012. 12. 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Idősek Otthona, 2030 Érd, Topoly u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. A szakmai irány-
elveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően, az intézményben élő 
ellátottak ápolása-gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók rendelkezései 
az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  iskolai végzettséget igazoló okirat-másolatok, fényképes önéletrajz
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.

hu e-mail címen keresztül
További információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23/374-944-os telefonszámon

információk
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Kevés szívszaggatóbb dolog van, 
mint a csecsemő sírása. És – vall-
juk be – kevés dolog tudja úgy 
felőrölni egy anya idegeit, mint 
a hosszan tartó sírás, ami előbb-
utóbb a tehetetlenség érzését 
váltja ki a szülőkből. Régebben 
azt tanácsolták, hogy hagyják 
sírni a babát, ma már azonban 
a szakirodalom azt javasolja, 
hogy igyekezzen a szülő inkább 
rögtön reagálni a baba jelzésére 
– ez ugyanis bizalmat teremt a 
piciben, míg ha sírni hagyják, 
nem azért fejezi be a zokogást, 
mert megvigasztalódott, hanem 
azért, mert kimerült és reményt 
vesztett. Lehet, hogy a baba az 
anyja karjában is tovább sír, de 
érzi, hogy nem hagyták magá-
ra. (Vizsgálatok szerint azok a 
babák kevesebbet sírnak, akik-
nek a szülei e jelzésre azonnal 
reagálnak.)

Érdemes eloszlatni néhány 
más tévhitet is: a sírás nem 
használ a baba tüdejének, 
viszont fokozza a szívritmust és 
csökkenti a vér oxigénszintjét. 

Nem igaz az sem, hogy a kisba-
ba attól lesz „önálló”, ha sírni 
hagyják, és attól lesz „elkényez-
tetett”, ha a sírására azonnal 
reagálnak. 

És mit tegyünk a kisbabával, 
miután felvettük? Sok kisma-
ma automatikusan mellre teszi, 
hiszen tudja: a szopás a baba 
számára nemcsak a táplálék 
biztosítását, hanem örömfor-
rást, biztonságot, nyugalmat is 
jelent. De mi van, ha a baba 
már nem akar tovább szopni, 
büfizett is, tiszta a pelenkája, 
mégis újra rázendít? Ilyenkor 
érdemes megnézni, nem a ruhá-
ja zavarja-e (melege van vagy 
fázik, dörzsöli a címke vagy 
a varrás). Ha ez sem megol-
dás, megpróbálkozhatunk egy 
közös, meleg fürdővel, a babát 
a mellkasunkon tartva, vagy 
óvatosan úsztatva. Ez nemcsak 

őt, hanem a mamát is meg-
nyugtatja. Érdemes kipróbálni a 
babamasszázst is – itt, Érden is 
szokott indulni olyan tanfolyam 
(a védőnői szolgálat szerve-

zésében), amelynek keretében 
az anyuka kipróbálhatja és 
megtanulhatja a babamasszázs 
fogásait. 

A kicsit az emberi hang, az 
éneklés, és persze a ringatás 
is megnyugtatja, ha pedig éjjel 
sír a legtöbbet, érdemes együtt 
aludni vele. Sokan tartanak 
attól, ha ehhez hozzászokik a 
baba, csak tinédzser korában 
lehet kitenni a szülői ágyból 
– ez azonban természetesen 
nincs így. 

Az anyák fenyegető réme a 
hasfájás: a babának az egész 
teste megfeszül, felhúzza a tér-
dét a hasa felé, ökölbe szorítja a 
kis kezét, arckifejezése szenve-
dő, és magas hangon ordít. Ez 
az állapot akár órákig is eltart-
hat. Különösen fontos, hogy a 
hasfájós baba sírására azonnal 
reagáljunk, mert sírás közben 
hajlamos arra, hogy sok leve-
gőt nyeljen, így még rosszabbul 
érzi magát – figyelmeztet a La 
Leche Liga honlapján olvasható 
egyik írás. 

Hasfájásnál hatékony lehet, 
ha a szülő az alkarjára fekteti 
a babát, tenyérrel megtámaszt-
va a mellkasát. A kicsi karja és 
lába lecsüng, szeme a padlót 
nézi. Ezt hasfájós tartásnak is 
nevezik.

Bár a szülők gyakran nem 
így érzik, a sírós korszak hipp-
hopp elmúlik, a babából pedig 
kisgyerek lesz – de hogy milyen 
kisgyerek, az bizony azon is 
múlik, hogy tőlünk, szülőktől 
milyen visszajelzéseket kapott 
babakorában.

(Következő számunkban az 
éjszakai együtt alvással foglal-
kozunk.) Ádám Katalin

Nem elkényeztetés, ha a jelzésekre azonnal válaszolunk

Ne hagyjuk sírni a babát!
Hagyd csak sírni, attól fejlõdik a tüdeje! – ezt a mondatot sok édesanya hallja még 
ma is az idõsebbektõl. Pedig ez nem igaz; a sírás nem használ a baba tüdejének, 
és ha sírni hagyjuk, attól a pici nem „önálló” lesz, hanem a biztonságát veszti el. 
A sírás ugyanis jelzés, amire a baba azonnali választ igényel. Az Anyatejes Naphoz 
kapcsolódó  sorozatunkban  most  arról  írunk,  hogyan  tudjuk  megvigasztalni  síró 
kisbabánkat.

A sírást a tele pelenka vagy egy szúrós ruhacímke is okozhatja

A baba sírással jelzi azt is, ha melege van

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

helyi társadalom

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 mér-
ten jól szerepel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan 
mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen.
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 bizonyítványon feltüntetni számmal az elért eredmé-
nyeket, 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 szorgalma (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�

Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíjára

A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt 
elérő magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, 
felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt.  
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (szeptember–január), illetve (február–június) idő-
tartamra.
Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el 
a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.
Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, 
tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék-fizetési kötelezettség 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 pél-
dányban 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 pályázatokat 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, telefonszám, 
anyja neve, tanulói azonosítószáma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, általános iskola, középfokú, illetve felsőoktatási intéz-
mény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.
A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú, illetve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó 
a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelem-
kimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti  összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányá-
ról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/ hallgatói jogviszony igazolása.

ArAny-ezüst ékszer és drágAkő felvásárlás

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

Mérlegképes könyvelői 
képzést indít!

A Mihály Dénes 
Szakképző Iskola Gyömrőn

Jelentkezni és érdeklődni 
Szojár Gábornénál lehet a 06-70/60-52-700-as 

telefonszámon a hét minden napján!

Mottónk:

Tanulj, 

hogy tudj 

változni!
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Nehéz mérkőzés várt az elmúlt 
év bajnokára a megyei bajnok 
Jászapáti ellenében. A hazaiak 
csapatában az NB I‑es és NB 
II‑es múlttal rendelkező hat új 
igazolás mindegyike a kezdő 
csapatban kapott helyett. Csak 
néhány név ízelítőül: Kiss 
Zoltán (Debrecen), Kiskapusi 
Balázs (Nyíregyháza, Eger), 
Vén Gábor (Honvéd, Diósgyőr), 
Bardi Gábor (Vasas, Paks) és 
sorolhatnánk tovább a szurko‑
lók előtt  is jól ismert neveket. 
Az alapításának 100 éves jubi‑
leumát ünneplő, egykor az NB 
II‑ben is szereplő gárda komoly 
célkitûzésekkel indult a bajnok‑
ságnak. A  vendég érdi csapat 

az elmúlt bajnokság kiemelkedő 
szereplésének megismétlését, 
de legalább a dobogó valame‑
lyik helyének elérését tûzte ki 
célul. A keret nagyrészt együtt 
maradt, sőt, néhány igazolással 
tovább erősödött. Az érkezet‑
tek: Nagy Attila, Berényi Balázs, 
Patkó György szintén a kezdő 
csapatban kaptak helyet.

Mindkét csapat teljes erőbe‑
dobással vetette magát a küz‑
delembe. Nagy harc folyt a lab‑
dáért a pálya minden szegleté‑
ben, és bár a hazaiak támadtak 
többet, és Kertész bravúrjára is 
szükség volt, hogy ne kapjon 
gólt az érdi csapat, a vezetést 
néhány perccel a félidő vége 

előtt mégis a vendégek szerez‑
ték meg. A 41. percben szabad‑
rúgáshoz jutott az érdi csapat 
a kaputól mintegy 20 méterre. 
A leállított labdát Horváth S. 
nagy erővel rúgta kapura, és a 
hazaiak hálóőre csak beljebb 
tudta segíteni a kapuba a jól 
eltalált lövést. 0‑1.

A második félidőben tovább 
fokozódott a küzdelem. 
A hazaiak hatalmas erőket 
mozgósítottak az egyenlítés 
érdekében, amely rövid idő 
alatt eredményre is vezetett. Az 
51. percben Nagy A. vesztette 
el a labdát még az érdi térfélen. 
Az ebből indított gyors táma‑
dás eredményeképpen Bardi 

Jászapáti VSE – Érdi VSE  1-1 (0-1)

Döntetlen a bajnoki nyitányon

A védelem mindkét oldalon remekül mûködött

A 
sze

rző
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Pest Megyében, különösen Érd 
város vonzáskörzetében 2009 
óta egy speciális, nagy látenci‑
ával járó bûncselekményi soro‑
zat vált ismerté. 

Az elkövetők – akik nagy‑
részt nők – különböző elköveté‑
si módszerrel károsítanak meg 
leginkább idős, egyedülálló sze‑
mélyeket. Beszerzett informáci‑
óink szerint és az eddig feltárt 
módszerek alapján az elkövetők 
áldozataikat „házalás” során, 
valamint vendéglátóegységek‑
ben ismerik meg. A sértettek 
bizalmába férkőznek, több eset‑
ben szexuális ajánlatot tesznek, 
vagy csupán figyelmük elterelé‑
sével fosztják meg értékeiktől. 

Jellemző elkövetési forma: 
különböző ruha‑ és alsónemûk 
árusításával leszólítanak, főleg 
idős embereket, vagy becsenget‑
nek hozzájuk. Velük beszélge‑
tésbe elegyednek, bizalmukba 
férkőznek. Különböző ürüggyel 
– mosdó használata, étel, ital 
kérése – az ingatlanba kéredz‑
kednek, ott a sértettek figyelmét 
elterelve személyes tárgyaikat 
átkutatják, és az általuk értékes‑
nek vélt tárgyakat, valamint a 
készpénzt eltulajdonítják. Több 
esetben a már megkárosított 
sértettekhez vissza is térnek, és 
újabb bûncselekményt követ‑
nek el. 

Az előző magatartási formától 
lényegesen súlyosabb elköveté‑
si forma az, amikor vendéglátó 
intézményben megismerked‑
nek, nagyrészt már alkoholos 
befolyásoltság alatt álló, főleg 
idősebb férfiakkal. Velük bizal‑
mas kapcsolatba kerülnek, meg‑
nyerő és kihívó magatartásukkal 
felkeltik a kiszemelt áldozatuk 
figyelmét. Több esetben szexu‑
ális ajánlatot is tesznek, amelyet 
a több éve egyedülálló férfi sze‑
mélyek többnyire el is fogad‑
nak. A bûncselekmény elköve‑
tői már a vendéglátóegységben 
szeszes italt kérnek leendő áldo‑
zataiknak, és lerészegítésükben 
aktívan közremûködnek. Egyes 
esetekben az alkoholos befo‑
lyásoltság alatt álló személyek 
értékeit, nagyrészt mobiltele‑
font, készpénzt, kisebb éksze‑
reket tulajdonítanak el. 

Több esetben ez az ismer‑
kedés odáig terjed, hogy az 
elkövető eljut a leendő áldozata 
házába, lakásába. Ott a ven‑
déglátóegységben elkezdett ita‑
lozást tovább folytatják. Egyes 
esetekben megelégszenek az 
elkövetők a sértett ittas állapo‑
tával, és azt kihasználva, már 
lényegesen komolyabb kárt 
okozva az ingatlanból tulajdoní‑
tanak el nagyobb és értékesebb 
tárgyakat, készpénzt, ékszere‑
ket. Veszélyesebb magatartási 
forma, amikor az elkövető a 
sértett italába, kávéjába külön‑
böző nyugtató, altató hatású 
gyógyszert (dormicum, rivotril, 
xanax, frontin) – kever. Ezzel a 
sértettet teljesen magatehetetlen 
állapotba hozza akár több órára 
is, és ezt az időt kihasználva 
szinte korlátlan ideje van a ház 
teljes átkutatására és értékek 
eltulajdonítására. 

A fenti bûncselekmények 
nagy része látenciával bír. Ez azt 
jelenti, hogy az áldozatokban is 
csak később tudatosodik, hogy 
sérelmükre bûncselekményt 
követtek el, vagy maga a mód‑
szer miatt családtagjaik, esetleg 
a hatóság előtti szégyenérzet 
miatt nem jelentik be a rend‑
őrkapitányságnak a sérelmükre 
elkövetett cselekményt. 

Az Érdi Rendőrkapitányság‑
nak az ismeretlen elkövetők 

felkutatására tett intézkedései 
eredményre vezettek. Jelenleg 
két fő előzetes letartóztatásban 
van, érvényben van három sze‑
mély országos elfogatóparancsa, 
továbbá jelenleg is folyamat‑
ban van nemzetközi elfogató‑
parancsuk kiadása. 

A rendőrség kéri az állam‑
polgárok segítségét, hogy 
amennyiben hasonló jellegû 
bûncselekmények áldozata‑
ivá váltak, vagy családtagjaik 
között van olyan személy, aki‑
nek sérelmére ilyen jellegû cse‑
lekményt követtek el, értesítse 
az Érdi Rendőrkapitányságot. 
Az azonosítás könnyítése végett 
közöljük a gyanúsítottak, vala‑
mint a gyanúsítható személyek 
fényképeit.

Ki találkozott velük?

Rendõrségi felhívás!
Az Érdi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya el-
járást folytat lopás, kifosztás, valamint rablás 
bûncselekmények elkövetése miatt több román állam-
polgárságú személy ellen.

G. Enikõ

F. Aranka

G. Katalin

G. Gyöngyi

R. Erzsébet

sport – információk

Értesítés kéményseprésről
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén a kéményseprő ipari közszolgáltatás 
2012. évi második lejárására

2012. október 1-jétől  
2012. december 31-ig

kerül sor.

A társaságunk alkalmazásában álló 
dolgozóink névre szóló fényképes iga-
zolvánnyal vagy megbízólevéllel rendel-
keznek.
Kérjük Önöket, hogy tegyék lehetővé a 
lakásba való bejutást, illetve biztosítsák 
a kémények és szerelvényeik (pl. korom-
zsák, bekötések) megközelíthetőségét, a 
padlásra való feljutást.
Segítő együttműködésüket ezúton is 
köszönjük! 

Tisztelettel:
Nagy Gábor

Ügyfélszolgálat vezető, 
Magyar Kémény Kft.

G. a hazaiak legeredménye‑
sebb támadója megszerezte az 
egyenlítő gólt. 1‑1. Az egyenlítő 
gól egy kicsit megfogta a vendég 
érdi csapatot: a hazaiak veszé‑
lyesebben és többet támadtak, 
több helyzetet is kialakítottak, 
de végül is a védelem jól állt a 
lábán. A hazai rohamok sikeres 
átvészelése után kiegyenlítetté 
vált a játék, a vendégcsapat is 
többször eljutott a hazai kapu‑
ig, sőt, nem sokkal a mérkőzés 
vége előtt a jászsági kapus óri‑
ási bravúrral védte Aradi Cs. 
fejesét.

 A mérkőzés összképe alap‑
ján az eredmény igazságosnak 
mondható. Egybehangzó véle‑
mények alapján a vendéglátók 
a mutatott játékuk alapján 
komolyan bele fognak  szólni 
a bajnokság végkimenetelébe. 
A Jászapáti csapatában a cso‑
port egyik legerősebb ellenfelét 
ismerhettük meg, így az elért 
döntetlen mindenféleképpen 
sikernek tekinthető.

 
Jászapáti VSE – Érdi VSE  
1-1 (0-1)
Jászapáti, 150 néző
Vezette: Zimonyi Péter
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Kovács K., Riba Z. 
(Ivacs G.) – Berényi B. (Mészáros 
T.), Horváth S., Nagy A. (Flórián 
Á.), Cservenka G. – Patkó Gy., 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Horváth S.
Sárga lap: Aradi Cs., Horváth 
S., Nagy A.
Jók: Kertész F., Kovács K., 
Horváth S.

 
A mérkőzés után mindkét 

edző bosszús volt, mivel úgy 
érezték, győzelmi lehetőséget 
szalasztottak el.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Idényelejei formában ját‑

szott a csapat. Minden bajnok‑
ságot tompán kezdünk. Hiába 
vezettünk 1‑0‑ra, nem tudtuk 
az eredményt megtartani. Egy 
kicsit el vagyok keseredve, de 
bízom abban, hogy a tompaság 
mihamarabb kijön a csapatból, 
és ismét győzelmeket fogunk 
aratni.

Kotula László játékos‑edző 
(Jászapáti):

– Az első félidőben két kulcs‑
játékos kiesett, és ez jelentősen 
befolyásolta a mérkőzés kime‑
netelét. A helyzetek alapján 
közelebb álltunk a győzelem‑
hez.

 A 2. fordulóban, augusztus 
25‑én szombaton fél hatkor a 
Budafok LC csapatát fogadják az 
érdiek az Ercsi úti sportpályán, 
majd szeptember 2‑án vasárnap 
öt órakor az RTK‑Vasló vendége 
lesz Érd a XVII. ker.,  Péceli út 
144. alatti sportpályán.

 Harmat Jenő
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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

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

Nemzetközi orvostechnikai cég diós-
di telephelyére az alábbi pozíciókba 
keres munkatársakat: - Menedzser 
asszisztens Felsõfokú német vagy 
angol nyelvtudással, minimum 5 éves 
tapasztalattal - Minõségbiztosítási 
Osztályvezetõ-helyettes Megfelelõ vég-
zettséggel, minimum 3 éves tapaszta-
lattal - Hagyományos és CNC gépkezelõ 
és programozó Minimum 3 éves tapasz-
talattal - Logisztikus, raktáros Megfelelõ 
végzettséggel, minimum 3 éves tapasz-
talattal - Csiszoló Fényképes önélet-
rajzokat az ag@biotech-medical.com 
e-mail címre várjuk.

Érd-Parkvárosban keresek nem 
dohányzó, megbízható házvezetõnõt 
teljes munkaidõben. Fényképes önélet-
rajzokat az ag@biotech-medical.com 
e-mail címre várjuk.

Nemzetközi viszonylatra, tehergép-
kocsi vezetõket keresünk 40 tonnás 
szerelvényekre kezdõk jelentkezését is 
várjuk. T:06 30 488 5159, 06 30 488 
5024

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

Hidegburkolót azonnali kezdéssel 
felveszünk, gépjármû elõnyt jelent. Tel.: 
30/256 6053

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

Bútorokat, órákat, festményeket, 
régi bizsukat, kardokat, szõnyegeket, 
ezüst-, bronz- és porcelántárgyakat, 
teljes hagyatékot vásárolok. T:06 30 
898 4843

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

ÉPÜLETSZIGETELÉS

FUVARVÁLLALÁS

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnás, billenõs 
teherautóval. T:06 30 56 11 569

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

Zamárdi, Dessewffy u, strand köze-
li nagy telken, felújított társasházban 
37 nm-es nyaraló eladó. Ár: 8,6 MFt 
0630-5209953    
www.ingatlan.com/5885582







I. Dísz tér, 57 nm-es tégla építésû 
lakás tulajdonjoga eladó. 1 + 2 fél-
szobás, 3. emelet. Ár: 22,9 MFt. 0670-
3808596 www.ingatlan.com/6568480

XII. Csaba u., 40 nm-es tégla építésû 
lakás eladó. 1 szobás, 2. emeleti (lift 
van). Ár: 9,9 MFt. 0670-3808596 
www.ingatlan.com/6507411

XI. Október 23. u., 70 nm-es tégla 
építésû lakás eladó. 2 + 1 félszo-
bás, Ár: 18,5 MFt. 0670-3808596  
www.ingatlan.com/6054958

XIV. Huszt u., 52 nm-es tégla 
építésû lakás eladó. 2 szobás, 3. eme-
leti. Ár: 15,8 MFt. 0620-9160606  
www.ingatlan.com/6762628

VÁROSLIGET KÖZELÉBEN ELADÓ 
LAKÁS! 40nm-es, thermentes, föld-
szinti garzonlakás, tárolóhelyiséggel. 
Kiváló közlekedés! Ár: 6.89M Ft Tel: 
06-70-585-3231

XI. Õrmezõn, 1,5 szobás, nyugati 
fekvésû, erkélyes lakás panorámával, jó 
közlekedésnél bomba áron eladó! Irányár: 
9.300.000 Ft Tel: 06-70/609-3057

XI. kiváló közlekedésnél eladó 2 szo-
bás, panorámás téglalakás kertes tár-
sasház emeletén! Irányár: 14.800.000 
Ft Tel: 06-30/949-7547

XI. Bánk Bán utcában, 29nm-es, 
galériás, gázkonvektoros, elsõ emeleti, 
alacsony költségû lakás eladó! Irányár: 
6.600.000 Ft Tel: 06-30/949-4279

XXII. Baross telepnél, csendes kert-
városi részen 150 négyszögöles építési 
telek aszfaltozott utcában eladó! Irányár: 
15.700.000 Ft Tel: 06-30/936-5669

XXII. Anna utcánál, 2 szobás, erké-
lyes, alacsony emeleti, gázfûtéses, 
gyorsan költözhetõ lakás eladó! Irányár: 
10.800.000 Ft Tel: 06-30/936-5669

Telekáron, akciósan eladó a buszpá-
lyaudvartól és az új érdi rendelõintézettõl 
2 percre 405 N-öl telken 105 m² kon-
vektoros, csatornázott ház. Közvetítõk ne 
keressenek! Iár:28 M Ft 06 20 551 8338

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

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó 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

Adás-vételhez kötelezõ energia tanú-
sítványok készítése. 0670-4244114 
www.e-tanusitvany.ingatlan.hu/

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

































KERTÉPÍTÉS

KIADÓ

Érd központjához párpercre 65 m² 
különálló házrész bútorozottan gk 
beállással hosszú távra, 2 fõ részére 
kiadó. T:0630 718 4881, 0670 941 
7804

Kertes házban 1 szoba komfortos 
lakrész 1 fõnek kiadó internet használat, 
kocsi beállóval. 1 hó kaució szükséges 
T:06 30 3072360, 23 630 354

Központhoz közel csal.ház I. em-n 
50 m² összkomf. lakás kiadó, kocsi 
beállás, almérõs. T:20 380 1876, 23 
361 448

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 beállá-
si lehetõséggel kiadó. T:06 70 312 
5863

Egy szoba összkomfortos lakás 
bútorozva, párnak vagy személynek 
kiadó, hosszú távra T:06 20 268 
1019

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

Kiadó 3 szobás ház 40 E Ft+rezsi+2 
hó kaució. T:06 20 48 40 125

KIADÓ LAKÁST KERES

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

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

KIADÓ lakást keresek Budapest bel-
városában 1 vagy 2 szobásat, hosszú-
távra.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

KÖNYVELÉS





























MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

SZÉPSÉGÁPOLÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

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

Baleseti kártérítés, biztosítóval 
szembeni peres és peren kívüli jogi 
képviselet Dr. Gill Borbála T:06 20 258 
0582 E-mail: dr.gill@legalservice.hu















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

TÁRSKERESÕ

Nyugdíjas férfi nem dohányzó höl-
gyet keres útitársnak a felár miatt. Úti 
cél: Marokkó. T:06 30 265 6981

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

www.ingatlan.com/6735689

TULAJDONOSTÓL eladó: IV. Károlyi István u., 
71 nm tégla építésû lakás. 2 + 1 félszobás, 

Ár: 23,2 +1 MFt garázs 0620-3380489

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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Amikor hivatalossá vált az ÉTV-
Érdi VSE felkészülési meccsei-
nek listája, azonnal felfedezhe-
tő volt, hogy – talán a Siófok 
KC kivételével – a legerősebb és 
az előzetes várakozások szerint 
legnagyobb riválisokkal néznek 
farkasszemet a lányok. 

Közülük is mindjárt a baj-
noki és kupagyőztes Győri 
Audi ETO KC otthonában kel-
lett helytállniuk. A mérkőzés 
azért is volt felettébb érdekes, 
mert ekkor mutatkozott be a 
hazaiak kispadján a nyáron 
Karl-Erik Böhn szövetségi kapi-
tányt váltó Ambros Martin, 
ezért 800 néző volt kíváncsi a 
találkozóra a Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban. Az érdi játé-
kosok mindent megtettek 
az Itxako Navarrától érkező, 
rokonszenves spanyol szakem-
ber debütálásának elrontásáért. 
Az első félidőben összeszedet-
tebben játszottak az Andrea 
Lekicset kivéve összes külföldi 
játékosát nélkülöző ETO ellen. 
Az Érd színeiben is bemutat-
kozhatott az egyik nyári szer-
zemény, a szlovén Alja Koren, 
míg Kristina Franic az olim-
pián szerepelt Horvátország 
színeiben. Az agresszív játék-
nak megvolt az eredménye, 
félidőben háromgólos érdi 
előny mutatott az eredmény-
jelző, amiben nagy szerepe volt 
az érdi kaput védő Oguntoye 

Viktóriának. A folytatásban a 
Győr új, magyar igazolásai is 
megvillantak, Herr Orsolya a 
kapuban fogott ki remek perió-
dust, szinte alig lehetett túljárni 
az eszén. Rédei-Soós Viktória 
jobbátlövőben, míg Szepesi Ivett 
a balszélső posztján termelte 
a gólokat, de Andrea Lekics és 
Görbicz Anita sem akart lema-
radni tőlük. A második félidő-
re megfordították a meccset a 
Rába-partiak, de az érdiek tel-
jesítménye a vereség ellenére is 
bizakodásra adott okot. 

A következő találkozón aztán 
nagyban csökkentek az olim-
pia alatt a francia válogatott 
mellett tevékenykedő Szabó 
Edina hiánya miatt a csapatot 
vezető Neukum Tamás variáci-
ós lehetőségei. Karl-Erik Böhn 
három érdi játékost – Szekeres 
Klára csapatkapitányt, Vincze 
Melindát és Kovács Annát – is 
behívott a magyar válogatott 
keretébe, és ők Németországban 
léptek pályára egy felkészülési 
torna keretein belül. A váciak 
oldalán a legnevesebb hiány-
zó a junior-világbajnokságon 
bronzérmet nyerő magyar válo-
gatott kulcsembere, Klivinyi 
Kinga volt, aki szintén a felnőtt-
válogatottal készült. Végig fej-
fej mellett haladtak a csapa-
tok, külön öröm volt, hogy a 
fiatal tehetségek közül Kovács 
Gréta és Kamuti Réka is pályára 

léphetett. Végül a végjátékban 
hajszálnyival jobban összponto-
sító dunakanyariak örülhettek a 
győzelemnek. 

A játék képe a következő, 
Fehérvár elleni mérkőzésre sem 
sokat változott, ugyanúgy fel-
forgatott csapattal kellett meg-
vívnia ezt a mérkőzést az érdi 
lányoknak. A kispadon ezúttal 
Borsos Attila is feltûnt, és a 
szoros meccsek sorozatában 
a hazaiaknak sikerült jobban 
a befejezés. Pár gólos előnyét 
szinte végig megtartva első győ-
zelmét aratta az ÉTV-Érdi VSE a 
felkészülési időszakban.

Pár nappal később aztán a 
Vác ellen javíthattak a bajnoki 
negyedik helyezett csapat tag-
jai, de az immár Gulyás István 
vezetésével készülő rivális 
ismét nagy falatnak bizonyult. 
Klivinyi Kinga ellenállhatatla-
nul játszott, tíz góllal terhelte 
meg az érdiek kapuját. Külön 
érdekesség, hogy a mérkőzés 
előtt érte el a magyar férfiválo-
gatott Izland elleni mindörökre 
emlékezetes diadalát az olimpia 
negyeddöntőjében – tobzódhat-
tak a kézilabda szerelmesei a 
kiváló meccsekben. 

Az FTC elleni rangadón – hiába 
nem tétmeccs, mégis nevezhető 
így – már Szabó Edina irányítot-
ta a csapatot. A KEK-címvédő 
zöld-fehérekkel tavaly a felké-
szülés hasonló fázisában mér-

kőztek meg az érdiek, és a játék 
nagyon hasonlított az égy évvel 
ezelőttire. A védekezéssel keve-
sebbet törődtek a felek, nagy 
rohanás jellemezte az összecsa-
pást. Már hatgólos is volt az érdi 
előny, amikor 11-5-nél Szara 
Vukcsevics kiállítását kihasz-
nálták a fővárosiak, Tomori 
Zsuzsanna és Szucsánszki 
Zita vezetésével folyamatosan 
csökkentették hátrányukat. 
A védelmek egész félidő alatt 
nem brillíroztak, a fékevesztett 
rohanásban könnyedén találták 
meg a hálóhoz vezető utat a 
játékosok. A félidőben ugyan 
minimális előny volt még az 
Érdnél, de a második játék-
rész elejét nagyon megnyomta 
a Fradi, és átvette a vezetést. 
Kovács Anna gólerős játéka 
mellett még az FTC-be újonnan 
szerződtetett Vérten Orsolya tel-
jesítménye érdemelt említést, a 
szélső lubickolt a gyors indítá-
sok alkalmával a sokszor még 
nem visszarendeződő érdi véde-
lem mellett. A hazaiak tisztes 
távolságból követték a második 
félidőben végig a bajnoki ezüst-
érmest, a végén pedig szoros 
eredmény alakult ki, de szó mi 
szó, védekezésére a győztes fél 
sem lehetett büszke. 

A gyakorlómeccsek nyitá-
nyán már megrángatta a címvé-
dő képzeletbeli bajszát az Érd, 
és ismét lehetőség adódott bizo-
nyítani a Győr ellen. Az ETO 
összes idegenlégiósát, valamint 
Hornyák Ágnest és Dórát is nél-
külözte, adódott esély az érdiek 
előtt a címvédő megtréfálására. 
A fővárosi zöld-fehérek elleni 
meccshez képest sokkal fegyel-
mezettebben védekezett az Érd, 
sokat köszönhettek a kapuban 
ismét kifogástalan teljesítményt 
nyújtó Oguntoye Viktóriának. 
A vendégek a második félidő 
kezdetén rendkívül sok moz-
gásos és agresszív védekezésre 
váltottak, ami megbénította az 
érdieket, így a hatgólos, már-
már megnyugtatónak mondható 
előny elapadt. Jellemző a mér-
kőzés hőfokára, hogy az utolsó 
percben Görbicz Anita mindent 
eldöntő gólja után hangosan 
ünnepelt az ETO, még Ambros 
Martin is levegőbe csapta mind-
két kezét. 

A mérkőzések sora aztán a 
Népligetben, az FTC otthonában 
folytatódott. A hazaiak az első 
félidőben nem engedték ki a 
vezetést a kezükből, bár sokáig 
rendkívül szoros volt az állás, 

A legerõsebb magyar csapatok ellen

Felkészülési mérkõzések 
szoros eredményekkel

míg 12-11 után ellépett Elek 
Gábor csapata. A folytatásban 
aztán remek perceket produkált 
az Érd, és nemcsak utolérte, 
hanem el is hagyta nagynevû 
ellenfelét. Alja Koren nagyszerû 
formában játszott, és egymás 
után másodszor lett az érdiek 
legjobb góllövője. A Fradi azon-
ban rendezte sorait, és végül 
izgalmas hajrában fordított 
a sok hibát és pontatlanságot 
hozó összecsapáson. 

A felkészülési mérkőzések 
eredményei, időrendben:
Július 27.: Győri Audi ETO KC–
ÉTV-Érdi VSE 31-27 (14-17)
Augusztus 1.: ÉTV-Érdi VSE–
Váci NKSE 25-26 (12-11)
Augusztus 4.: ÉTV-Érdi VSE–
Fehérvár KC 30-27 (15-13)
Augusztus 8.: Váci NKSE–ÉTV-
Érdi VSE 29-27 (13-10)
Augusztus 14.: ÉTV-Érdi VSE–
FTC-Rail Cargo Hungaria 35-37 
(17-16)
Augusztus 16.: ÉTV-Érdi VSE–

Győri Audi ETO KC 25-27 (15-9)
Augusztus 17.: FTC-Rail Cargo 
Hungaria–ÉTV-Érdi VSE 32-31 
(17-13)

Sorsoltak a nemzetközi 
kupákban, így fennállása során 
az ÉTV-Érdi VSE először izgul-
hatott, vajon melyik csapatot 
sodorja útjába a sorsolás sze-
szélye az EHF Kupában. Az 
érdiek a 2. fordulóban kapcso-
lódnak be a küzdelmekbe, és a 
fehérorosz HK Gorodnicsanka 
lesz majd az ellenfél október 
közepén. A grodnói székhelyû 
együttes Fehéroroszország 
északi részén, a lengyel és lett 
határ közelében várná az érdie-
ket, de a csapat vezetése a nagy 
távolság miatt azon dolgozik, 
hogy mindkét találkozót Érden 
bonyolíthassák le. Ha a debü-
tálás jól sikerül, és továbbju-
tással végződik, a következő 
ellenfél november közepén egy 
nagyobb falat, a francia Metz 
Handball lehet. Szarka András

A képek augusztus 14-én készültek Érden, az FTC-Rail Cargo Hungaria elleni 35-37-es eredménnyel zárult mérkõzésen
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