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Eredményes vizsgálat
Az EU illetékes közremûködõ szervezete meg-
vizsgálta a szennyvíz-elvezetési programot. 

2

Kezdés Tárnokon is
Augusztus 22-én Tárnokon is elkezdődött a tele-
pülés teljes csatornahálózatának kiépítése. 

2

Alsó utcai mulatság

„Veselo je sve selo” – így szól a horvát népdal, amely magyarra fordítva azt jelenti, 
jókedvûen mulat az egész falu. Ha nem is az egész település, de annak egy része, 
az Alsó utcaiak meg a környékbeliek, valamint kedves vendégeik egészen biztosan 
jól mulattak együtt, ráadásul az idén jubileumot is ünnepeltek, hiszen tizedik alka-
lommal szervezték meg ezt az egyre népszerûbb rendezvényt.  5. oldal

Szezonkezdet kupagyõzelemmel
Kisebb jubileumhoz ért az 
idõközben nemzetközivé 
érett – az évszakra néz-
ve inkább nyárbúcsúztató 
– torna, ami jelzi: nemso-
kára elkezdõdik a nagy-
üzem a nemzeti bajnok-
ságokban. Idén egytõl 
egyig nemzetközi kupá-
ban induló egyesületek 
voltak a mezõnyben, de 
a legnagyobb büszkeség 
az, hogy immár a hazai 
együttes, az ÉTV-Érdi 
VSE is annak mondhatta 
magát.  16. oldal

Helyreállított utak

Az iskolakezdés elõtt a beruházó és a csatornaépítõk 
áttekintették azokat az utcákat, ahol vélhetõen a nyári 
idõszaknál nagyobb forgalomra lehet számítani. A 
beruházó arra kérte a kivitelezõket, hogy adjanak 
elsõbbséget ezeknek az útvonalaknak: hogy elõször 
azokat az utakat, utcákat állítsák véglegesen helyre, 
ahol oktatási-nevelési intézmények találhatók, illetve 
ezek megközelítési útvonalait. 4. oldal

Környezettisztaság
Sorozatunkban megszüntetésre váró illegális 
hulladéklerakó helyeket mutatunk be.

10

Családi ágy
Az Anyatejes Naphoz kapcsolódó írásunkban 
a babával való együtt alvással foglalkozunk. 

12

Gólzápor
Fölényes gyõzelmet arat-
tak az Érdi VSE labda-
rúgói a budafokiak ellen: 
látványos gólokkal örven-
deztették meg az Ercsi 
úti pályára kilátogató 
nézõket. 13. 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  
30/537-3997 
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.

A Hivatalnok utcában az összes 
mûszaki lehetőség vizsgálata 
után csak nyomott rendszer épít-
hető. A Hivatalnok utca Esküdt 
utca és Kálvin tér közötti csatorna-
építésének előkészületeként a 
tervezők megvizsgálták az összes 
lehetséges mûszaki megoldást. 
A vizsgálatok azt állapították 
meg, hogy nincs olyan befogadó 
csatorna, amelybe az utca szenny-
vize bele tudna folyni, ezért itt 
nyomott vezeték fog épülni, 
amely az Esküdt utca irányába 
vezeti el az utca szennyvizeit.

Megvizsgálták lehetséges 
befogadóként a közelben levő 
áruház elvezetését is. Többszöri 
szintezés után megállapítot-
ták; erősen kétséges, hogy bele 
lehetne vezetni gravitációsan 
a szennyvizet. Az is kiderült, 
hogy a ’80-as években az ille-

tő áruház szennyvizét a Diósdi 
úton keresztül a szemben levő 
volt Volánbusz pályaudvar 
alatt vezették át az Angyalka 
utca irányába, amely telek ma 
magántulajdonban van. Tehát 
jogilag erősen kétséges lenne, 
hogy abba az irányba lehessen 
vezetni a szennyvizet, hisz köz-
csatornát közterületen keresztül 
kell vezetni.

Megvizsgálták lehetséges 
befogadóként a Budai úton levő 
vezetéket is. A szintezés után 
kiderült; ez sem alkalmas arra, 
hogy gravitációsan bele lehessen 
vezetni a Hivatalnok utcából a 
szennyvizet. Ráadásul a meglévő 
vezeték kapacitása is nehezen ter-
helhető tovább (tekintettel a Budai 
úton épült társasházakra is).

Megvizsgálták annak lehető-
ségét is, hogy egy köztéri áteme-

lővel az utca végében gyûjtsék 
össze az utca szennyvizét, és 
onnan emeljék át valamelyik 
másik vezetékbe. Azon túl, 
hogy ez költségesebb megoldás 
lenne, sajnos mûszakilag sem 
megvalósítható, az utca végé-
ben levő közmûhelyzet miatt. 
Az utca végén (a templom és a 
közjegyzői iroda között) vezet 
át az út alatt a Tepecs árok. 
A közterületen ráadásul egy vil-
lamos trafóház is van, és több 
más közmûvezeték is (elektro-
mos áram, gáz, telekom stb.) 
bele van már most is zsúfolva a 
rendkívül kevés területbe. Tehát 

oda köztéri átemelőt nem lehet 
építeni.

Mindennek alapján az egyet-
len lehetőség a nyomott vezeték 
maradt az említett utcaszaka-
szon. A szabályok szerint ilyen-
kor az ingatlanokon a beruhá-
zó kialakítja a házi átemelők 
helyét, és beépíti az átemelőket. 
Kizárólag a nyomott szakaszok 
esetén az átemelők kiépítésének 
és megvásárlásának költsége 
benne lehet az EU-s szabályok 
szerint a közös beruházás költ-
ségvetésében. Tehát a lakóknak 
ez esetben nem kell megvásá-
rolni a házi átemelőt. 

Megvizsgálták a csatornázási programot

Minden rendben találtak 
az EU-s ellenõrök 
A múlt héten az EU illetékes közremûködõ szervezete 
helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálta az érdi térségi 
szennyvíz-elvezetési programot. Az ellenõrök több, 
szúrópróbaszerûen kiválasztott utcában is megtekin-
tették a munkavégzést, illetve a szennyvíztisztító tele-
pen is jártak. Áttekintették az eddig történt kifizetések 
szabályosságát, és azt is vizsgálták, hogy a beruházás 
során minden a vonatkozó szabályoknak megfelelõen 
történt-e? A vaskos ellenõrzési jegyzõkönyv tanúsága 
szerint az ellenõrök mindent rendben találtak.

Bár viszonylag később, mint 
ahogy tervezték, de augusztus 
22-én végre Tárnokon is megtör-
tént az első kapavágás, elkezdő-
dött a település teljes csatorna-
hálózatának kiépítése. Az Érd és 
Térsége Szennyvíz-elvezetési és 
Szennyvíztisztítási Önkormány-
zati Társulás Program keretében 
megvalósuló, százszázalékos 
csatornázás a térség és a telepü-
lés egyik legfontosabb és legna-
gyobb uniós beruházása.

Tárnokon a forró augusztu-
si napon, a Köztársaság és az 
Egri utca sarkán kezdték el az 
árkok kiásását, ami – több hóna-
pos csúszást követően – végre a 
nagyközségben is a projekt kivi-
telezésének kezdetét jelentette. 
A jelentős esemény helyszínén 
jelen volt Radics Ernő alpolgár-
mester, Cseresnyés Attila, a csa-
torna projekt tárnoki felelőse, a 
település néhány önkormányzati 
képviselője, valamint a kivitelező 
részéről Fail Tamás projektvezető 
és Kántor Ervin építésvezető. Fail 
Tamás arról tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy már márciusban 
el kellett volna kezdeni a beruhá-
zást, de ebben elsősorban a ható-
sági engedélyezések jelentették 
a legfőbb akadályt, ezért a mun-

kálatok során mindent el fognak 
követni annak érdekében, hogy 
a pár hónapos csúszást behoz-
zák. A projektvezető szerencsés 
körülménynek ítélte, hogy az 
idei nyár csapadékmentes volt, 
mert ez valamelyest könnyíti a 
csövek lefektetését, de ennek 
ellenére – mivel a munkálatokat 
a legalacsonyabban fekvő terüle-
ten kezdik meg – csak a talajvíz 
kiszivattyúzása után kezdhetik 
meg a gerincvezeték kiépítését. 
A kivitelező képviselője azt is 
elárulta, hogy egyelőre a tele-
pülés kétharmad részére kapták 
meg az engedélyt, a fennmaradó 
egyharmadra még folyamatban 
vannak a tulajdonosi hozzájá-
rulások és az engedélyezések, 
ám mire elkészülnek a telepü-
lés nagyobb részén, addig már 
a birtokukban lesznek a még 
hiányzó szükséges hatósági 
engedélyek is. 

Mivel Tárnokon jóval kisebb 
területen folyik a csatornázás, 
mint Érden, az uniós program 
a későbbi kezdés ellenére is 
befejeződik 2013 végéig. Radics 
Ernő alpolgármester arra utalt, 
hogy a csatornázási program 
rendkívül fontos esemény 
Tárnok történetében, mert óri-

ási előrelépést jelent a telepü-
lés számára. Igaz ugyan – tette 
hozzá – a csatornázási folyamat 
már húsz esztendővel ezelőtt 
elkezdődött a nagyközségben, 
de a ’90-es évektől 1998-ig a 
településnek csupán egy igen 
kis hányadán sikerült megépíte-
ni a szennyvízelvezető hálóza-
tot, majd az akkori konzorcium 
megtorpant, és 2006-ig egyetlen 
méternyi vezeték sem épülhe-
tett. Ezt követően, kizárólag az 
önkormányzat és az érintett 
lakosság jelentős hozzájáru-
lásával mégis sikerült néhány 
utcában csatornát építeni, de 
most végre, az uniós támogatás-
nak köszönhetően, a társulással 
közösen, végre lehetőség nyílik 
Tárnok teljes, százszázalékos 
csatornázására. Az alpolgár-
mester arra is felhívta a figyel-
met, amit talán kevesen tudnak, 
hogy a talajvizsgálatok alapján 
megállapították: környezetvé-
delmi szempontból Érd és tér-
sége, beleértve Tárnokot is, Pest 
megye legszennyezettebb terü-
letéhez tartozik. A csatornázás 
rendkívül fontos, mert nem-
csak kényelmesebben, hanem 
egészségesebb környezetben 
élhetnek a település lakosai. 
A munkálatok alatt azonban 

Augusztusban megtörtént az elsõ kapavágás

Elkezdõdött a csatornaépítés Tárnok területén is

Értesítés
Dr. Aradszki András országgyűlési képvi-
selő következő fogadóórája szeptember 
6-a helyett szeptember 12-én, szerdán 
17 órától lesz a Polgárok Házában.

nem kevés kellemetlenséget is 
meg kell élni, hiszen a kivite-
lezők árkokat ásnák, feltörik a 
szilárd burkolatú utakat, időn-
ként akadályozzák a zavarta-
lan és megszokott forgalmat, 
de megéri mindezt elviselni, 
és kivárni a beruházás végét, 
amikor elkészül Tárnok teljes 
csatornázottsága. 

A kivitelező képviselője 
elmondta, az érintett területe-
ket plakátokon, szórólapokon 
folyamatosan értesítik, mikor, 
hol kezdik el a gerincvezeték 
kiépítését, és hogy meddig tart 
a munka egy-egy utcában. 

Mint arról korábban az 
Érdi Újságban beszámoltunk, 
a közelmúltban elkészült a 
szennyvíztisztító telep rekonst-
rukciója és bővítése, így meg-
felelő lesz a kapacitása ahhoz, 
hogy az Érden és térségében 
elkészült teljes csatornahálózat 
szennyvízét fogadja. 

 Bálint Edit

Radics Ernõ alpolgármester történelmi pillanatnak nevezte a csatornázási mun-
kálatok elsõ kapavágását, mert a település lakossága régen várt erre a napra
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Az Egri utca sarkán kezdték el az árkok kiásását – a szárazság ellenére is 
érezni lehetett a szennyezett talajvíz bûzét, itt, az alacsonyan fekvõ része-
ken sokat kell majd szivattyúzni a csövek lefektetése elõtt
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A kérdőjel nem a tanulást, annak 
szükséges  voltát  kérdőjelezi 
meg, csupán az értelmére kérdez 
rá:  mit  is  jelent  ez  a  szó,  hogy 
tanulni? A válasz: tanulni annyi, 
mint  ismereteket gyûjteni, majd 
a befogadott ismereteket bizton-
ságosan elraktározni.
Ez így egyszerûen hangzik, és 

annak is tûnik, de hát kérdezheti 
valaki, és joggal: hogyan bonyo-
lódik  le  ez  a  folyamat?  Aztán 
miért, minek tanuljunk? Az elrak-
tározott  ismeretekre  lesz  valaha 
is szükségünk az életben? Miért 
nem  elegendő  csak  azoknak  az 
ismereteknek  a  birtokába  jutni, 
amelyek  engem  érdekelnek?  És 
egyáltalán,  hány  éves  korunkig 
tanuljunk?  Persze máris  halljuk 
a  népi  bölcsességet:  „A jó  pap 
holtig  tanul!” Aztán  erre  jön  az 
atyai biztatás: „Tanulj tinó, ökör 
lesz  belőled!”  Én  meg  olykor 
emlékeimbe  merülve  személy 
szerint  is  hallom  a  gyermekko-
romból visszaköszönő, ezerszer 
elhangzott  szavakat,  amelyek 
apám  szájából  ömlöttek  felém: 
„Ha  nem  tanulsz,  édes  fiam, 
és  megbuksz,  én  bizony  akkor 
suszterinasnak  adlak!”  Nem 
folytatom,  bizonyára  a  kedves 
olvasók előtt is ismerősek ezek a 
szülői intelmek.
Áldom jó sorsomat, hogy még 

fiatalon,  tehát  idejekorán,  egy 
jezsuita  atya  fejtegetéseit,  sőt, 
inkább magyarázatát hallgattam 
végig  abban  a  témában,  ami 
most  írásom  tárgya  is:  hogyan 
kell  tanulni?  Köztudott  talán, 
hogy a Jézus társasági papok 36 
éves korukig járják a különböző 
egyetemeket.  Így  aztán  három-
négy diplomát is szereznek, de a 

tanulást  halálukig  nem  hagyják 
abba. Rájuk  igazán  illik  a mon-
dás: „A jó pap holtig tanul.”
De  kezdjük  az  elején. 

Szerencsések  azok  a  fiatalok, 
akik az órákon figyelnek a tanár 
szavaira. Az odafigyelés elsődle-
ges követelmény. A másik fontos 
követelmény, hogy értsük is azt, 
amit hallunk. Ezt nagyon aláhúz-
va  hangsúlyozom:  ha  tanárunk 
előadásából valamit nem értünk, 
kérdezzük meg. Ne szégyelljünk 
jelentkezni, és megkérdezni azt, 
amit  nem  vagy  nem  egészen 
értünk.  Kiderül,  hogy  tanárunk 
lesz a  leghálásabb, mivel a meg 
nem  értett  dolgot  több  oldalról 
megvilágítva  közkinccsé  teszi. 
A következő  feladatunk,  hogy  a 
megértett új  ismeretet meg  tud-
juk  jegyezni,  hogy  az  megma-
radjon a fejünkben.
A tankönyv  arra  való,  hogy 

otthon  elővéve  a  könyv  alap-
ján  idézzük  fel  tanárunk  elő-
adásának  mondandóját,  értel-
mét,  lényeges  részeit.  Teljesen 
közömbös, tehát mindegy, hogy 
földrajzról,  történelemről  vagy 
matematikai  témáról  van-e  szó. 
A lényeg, hogy megértsük, mert 
így  határozottan  meg  tudjuk 
jegyezni  az  otthoni  ismétléssel. 
Gondoljunk  a  közhelyes  mon-
dásra,  ami  valójában  nagyon  is 
igaz: „Az ismétlés a tudás atyja.” 
De hát hogyan „raktározzuk el” 
az  agyunkban  biztonságosan 
azt, amit tanultunk? Az én taná-
rom e témával kapcsolatban azt 
ajánlotta:  „Olvassatok  hozzá!” 

Ott  vannak  a  közkönyvtárak. 
Iratkozzatok be, és kölcsönözze-
tek ki a témába vágó könyveket, 
ha kíváncsiak vagytok. 
Tanulótársaim  közül  többen 

nem szerették a történelem tan-
tárgyat.  Ezt  most  azért  hozom 
fel  példának, mert  az  anyagban 
rengeteg az évszám. Nehéz meg-
jegyezni  ezeket. Az én  tanárom 
tanácsa  az  volt,  hogy  az  évszá-
mokat  kössük  össze  egy  másik 
fontos ismerettel. Tûnődni kezd-
tem,  majd  a  gondolatsor  köze-
pébe  vágtam.  Mikor  is  kezdő-
dött  történelmünkben az újkor? 
Ennek évszáma: 1492. Mi történt 
ekkor?  Kolumbusz  felfedezte 
Amerikát.  Mihez  közeli  ez  az 
évszám? Mátyás királyunk halá-
lának évéhez. E nagy uralkodónk 
1490-ben halt meg Bécsben. A két 
év különbséggel másutt is éltem. 
Az első bányászsztrájk 1512-ben 
zajlott le Besztercebányán, s két 
évre  rá,  1514-ben  kísérelte  meg 
a  mi  Bakócz  Tamásunk,  hogy 
a  pápai  trónra  jusson.  Aztán: 
1541-ben  foglalták  el  a  törökök 
csellel  Buda  várárát,  négyszáz-
három  évre  rá  pedig  a  hitleri 
hadsereg  katonái  az  országot, 
1944-ben. Elképzelhető a megle-
petésem  nyolcadik  gimnazista-
ként, amikor az első bölcsészeti 
órán  Kárteszi  Ferenc  tanárom 
feltette a kérdést: Hogyan tanul-
junk  eredményesen?  Ki  tudna 
felelni  erre?  A válaszadásra 
egyedül  én  jelentkeztem,  s 
elmondtam, amit tudtam. Mikor 
leültem,  tanárom  így  szólt:  Ön 
jelesre  felelt!  A noteszembe 
máris  beírom.  Hogy  is  hívják? 
Boldogan bemondtam.
   Bíró András

Tanulni?

Megkezdődik.  Ezekben  a 
napokban  megnyílnak  a  tan-
intézmények  kapui,  persze 
csak jelképesen, hiszen nyitva 
voltak  azok  eddig  is.  Nyári 
karbantartás, festés, rendbeté-
tel, mostanában meg már a fel-
készülés a tanulók fogadására, 
hogy a helyén legyen minden: 
a  tankönyvek,  egyéb  oktatási 
anyagok,  amire  csak  szükség 
lehet  a  tanév  folyamán.  Mert 
sokféle  kellékre  van  szükség 
manapság  az  iskolába  járás-
hoz,  meg  se  kísérelem  a  fel-
sorolásukat  –  és  akkor  még 
szó  sem  esett  a  kézzel  nem 
megfogható,  boltban  nem 
megvásárolható, de az ismere-
tek  elsajátításához  feltétlenül 
szükséges dolgokról.
Sajátos  és  voltaképpen  az 

egész  társadalmon  áthúzódó 
láncolat  ez.  A sor  végén  ott 
áll  a  szegény,  kiszolgáltatott 
kis  ember.  Igyekszik,  nem  is 
tud mást  tenni: cipeli majd a 
hátán  a  tanszerekkel  megra-
kott  táskát,  végzi  a  számára 
előírt  feladatokat,  és  a  maga 
módján  próbál  eleget  tenni 
a  „felnőttvilág”  elvárásainak. 
Látszólag ő fog majd vizsgáz-
ni év végén, ő kap valamilyen 
érdemjegyet,  esetleg  –  újabb 
szokások  szerint  –  szöveges 
értékelést  a  teljesítményére, 
de ez csak a látszat. Valójában 
mi,  akik  a  sor  elején  állunk, 
mi  vizsgázunk.  Minden 
évben,  sőt,  olykor  még  év 
közben  is.  Megszabjuk,  elő-
írjuk  nemcsak  azt,  hogy  mi 
legyen – ha jelképesen is – az 
iskolatáskában, de még azt is, 
hogy milyen legyen az iskola. 
Hogy  mit  tanítsanak  benne, 
hogyan tanítsák, sőt, még azt 
is, hogy hol legyen, és hol ne 
legyen. 
Aki  már  nem  jár  iskolába, 

ilyenkor  akarva,  nem  akarva 
gyakran  a  saját  emlékeivel 
szembesíti  napjaink  iskolájá-
nak jellegzetességeit. Ebből az 
összehasonlításból van, akinél 

a régi  iskola jön ki  jobban, de 
ez  ugyanolyan  jelenség,  mint 
amikor  a  katonaság  emlékei 
kerülnek  szóba.  Most  már 
derülünk az akkori történések 
felidézésén,  de  akkor  komo-
lyan  kellett  venni  mindent:  a 
mozgásszabadság  korlátozá-
sát, a belénk vésni akart szöve-
geket meg a többit. Jelen sorok 
írója  –  sajnos  –  elég  rég  járt 
iskolába.  Akkor  a  környezet, 
a  „felnőttvilág”  a  plakátokról 
ismert sapkás, kecskeszakállas 
ember  arcképét  tette  a  tan-
termek  falára  a  hozzá  tarto-
zó  idézettel:  tanulni,  tanulni, 
tanulni.  A füzetünk  borítójára 
már  a  nyomdában  rákerült  a 
mondat:  „A tudás  fegyver  az 
imperializmus elleni harcban!” 
Aztán  ez  így ment  tovább:  az 
egyetemi  felvételi  nyomtatvá-
nyon,  még  a  műszaki  egyete-
men is, külön rovat volt arra a 
célra, hogy a jelentkező beírja: 
van-e  a  szüleinek  „Szocialista 
Hazáért  Érdemrend”  vagy 
„Munkás-paraszt  Hatalomért 
Emlékérem” kitüntetése, mert-
hogy  ez  automatikus  felvételt 
jelentett. Csak a fiatalok kedvé-
ért írom ide: egyik elismerést a 
második  világháború  után,  a 
szovjet mintájú rendszer kiépí-
tésében való aktív közreműkö-
désért,  a  másikat  az  1956-os 
forradalom  és  szabadságharc 
leverésében  szerzett  érdeme-
kért lehetett megkapni.
Az  alapigazság,  miszerint 

nem  az  iskolának,  hanem  az 
életnek kell tanulni, természe-
tesen akkor is igaz volt, ám az 
élet,  hála  istennek,  változik. 
Ebben a változó környezetben 
kell  nekünk,  a  „felnőttvilág” 
tagjainak  folyamatosan  vizs-
gázni. És izgulhatunk is, hogy 
majd  milyen  bizonyítványt 
kapunk – a gyerekeinktől.

A szerkesztõ jegyzete

Nem az iskolának…

Elkészült csatornaszakaszok 2012 augusztus 20-ig

Részvízgyűjtő Megépült csatorna (folyóméterben) Arány

1 13 306 40,32%

2 36 602 86,28%

3 34 482 60,61%

4 21 016 64,68%

5 17 950 42,92%

6 15 832 30,85%

Összesen 139 188 54,40%

Érd-Nyugat: 84 390 63,78%

Érd-Kelet: 54 798 43,62%

Augusztus  közepéig  mintegy 
140  ezer  folyóméter  csator-
na  épült  meg  Érden,  azaz  az 
elmúlt  egy  esztendőben  a  ter-
vezett  csatornaszakaszok  több 
mint 54 százaléka elkészült, így 
elmondhatjuk, hogy a munkála-
tok  a  tervezett  ütemben  halad-
nak –  jelentette be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András.  A polgármester  ismer-
tette  a  részvízgyûjtők  adatait  is 
– ezt cikkünk végén táblázatban 
közöljük. 
–  Tárnokon  most  indult  el  a 

csatornázás,  Diósdon  hónapok 
óta folyik a munka, így nemcsak 
Érden, hanem a két társult tele-
pülésen  is  időre  elkészülnek. 

Ami  pedig  a  szennyvíztisztítót 
illeti: augusztus 6-án elkezdődött 
az  újonnan  épült  rész mûszaki 
átadása.  Eddig  mindent  rend-
ben találtak, így terveink szerint 
szeptember  15–25.  között  kez-
detét veheti az új részleg próba-
üzeme. A régi szennyvíztisztítót 
akkor kezdik felújítani, ha az új 
rész már mûködik – tette hozzá 
T. Mészáros András. 
Azokon  a  területeken,  ahol 

a  régi  csatornához  tudják 
csatlakoztatni  az  új  szakaszo-
kat,  elindulnak  a  rákötések  is. 
A számítások szerint idén 4500-
5000  ingatlan  csatlakozhat  a 
hálózathoz.
–  A határidők  tartása  azért  is 

fontos,  mert  csak  akkor  tudjuk 
az  utak  helyreállítását  megkez-
deni,  ha  a  csatornázási  munka 
befejeződött.  Mindenhol  az 
eredeti  állapot  visszaállítására 
törekszünk  –  kivételt  képeznek 
ez  alól  a  terelő-  és  szervizutak, 

ahol szilárd burkolatot építenek. 
A helyreállítást  körülbelül  négy 
hónapos  türelmi  idő előzi meg, 
ugyanis meg  kell  várni,  hogy  a 
megbolygatott  föld  összetömö-
rüljön  –  hangsúlyozta  a  polgár-
mester,  aki  újságírói  kérdésre 
beszélt arról is: a Társulás az Érdi 
Házi  Bekötésekért  konzorcium 
ügyfélszolgálata (amely augusz-
tus  elején  nyílt  meg  a  Tesco 
áruházban) nem azonos az Érdi 
Csatornamû  Vízgazdálkodási 
Társulat  ügyfélszolgálatával  (ez 
utóbbi  továbbra  is  a  Szabadság 
téren mûködik). 
–  A csatornamû-társulat  azon  

magánszemélyekből  alakult, 
akikhez a projekt keretében beve-

zetik a csatornát. A konzorcium 
pedig  egy  üzleti  vállalkozás, 
amelyet  a  Városfejlesztési  Kft. 
hozott  létre azzal a céllal, hogy 
a belső bekötéseket tervezzék és 
kivitelezzék. Mi  támogatjuk ezt 
a  tevékenységet,  ugyanis  meg-
bízható  mûszaki  gárdával  dol-
goznak,  ismerik  a  fontos  para-
métereket,  és  együttmûködnek 
a  későbbi  üzemeltetővel  is. 
Természetesen  bárki  azzal 
végezteti  el  a  kivitelezési mun-
kákat, akivel szeretné – hangsú-
lyozta  T. Mészáros  András,  aki 
az  építményadóról  is  beszélt. 
Emlékeztetett  arra,  hogy  az 
érték  alapú  építményadót  2010 
őszén a négyzetméter alapú vál-
totta fel.
–  Szeretném  felhívni  a  lakók 

figyelmét:  az  adó  megfizetése 
mindenki  számára  kötelező, 
ugyanakkor  azok,  akik  úgy 
érzik, ez ellehetetlenítené anya-
gi  helyzetüket,  méltányossági 

A nyár közepéig 140 ezer folyóméter csatorna készült el 

Októberben megnyílhat a sportcsarnok
Az elmúlt egy év alatt a tervezett csatornaszakaszok 
több mint 54 százaléka elkészült, és szeptember végén 
indulhat a szennyvíztisztító új részlegének próbaüzeme 
– számolt be a legfrissebb csatornázási adatokról 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. 
A polgármester beszélt az építményadóról és az Érdi 
Napokról is, és elmondta, hogy várhatóan október vé-
gén megnyithatja kapuit a sportcsarnok.

és  Budaörs  rendezheti  a  férfi 
ifjúsági  kézilabda-világbajnok-
ságot.  Ez  egy  örömteli  teher; 
büszkék  vagyunk  rá,  hogy  mi 
rendezhetünk  egy  ilyen  szintû 
sporteseményt.  Ez  a  lehetőség 
segíti  a  sportcsarnok megnyitá-
sát, mûködtetését, és fordítva: a 
sportcsarnok léte teszi egyáltalán 
lehetővé, hogy a világbajnokság 
lebonyolítását  el  tudjuk  vállal-
ni  –  jegyezte  meg  T.  Mészáros 
András,  aki  elmondta azt  is:  az 
első időszakban az uszodát nem 
fogják megnyitni.
– Az uszoda mûködtetési költ-

ségei sokkal nagyobbak, mint a 
sportcsarnoké, viszont az uszo-
da  30  százalékos  bevételéhez 
képest  a  sportcsarnoké  70  szá-
zalék  is  lehet.  Így  addig,  amíg 
energetikai  pályázatok  segítsé-
gével  el  nem  tudjuk  érni,  hogy 
az  uszoda  mûködtetési  költsé-
gei  jóval  alacsonyabbak  legye-
nek,  ezt  a  részleget  nem  sza-
bad  elindítani,  mivel  hatalmas 
ráfizetés  lenne  –  hangsúlyozta 
a  polgármester,  aki  azzal  zárta 
szavait:  a  társasági  adóból  tör-
ténő  finanszírozás  lehetőségeit 
kihasználva  az  önkormányzat 
a  12  millió  euróra  (körülbelül 
2,6  milliárd  forintra)  becsült 
komplexumot  462  millió  forin-
tos önerővel tudja megvásárolni 
mûködtetésre  alkalmas  állapot-
ban.  Ádám Katalin

kérelemmel  fordulhatnak  az 
adóhatósághoz.  Ilyen  esetben 
megvizsgálják a kérelmező szo-
ciális helyzetét, és döntést hoz-
hatnak  az  adó  mérsékléséről, 
illetve  elengedéséről  az  adott 
évre vonatkozóan. Az érdi ingat-
lannal  rendelkezőknek  módjuk 
van  arra  is,  hogy  kedvezményt 
vegyenek  igénybe:  bejelentett 
lakosonként tíz-tíz (de legfeljebb 
50)  százalékkal  csökkenhet  a 
befizetendő építményadó össze-
ge  –  jegyezte meg  T. Mészáros 
András.
A polgármester  a  sajtótájé-

koztatón gratulált annak a négy 
érdi  polgárnak,  akik  augusztus 
20-án rangos állami kitüntetése-
ket vehettek át. Kubassek János 
geográfus,  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeum  igazgatója  a  Magyar 
Érdemrend  tisztikeresztjét 
vehette  át,  dr.  Szilágyi  Sándor, 
a  szakorvosi  rendelőintézet 
osztályvezető  főorvosa  Magyar 
Arany  Érdemkereszt  elisme-
résben  részesült,  Madarász 
Katalin előadómûvész a Magyar 
Érdemrend  lovagkeresztjét 
vehette  át,  míg  Falus  András 
Széchenyi-díjas  immunológus, 
az  MTA tagja,  a  Semmelweis 
Egyetem  Genetikai,  Sejt-  és 
Immunbiológiai  Intézet  egyete-
mi  tanára  a Magyar Érdemrend 
középkeresztje  a  csillaggal 
kitüntetést kapta.
T. Mészáros András az immár 

hagyományos  Érdi  Napok  ren-
dezvénysorozatáról  is  szót 
ejtett.  Szeptember  8-án  a  város 
főterén  tartják  a minden  évben 
ezreket  vonzó  utcabált  (idén  a 
gyermekes  családokra  tekintet-
tel  a  tûzijátékra  nem  éjfélkor, 
hanem  22  órakor  kerül  sor). 
Ezen  a  napon  rendezik  meg  a 
nyári napközis táborban és kör-
nyékén  az  Érd  Utol  Futónapot 
is, amelyen 3, 5 és 10 kilométe-
res  távot  teljesíthetnek  a  vállal-
kozó  kedvûek.  Az  érdeklődők 
bővebb információt Büki Sarolta 
önkormányzati  sportreferenstől 
kaphatnak. 
Információink szerint október-

ben megnyílhat a nagyközönség 
előtt  a  hányatott  sorsú  sport-
csarnok.  A sajtótájékoztatón 
rákérdeztünk:  igaz-e,  hogy már 
csak alig két hónapot kell várni-
uk az érdieknek a nyitásig?
–  Remélem,  hogy  igaz.  Már 

csak  a  szerződések  megfogal-
mazása,  aláírása  és  az  ezekben 
foglalt  feltételek,  kötelezettsé-
gek  teljesítése  van  hátra.  Jelen 
pillanatban úgy tûnik: a többol-
dalú tárgyalások alapján lehető-
ség nyílik arra, hogy szeptember 
végén vagy októberben megnyíl-
jon  a  sportcsarnok.  Mint  arról 
már  beszámoltunk,  jövőre  Érd 

Idén 4500-5000 ingatlan kapcsolódhat rá a csatornahálózatra
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Októberben várhatóan megnyitja kapuit a sportcsarnok – az uszoda azon-
ban még zárva marad

Menetrendváltozások
A MÁV-Start  Zrt.  tájékoztatása  szerint  a 
Budapest-Déli–Székesfehérvár  vasútvonalon 
2012.  szeptember  5-től  2012.  november  23-ig  és 
2012.  november  26-tól  2012.  november  30-ig, 
továbbá  2012.  december  3-tól  2012.  december 
8-ig pályaépítési munkák miatt a vonatok módo-
sított menetrend alapján közlekednek.

A Növény  utcai  aluljáró  építése  és  az  M0-s 
felüljáró  átépítése miatt Kelenföld–Albertfalva–
Nagytétény–Érd alsó–Tárnok  állomások  között 
2012. szeptember 5-én 00.00-tól 2012. december 
8-án 24.00-ig a vonatok nem közlekednek, helyet-
tük  vonatpótló  autóbuszokkal  bonyolítják  le  az 
utasforgalmat  Budatétény,  Campona  buszpálya-
udvar és Érd, Kálvin tér között.
A módosított  menetrendek  az  állomásokon, 

illetve a pályaudvaron megtekinthetők.
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A Batthyány  Általános  Iskola 
megközelítési  útvonalaként 
szolgáló  Pacsirta  utcai  szakasz 
csatornáját  az  elmúlt  hetekben 
fektették  le.  Itt  a  szükséges 
mûszaki  próbák  időigénye  és 
a  minimális  konszolidációs  idő 
okán  a  szilárd  burkolat  helyre

állítása csak szeptember végére 
várható,  addig  az  utat  a  nyom
vonalban zúzott kővel állították 
helyre.

Az  Érdligeti  Általános  Iskola 
Túr  utcai  épületét  érintő  sza
kaszon  is  burkolatmegerősítést 
végeznek, hogy az iskolakezdés 

után jobban tudjanak közleked
ni az utcán.

A Bolyai Általános Iskola meg
közelítését szolgáló utcák közül 
a  kivitelező  ígérete  szerint  leg
később szeptember közepéig az 
Emese és Elvira utcákat javítják, 
hogy  a  környéken  jobb  körül

Õsszel a középpontban az útépítés és az utak helyreállítása

A legsürgõsebb feladat: megkönnyíteni  
az oktatási intézmények megközelítését
Az iskolakezdés elõtt a beruházó és a csatornaépítõk áttekintették azokat az utcákat, 
ahol vélhetõen a nyári idõszaknál nagyobb forgalomra lehet számítani. A beruházó 
arra kérte a kivitelezõket, hogy adjanak elsõbbséget ezeknek az útvonalaknak: hogy 
elõször azokat az utakat, utcákat állítsák véglegesen helyre, ahol oktatási-nevelési 
intézmények találhatók, illetve ezek megközelítési útvonalait. Természetesen a 
fõbb közlekedési útvonalak esetén is elvárás a minél elõbbi helyreállítás. Közben 
folyamatosan és ezekkel a munkálatokkal párhuzamosan több mint száz szakaszon 
zajlik a csatornacsövek fektetése is. A munkák állásáról ezúttal is Simó Károlytól, 
az Érdi Csatornamû Társulat elnökhelyettesétõl kértünk tájékoztatást.

mények  között  legyen  lehetsé
ges a közlekedés.

A Gárdonyi  Géza  utcában 
megtörtént  a  szilárd  útburko
lat  helyreállítása.  A Gárdonyi 
Általános  Iskola  másik  meg
közelítési  útvonala,  a  Petőfi 
Sándor utca érintett  szakasza a 
kivitelező  ígérete  szerint  szep
tember első hetéig elkészül.

  A Kőrösi  Általános  Iskolát 
érintő  BajcsyZsilinszky  Endre 
úton  a  minimális  konszolidáci
ós  időszakot,  illetve  a  szüksé
ges  mûszaki  ellenőrzéseket  és 
próbákat  követően  szeptember 
első hetére a kivitelezők ígérete 
szerint  helyreállítják  a  szilárd 
útburkolatot.

A Teleki  Általános  Iskolát 
érintően a Simító utcában előre
vették az ütemezésben a csator
naépítést.  A Törökbálinti  úton, 
az  Iparos  utcától  kezdődően  a 
lehető  leghamarabb  meg  fog
ják  építeni  a  csatornát,  de  ez 
vélhetően  fog  némi  nehézséget 
okozni a közlekedésben  iskola
kezdés  után.  A kivitelezők 
tájékoztatása  szerint  az  állami 
közútkezelőtől erre a szakaszra 
még mindig nem érkezett meg a 
burkolatbontási engedély, ezért 
a  csatornaépítés  pontos  idő
pontja  ezen  a  szakaszon  nehe
zen meghatározható.

A Szent  István  úton  a  felső 
részen  a  földben  talált  makacs 
szikla  okozta  nehézségek 
elhárítása  után  megépítették 
a  hiányzó  bekötővezetékeket, 
elindíthatták  a  mûszaki  ellen
őrzéseket és próbákat, amelyek 
előfeltételei az út végleges hely
reállításának.  Ezért  remélhető
leg  szeptember  közepéig  meg 
tud történni az út aszfalttal tör
ténő helyreállítása.

A Karolina utcában is lezajlot
tak a mûszaki próbák. A szilárd 
burkolat  helyreállítását  követő
en  az  Ercsi  út  és  Felső  utca 
közötti  szakaszt  hamarosan 
visszakapják  a  forgalomhoz  az 
arra közlekedő autósok.

A Velencei  út  Szabadság 
teret  érintő  szakaszán  egy 
akna  helyén  több  hétig  vártak 
a  megfelelő  mûszaki  megoldás 
kidolgozására.  Ez  megtörtént, 
így  most  már  a  közlekedés
ben  nehézséget  okozó  szakasz 
helyreállítása megtörténhet.

A Kossuth  Lajos  utca  eddig 
is  burkolt  szakaszain  szeptem
ber  első  felére  ígérte  a  kivite
lező  a  végleges  helyreállítást. 
Megkezdték  a  Kossuth  Lajos 
utca  hiányzó  (eddig  nem  bur
kolt)  szakaszának  burkolatépí
tési  előkészületeit.  A környék 
utcái  közül  ennek  érdekében 
elsősorban  azokat  aszfaltozták, 
amelyek  a  Vörösmarty  Mihály 

Az iskolakezdés elõtt befejezik a Kossuth Lajos utca érintett szakaszán a 
csatornaépítést

Gimnázium  megközelítését  is 
elősegítik  (Tompa  Mihály  utca, 
Hunyadi János utca).

Elkészült  az  Arany  János 
utca, László utca, Zrínyi Miklós 
utca, Kakukk utca szilárd útbur
kolata.  Ezen  utcák  korábban 
nem  rendelkeztek  szilárd  bur
kolattal,  de  a  környék  forgal
mában betöltött  szerepük okán 
a  beruházás  során  indokoltnak 
látszott  az  útépítés.  A készre 
jelentést  követően  folytatják  le 
hamarosan a forgalomba helye
zési eljárásokat.

Folytatódik  az  útépítés 
a  Földmunkás  utcában.  Az 
Esztergályos  és  Darukezelő 
közötti  szakaszon  már  óvato
san,  a  növényzet  megóvásával 
elkészültek  a  szegélyek  és  az 
árkok,  hamarosan  az  aszfalto
zás  következik.  Az  utca  többi 
szakaszán  is  a  terveknek  és 
jogerős  engedélyeknek  megfe
lelően folyik az utcától nyugatra 
eső  területeket  is  ellátó  szilárd 
burkolatú út építése.

Hamarosan  folytatódhat  a 
Kalotaszegi  utcában  az  útépí

tés.  A csapadékvíz  elvezetésé
nek megoldása után a már elő
készített  útalap  folytatásával  a 
lehető  leghamarabb  elnyerheti 
végleges  állapotát  az  utca.  Ezt 
követően a Késmárki utcára for
dulnak rá az útépítők.

A Szendrői  utcában  is  elkez
dődik  az  útépítés  szeptember
ben.  Itt  a  Kalotaszegi  utcától  a 
Sóskúti  útig  fog  szilárd  útbur
kolat épülni.

A Gyula  utcában  a  Tárnoki 
út  és  Gellért  utca  közötti  sza
kaszon a közmûhelyzet tisztá
zása után heteken belül elkez
dődik  az  út  építése.  Az  utca 
további  szakaszaira  később 
kerül sor.

Megkezdték  a  szilárd  burko
lattal  el  nem  látott  utcákban 
is  a  végleges  helyreállítást.  Itt 
az  előírásoknak  megfelelően 
zúzott  követ  terítenek.  Mivel 
ebből  az  útkategóriából  több 
mint  félezer  eddig  elkészült 
szakasz  is  van,  ez  egy  időigé
nyes  folyamat.  A kivitelezők 
türelmet  kérnek,  amíg  minden 
utcába elérnek.

A Gárdonyi Géza Iskola környékén is megtörténik az út helyreállítása az iskolakezdés elõtt

A Kossuth Lajos utcai útépítés elõtt a kapcsolódó Tompa Mihály és Hu
nyadi János utcákban megtörtént az aszfaltozás

A szilárd burkolattal nem rendelkezõ utcákban zúzott követ terítenek
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Nem volt nehéz minősíteni, 
értékelni az idei rendezvényt, 
pedig az elmúlt évi se sikerült 
rosszul:

– Összehoztunk egy még jobb 
utcabált a tavalyinál! – állapí-
totta meg tömören és elégedet-
ten mosolyogva, a sokaságra 
mutatva a főszervezők egyike, 
Antunovits Antal önkormány-
zati képviselő, akinek a háza, 
udvara most is tárt kapukkal 
várta a vendégeket. Persze, mel-
lette és vele együtt még nagyon 
sokan tárgyaltak, szerveztek, 
dolgoztak és főztek fáradha-
tatlanul, hogy az Alsó utcaiak 
tizedik közösségi rendezvénye 
emlékezetes legyen a résztve-
vők számára. 

A hatalmas bográcsokból már 
kora délután ínycsiklandó illa-
tok szálltak fel a levegőbe, és 
úgy tûnik, a szombaton éppen 
tetőfokára hágó, 40 fok körü-
li hőmérséklet, ez a hatalmas 

hőség sem akadályozta meg az 
utca- és a környékbeli embe-
reket, hogy eleget tegyenek a 
kedves meghívásnak, és részt 
vegyenek a vidám szabadtéri 
mulatságon. 

A látványos színpadi produk-
ciók mellett finom falatokat és 
muzsika melletti, jó hangulatú 

Jubileumi utcabál, nemcsak közeli szomszédokkal

Selo veselo – avagy: 
mulatozók az Alsó utcában 
„Veselo je sve selo” – így szól a horvát népdal, ami magyarra fordítva azt jelenti, 
jókedvûen mulat az egész falu. Ha nem is az egész település, de annak egy része, 
az Alsó utcaiak meg a környékbeliek, valamint kedves vendégeik egészen biztosan 
jól mulattak együtt, ráadásul az idén jubileumot is ünnepeltek, hiszen tizedik alka-
lommal szervezték meg ezt az egyre népszerûbb rendezvényt. 

beszélgetést is kínált ez az utcai 
kavalkád. Napjainkban – bár 
gyakoriak az új kezdeménye-
zések – kevés rendezvény éri 
meg, hogy hagyománnyá nője 
ki magát, különösen akkor, ha 
nincsenek mögötte egyrészt 
áldozatkész és kitartó lelkes 
szervezők, másrészt azok az 
önkéntes segítők, akik időt és 
energiát nem kímélve, ott és 
akkor segítenek, amikor arra 
szükség van. A jubileumi mûsor 
pazar volt, hiszen a színpadon 
egymást váltották a szemet gyö-
nyörködtető táncprodukciók, 
amelyekben városunk büszke-
ségeit láthatta a sokaság. Kivétel 
nélkül hatalmas sikert arattak 
a Fashion Dance Tánc Stúdió, 
a tárnoki Hip-Hop Akadémia, 
a Bonton TSE, a Frutti Tánc 
Sportegyesület és az Érdi Torna 
Club növendékei, de a hagyo-
mányőrző nemzetiségi népdal-
körök mûsorai is megszokott 
részét képezték a színpadi 
mûsornak. A tököli „Komsije” 
(Szomszédok) vegyes népdal-
kör tagjai a rác népi kultúra 
hagyományait őrzik és mûvelik, 
mindig szívesen vesznek részt 
az érdi Alsó utcaiak vidám utca-
bálján is. Ebben az évben azon-
ban – a jubileumra tekintettel 
– egy meglepetést is hoztak: 
Patasits Sándor, a kör vezetője 
egy, horvát nyelven úgyneve-
zett „becarac” stílusú dalban 
megírt, saját szerzeménnyel 
köszöntötte a házigazdákat. 
Antunovits Antal – a színpadra 
lépve – meghatódva köszönte 
meg a becses ajándékot, a dalt, 
amit ez a rendezvény ihletett. 
Hozzátette: boldog, hogy élete 
egyik legboldogabb napját meg-

érte, amikor számos jó barát 
és jó szomszéd veszi körül, 
és együtt ünnepelhetik meg a 
közös szabadtéri rendezvény 
tízedik évfordulóját! 

A Rosenbrücke sváb kórus 
tagjai is – ahogy mondták 
– a megjelent szomszédokat, 
szomszédos utcabelieket, bete-
lepülteket, eltelepülteket és 
visszatelepülteket, valamint a 
serény szervezőket – tehát min-
den megjelentet – szeretettel 
köszöntötték dalaikkal. Nekik 
is volt azonban egy meglepeté-
sük: a 90 éves Vendel bácsinak 
– aki korábban a Minaret kórus 
tagja volt – egy kizárólag neki 
elénekelt dallal gratuláltak. 

A jubileumi utcabálon – a 
szokásokhoz híven – a legki-
sebbekről sem feledkeztek 
meg; ugrálóvár, vattacukor és 
jégkása várta őket, valamint a 
Vöröskereszt Érdi Szervezete 
jóvoltából arcfestést is kérhet-
tek azok, akik egy kis „átválto-
zásra” vágytak. 

Úgy tûnt, a temérdek, szemet 
gyönyörködtető színpadi mûsor, 
a finom falatok és a vidám han-
gulat nemcsak egy-egy jóízû 
beszélgetésre, hanem némi 
mulatságra, táncra is összehoz-
ta a környékbelieket és vendé-
geiket, amire úgy tûnik, egyre 
inkább vevők az érdiek, mert 
évről évre egyre többen vesznek 
részt az Alsó utcaiak és kör-
nyékbeliek bálján. 

 Bálint Edit

Akik nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres a rendezvény
Köszönet a Bonton TSE, a Frutti Tánc Sport Egyesület, a Fashion Dance Tánc Stúdió, az Érdi 
Torna Club, a Hip-Hop Akadémia (Tárnok), a Rosenbrücke német nemzetiségi énekkar, 
a Komsie tököli énekkar fellépőinek; az Érdi Vöröskeresztnek (ők nemcsak arcfestésben 
jeleskedtek, amelynél folyamatos sorban állás volt, hanem a szülinapi tortát is ők hoz-
ták), az Érdi Horgászegyesület tagjainak, akik főzték a halászlét, amelyhez 40 kg halat dr. 
Kováts Ferenc ajánlott fel, a kiváló étkekhez járult még hozzá Szabó Klára (babgulyás), 
Demján Attila és Steinhauser Klára (körömpörkölt); köszönet az Érdi Fidesz nyugdíjas 
tagozatának a csodás süteményekért, Bada Zoltánnak a szervezésért, Gaszt István és csa-
ládjának, az egész Antunovits családnak  helytállásáért, az érdi Polgárőrségnek, a Horvát 
Önkormányzatnak, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamennyi szomszédnak 
és környékbelinek.
És köszönet az összes résztvevőnek, aki ellátogatott a rendezvényre – ne felejtsétek, 
jövőre ugyanitt veletek!

A Fashion Dance Tánc Stúdió növendékei pezsdítõ latin táncokkal kezdték a bemutatkozást

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Idén majdnem megduplázódott a résztvevõk száma

A Horgász Egyesület által megfõzött finom halászlé gyorsan elfogyott

A Bonton TSE a Gettómilliomos produkcióval bûvölte el a közönséget

A Bonton táncosaitól is remek produkciókat láthatott a közönség

A Komsije vegyes kórusnak sikerült meghatnia Antunovits Antal képviselõt
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. szeptember 3 – 9.

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.

Kiállítások
A Művelődési Központ kamara-
termében, szeptember 7., péntek 11 óra
Shanghai 360º
címmel nyílik fotókiállítás
Köszöntőt mond:
T. Mészáros András polgármes-
ter. Megtekinthető szeptember 28-ig.

Az előtéri tárlókban
szeptember 6-tól október 4-ig
Agyaggal teremtünk világot
A budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület 
Kerámia Szakosztályának 
kiállítása. Művészeti vezető: 
Schéffer Anna

A Városi Galériában (Érd, Alsó 
u. 2.) szeptember 7., péntek 18 óra
Kósa János érdi festőművész 
kiállításának megnyitója.
Megtekinthető szeptember 25-ig.

A galéria emeleti kiállítóterében 
szeptember 20-ig 
az Érdi Művésztelep kiállítása 
látható.
Szeptember 15–17-ig 10–18 óráig
Egy helyszín, két kiállítás
különleges kaktusz- és ter-
ménybemutató a Kern Péter 
Kaktuszkör és a Kertbarátkör 
szervezésében, a művelődési 
központ előterében.
A kiállítás megnyitása: 
szeptember 15., szombat 10 óra 
Megnyitja: Lenky Katalin ker-
tészmérnök és Jokhel Csaba, az 
ÉKPK titkára.
Kaktuszkülönlegességek kíná-
lata, ételkóstoló magyar neme-
sítésű burgonyából, orchidea-
mánia, dísztárgyak árusítása, 
leanderek, egzotikus és medi-
terrán növények. Iskolások 
kaktuszos rajzaikért ajándékot 
kapnak. Zsákbamacska.
A belépés díjtalan!

Érdi Napok 2012
Szeptember 8., szombat 13–22 óráig
Nyárbúcsúztató utcabál
a városközpontban, a főtéren.
Zenés, táncos programok, 
sportbemutatók, koncertek, 
ízletes ételek, borkóstoló, 
vidámpark, vásár, ifjúsági drog-
prevenciós programok, 
kulturális információk. 
A program szervezője a Szepes 
Gyula Művelődési Központ.

A nagyszínpad programja:
13 óra 

A Pincetulajdonosok 
Egyesületének Magtár 
Tánccsoportja nyitja meg a 
2012. évi Nyárbúcsúztató 
Utcabál programját, melyet az 
érdi táncegyüttesek bemuta-
tója (Bonton, Frutti, Masters, 
ÉTC Akro-jazz Táncszínház), 
valamint az érdi sportegye-
sületek bemutatója (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 gitárduó, 
Koller Virág ének, Balogh Attila 
szájdobbemutató, Molnár 
Verona versmondó.
17 óra 
Szóka Júlia énekesnő és 
növendékeinek műsora.
18 óra 
Firkin Zenekar élő koncertje.
Azzal a nem titkolt szándékkal 
állt össze ez a kitűnő képessé-
gű csapat, hogy lazítson, kikap-
csoljon, megpörgessen, ener-
giával és jókedvvel töltsön fel 
mindenkit. A sokak által már 
ismert ír nóták, mint például 
a Whiskey in the Jar és a Wild 
Rover a Firkin előadásában 
friss, dinamikus ízt kapnak. 
T. Mészáros András polgármes-
ter köszöntője.
19.30 óra 
Szabó Ádám koncertje.
Szabó Ádám a Csillag születik 
vetélkedő sikeres harmonikása, 
aki játékával és hangszerével 
elvarázsolta a közönséget, 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 házi-
gazdája, szerkesztő-műsorve-
zetője, a Szombat esti láz című 
show-műsor, valamint a József 
című Webber-musical népszerű 
szereplője alapította 1991-ben.
A formáció 2011-ben ünnepli 
fennállásának 20. évforduló-
ját! A 11 fős exkluzív élőzenei 
produkció egyedi hangzását 
a négytagú fúvósszekciónak 
és három szóló énekesének 
köszönheti. Évente közel 100 
fellépéssel az ország egyik 
legkedveltebb zenekarának 
számít.

Programok a Főtéren 14 órától
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
és szolgáltatásai népszerűsítése: 
könyvtári, helyismereti totó, 
játékok, rejtvények, ismertetők,  
ingyenes beiratkozás, katalógu-
sok használata, internet, könyv-
ajánlók. 
Érd képekben: vetítés.
A Szociális Gondozó Központ 
Családsegítő Szolgálata ifjúsági 
programjai: 
kiállítás, társasjáték, beszélgető-
sarok, drogtotó, akadálypálya. 

Programok a Múzeumkertben
16 óra 
Hastáncbemutató 
20 óra 
Borok, dalok, bábok élő szerep-

lős előadás.
Felnőtteknek – és mindazok-
nak, akik már ihatnak bort.
A Maszk Bábszínpad előadása.
Régi magyar bordalok, his-
tóriák az egri bikavérről és a 
tokaji aszúról, Mátyás királyról, 
mendemondák a régmúltból a 
finom és híres magyar borok-
ról.
A műsor ideje alatt az 
Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesületének borkóstolója.
22 óra 
Tűzijáték.

Szeptember 14-én, pénteken 18 órakor
Vendégünk Jankovics Marcell 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
filmrendező

Az ember tragédiája című film-
ből vetítünk részleteket, s ezt 
követően beszél filmjéről a ren-
dező. A programon a részvétel 
ingyenes.
Szeptember 15-én, szombaton 17 órakor 
és szeptember 16-án, vasárnap 16 órakor
Az ember tragédiája 
színes, magyar animációs film, 
160 perc.
Rendező: Jankovics Marcell.
Iskoláknak igény esetén előze-
tes időpont-egyeztetés alapján 
vetítjük a filmet.
A belépőjegy ára: 500 Ft.

Szeptember 15-én és 16-án 
(szombat, vasárnap)
Kulturális örökség napjai
A Minaret ingyenesen látogat-
ható 10–12 óráig és 14–16 óráig.
Mindkét nap 14 órakor hely-
történeti séták indulnak a 
Minarettől Ábel András hely-
történész vezetésével.
A török torony az érdiek büsz-
kesége, körerkélyéhez 53 db 
változó magasságú, kicsorbult 
csigalépcső vezet fel. 
A Mekka felé tájolt felső ajtón 
át kilépve csodálatos panoráma 
nyílik Ófalura, a Dunára és a 
Beliczay-szigetre.

Felhívás
Az Érdi Újság, az Érd TV, a 
Rádió Érd és a Szepes Gyula 
Művelődési Központ 
szerkesztő riporteri 
és műsorvezetői tanfolyamot 
hirdet. A tanfolyam hallgatói az 
elméleti ismeretanyag mellett 
megismerkedhetnek a szerkesz-
tőségek életével, a szerkesz-
tőségi munkafolyamatokkal, 
megtapasztalhatják, hogyan 
lesz egy kéziratból cikk, 
hogyan születik egy műsor. 
Megmutatjuk, mi a szerkesz-
tő feladata, hogyan készül 
egy aktuális lapszám, mi a 
különbség a nyomtatott média, 
valamint a rádiós és televíziós 
műsorszerkesztés között. 
A tanfolyamon részt vevők 
műhelymunkában és egyénileg 
elkészített legjobb munkáit az 
érdi médiumokban megjelen-
tetjük.
A tanfolyam szeptember 15-én indul 

a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.
Jelentkezés szeptember 10-ig 
a művelődési központ informá-
ciójában.
A tanfolyam díja: 26 000 Ft, 
befejezésekor annak elvégzé-
séről a résztvevők tanúsítványt 
kapnak.

Pályázat
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ Duna-Art Fotóklubja  
fotópályázatot ír ki
„Érd képeslapokon” címmel.
Érd nevezetességeit, szépségeit 
bemutató fotókat várunk, 
amelyek képeslap formájában 
mutatják be városunkat.
Az alábbi feltételekkel:
–  amatőr fotósok pályázhat-

nak,
–  az alkotásokat A4-es formá-

tumban, nyomdai minőség-
ben kérjük, csatolva hozzá 
CD-n a kép eredeti digitális 
anyagát is további felhaszná-
lás céljából.

A kiállítás képeivel a fotóklub 
rendelkezik. A zsűri által kivá-
lasztott képeket díjazzuk, és a 
legjobbakat képeslap formában 
is elkészítjük. A beadott pálya-
művekből kiállítást rendezünk 
a művelődési központban.
A fotókat névvel, elérhető-
séggel ellátva a Szepes Gyula 
Művelődési Központ informá-
cióján (Érd, Alsó u 9.) kérjük 
leadni.
Beadási határidő: október 17-től 19-
ig, 8–19 óráig. Bővebb információ: 
30/981-5967.

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.

Szeptember 6., csütörtök 10–17 óráig
Magyar Földrajzi Múzeum föld-
szinti előadóterme
V. „Balázs Dénes” tudomány-
történeti konferencia 
Magyar László és az Afrika-
kutatás – Egy életút nyomában.
Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere.
A Magyar Földrajzi Társaság és 
Érd Megyei Jogú Város 
közös kitüntetése, a Teleki 
Sámuel-érem átadása.

A konferencián elhangzó 
előadások hozzájárulnak a 
múzeum azon céljához, hogy 
új tudományos eredmények és 
összefüggések árnyalják és gaz-

dagítsák a Magyar Lászlóval, 
illetve Dél-Afrika-kutatásával 
és tanításával kapcsolatos szak-
mai képet.

Szeptember 6., csütörtök 17 óra
Magyar Földrajzi Múzeum új, 
emeleti kiállítótere

„Közel Afrikához” Magyar 
László Afrika-kutató – a sikeres 
felfedező vagy kalandor című, 
Magyar László életútját, mun-
kásságát és az általa kutatott 
területet bemutató kiállítás 
megnyitója.

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

Szeptember 5., szerda 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Felnőttkönyvtár (Hivatalnok 
u. 14.) 

P. Szabó József: Kínai nyelv-
könyv – könyvbemutató.

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

Az Érdi Napok  
programsorozat szervezői:
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Érdi Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
Magyar Földrajzi Múzeum, 
Pincetulajdonosokkal Érd-
Ófaluért Egyesület, Szepes 
Gyula Művelődési Központ, 
Városi Galéria. 

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

A Kós Károly Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

testnevelés–bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Ercsi u. 8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Testnevelés tanítása szakiskolai és szakközép-iskolai évfolymokon, valamint egyéb iskolai 
feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, testnevelés–bármely szak.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Műszaki végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okiratok, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság. A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2012 , valamint a munkakör megneve-
zését: testnevelés–bármely szakos tanár. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 20. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
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szeptember 3. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Csillagszem
16:10 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

16:40 A Doktor Dohányzás szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

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

Infarktus egészségügyi ismeretterjesztő 
film 58’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

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

szeptember 4. 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… Infarktus egészségügyi 

ismeretterjesztő film 58’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó
15:20 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 

Keresztelő János és a 12 éves Jézus 60’ 
17:10 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

ismeretterjesztő film 58’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

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

Nemes Tibor filmje 33. 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 33. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

szeptember 5. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Dohányzás szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

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

Nemes Tibor filmje 33. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:15 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

magazin 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 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

ismeretterjesztő film 58’ 
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!” 1976–1991 tv-sorozat, 54’ 
21:10 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

ismeretterjesztő film 58’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

szeptember 6. 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 33. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig

„És él a jazz!” 1976–1991tv-sorozat, 54’ 
11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 33. rész 

15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Liptód, 50/22. gasztronómiai 

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

18:00 A Jazz születésétől napjainkig 
„És él a jazz!” 1976–1991 tv-sorozat, 54’ 

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 33. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 7. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

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

„És él a jazz!” 1976–1991 tv-sorozat, 54’ 
10:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 33. rész 
11:15 Fény-kép
11:45 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:05 A Jazz születésétől napjainkig

„És él a jazz!” 1976–1991 tv-sorozat, 54’ 
16:00 Négyszemközt 
16:20 Fény-kép
16:50 Polgár-társ
17:20 Mozgás
17:50 Aggódunk érted… Infarktus egészségügyi 

ismeretterjesztő film 58’ 
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 8. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. 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!” 1976–1991 tv-sorozat, 54’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. 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 33. rész 
20:30 Sípoló macskakő 

magyar filmszatíra, 105’ 
rend.: Gazdag Gyula 
Fsz.: Bozsogi János, Gergely Gábor, Györe 
Balázs 

22:15 Érdi Panoráma
22:45 Csillagszem

szeptember 9. 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 Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Jézus megkísértése 60’ 

17:00 Sípoló macskakő
magyar filmszatíra, 105’ 
rend.: Gazdag Gyula 
Fsz.: Bozsogi János, Gergely Gábor, Györe 
Balázs 

18:45 A Doktor Csontritkulás szórakoztató egész-
ségügyi magazinműsor 25’ 

19:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 34. rész 

19:40 Fény-kép
20:10 Mozgás
20:40 Polgár-társ
21:10 Érdi Panoráma
21:40 Fény-kép
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. szeptember 3 – 9.

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.

Óriási minőségi változást jelen-
tett a telefonhírmondó, amely 
igaz, vezetéken, de már han-
got továbbított, és a központ 
megjelenésével, Puskás Tivadar 
találmányával, több állomás is 
kapcsolható volt. Ezután követ-
kezett a rádió, amely már nem 
igényelt vezetéket, és csak a 
vevőkészülékek ára és száma 
határozta meg a hallgatóságot. 
A rádió után, történelmi lép-
tékkel mérve gyorsan megje-
lent a televízió, amely nemcsak 
hangban, hanem képpel is alá-
támasztotta a hírt, a tudósítást. 
Ha elfogadható lenne a séma, 
miszerint „hiszem, ha látom”, 
akkor a közönség teljes érzék-
szervi kiszolgálást kapott a kép-
ernyőn keresztül. A feltételes 
mód azt sugallja, hogy amit 
„élőben” látunk, az is lehet 
optikai csalódás, akkor könnyû 
elképzelni, mire lehet képes az 
elektronika a varázslásban. 

Végül a számítástechnika 
korlátlan és olcsó megjelenést 
kínált az online újságoknak, 

sokkal szélesebbet, mint ami a 
hagyományos, papíralapúakkal 
valaha is elérhető volt. Az onli-
ne megoldás egyesíti a három 
említett médium minden lehe-
tőségét, az olvasónak a betût, 
a hallgatónak a hangot és a 
nézőnek a képet. Napjainkban 
ez a csúcs.

Ami viszont nem változott, 
csak bővült, az a készítők köre. 
Az újságot újságírók írják. 
A rádió híreit, tudósításait, 
riportjait újságírók készítik, és 
legtöbbször ők is mondják el. 
A televízió aktuális mûsorainak 
készítői szintén zsurnaliszták, 
akiknek a szövegét az operatő-
rök erősítik meg, vagy igazolják 
képeikkel. Ezek után természe-

tes, hogy az online médiumok-
ban is újságírók és operatőrök 
mûvelik a szakmát.

Hazánkban, 2012. Magyar-
országán nehéz lenne számba 
venni a tömegtájékoztatásban 
foglalkoztatottakat. Ami tény: 
a meglehetősen alacsony ará-
nyú állami támogatás ellené-
re az egyetemekre, főiskolákra 
jelentkezettek körében az idén 
is a médiaszak volt a máso-
dik legnépszerûbb. Pedig nem 
olcsó mulatság a szemeszteren-
kénti majdnem 200 ezer forin-
tos tandíj, plusz az ennek az 
összegnek a felét kitevő, a tech-
nikai berendezések vásárlására 
befizetendő pénz. Sokaknak ez 
teljesíthetetlen feltétel az okta-
tásban való részvételhez.

Az érdi Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ a helyi 
médiumok közremûködésével 
szeptember közepétől újság-
író, pontosabban szerkesztő-
mûsorvezető-riporter tanfo-
lyamot indít. Hetente, a kora 
esti órákban tervezett kétszer 

kétórás oktatás három hónapig 
tart. A tanfolyam egyik szakmai 
oktatója Bognár Nándor. Az Érdi 
Újság főszerkesztője több mint 
három évtizedes pályafutása 
során volt a Magyar Hírlap újság-
írója, a Magyar Nemzet olvasó-
szerkesztője, a Magyar Televízió 
több mûsorának főszerkesztő-
je, a Magyar Rádió Vasárnapi 
Újságjának mûsorvezetője, hogy 
csak néhány állomását említsük 
pályafutásának, emellett éveken 
át tanított is a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. A másik 
szakember Szöllős István, 
aki a Magyar Rádióban volt a 
Vasárnapi Újság főszerkesztője, 
a Televízióban a Híradó főszer-
kesztő-helyettese és több újság 

Riporter- és mûsorvezetõ-képzés

A kamera és a mikrofon elõtt
A média közvetítést, közvetítõ közeget jelent. A fel-
gyorsult technikai fejlõdés napjainkban négy közvetítõ 
eszközt kínál az informátoroknak, mûsorkészítõknek. 
Idõrendben elsõ a papír, és a ráírt, majd késõbb nyom-
tatott szöveg adta a tájékoztatást. Ennek a tömegtájé-
koztatásban kevésbé használt és továbbfejlesztett for-
mája volt a távírás, amely az elektromosság általános-
sá válásával bírt komoly kilátásokkal. Tömegesítését 
nehezítette egyrészt a megfelelõ berendezések be-
szerzése, másrészt a speciális morzeábécé, harmad-
részt pedig az, hogy minden állomáshoz a másiktól 
külön vezetéket kellett építeni. 

olvasószerkesztője. Ezeken 
kívül a másoddiplomás képzés-
nek indult MTV Akadémia okta-
tójaként dolgozott több mint fél 
évtizedet.

A tanfolyam az elméleti kép-
zés mellett nagy súlyt fektet 
a gyakorlati munkára. Az Érdi 

Újság, az Érdi TV és a Rádió 
Érd szerkesztőségében az 
újságkészítésben és a mûsor-
szerkesztésben egyaránt szere-
pet kapnak. A legjobb produk-
ciók pedig a nyilvánossághoz is 
eljutnak, megjelennek, elhang-
zanak.

A tanfolyam résztvevői 
valószínûsíthetően különböző 
alap- és szakmai képzettségûek 
lesznek, ezért az újságíráshoz 
elengedhetetlenül szükséges 
ismereteket is elsajátítják.

A város vezetői a tervek sze-
rint előadást tartanak Érd képvi-
selő-testületének politikai, gaz-
dasági és társadalmi koncepci-
ójáról. Szó lesz a viselkedéskul-
túráról, alapfokon beszédtech-
nikai és előadói képzésre is sor 
kerül. A résztvevők az újságírói 
stilisztika alapjaival ismerked-
hetnek meg. A képzés fő irá-
nyát a média- és mûfajismeret, 
a médiatörténet és a gyakorlat 
adja.

A szervezők tervezik, hogy 
az érdi középiskolások számá-
ra külön csoportot indítanak, a 
képzési anyagot a tudásszint-
jükhöz igazítva. 

 Szöllős István



Érdi Újság8 XXII. évfolyam, 2012. augusztus 30.Erzsébet-utalvány

Az étkezési utalvány

 Kérje mint munkavállaló

 Adja mint munkáltató

 Legyen része a sikerben

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

Erzsebet-utalvany_hirdetes_Helyi_téma_280x413.indd   1 12/27/11   2:10 PM



Érdi Újság 9XXII. évfolyam, 2012. augusztus 30.

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 kirándu-
lás 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.

Az Õszi kirándulásra iskolai csoportok pályázhatnak

Majthényi László, az Erzsébet-
tábor projektvezetõje a Magyar 
Televízió Balatoni nyár címû 
mûsorában arról számolt be, 
hogy bár kevés idõ állt rendel-
kezésre a felkészülésre, a gyer-
mekek legnagyobb örömére 
több ismert személyiség, olim-
piai, világ- és Európa-bajnok 
sportoló is a kezdeményezés 
mellé állt.

– Melyik focirajongó gyer-
mek ne örülne, amikor Vincze 

Ottótól lesheti el a focitrük-
köket, vagy éppen Kokó vagy 
Madár avatja be õket a boksz 
rejtelmeibe? – fogalmazott a 
mûsorban Majthényi László.

A projektvezetõ elmondta, tíz 
turnusban, június 18-tól augusz-
tus 25-ig több mint 14 ezer gyer-
mek, közülük több mint 1000 
határon túl élõ magyar iskolás és 
mintegy 1400 kísérõ vett részt az 
Erzsébet-táborban a Balatonon 
és más táborhelyszíneken . 

– A gyermekek számos, érde-
kesebbnél érdekesebb prog-
ramon vehettek részt: kirán-
dulásokon, hajókiránduláso-
kon, táncházakban, színházi 
és bábszínházi elõadásokon 
– összegezte a projektvezetõ. 
Majthényi László hozzátette, 
már készülnek a jövõ évre, 
és reményei szerint még több 
sportoló és ismert személyi-
ség áll majd a jó ügy mellé.
 –vv– 

Tíz turnusban, június 18-tól augusztus 25-ig több mint 14 ezer gyermek, közülük több mint 
1000 határon túl élõ magyar iskolás, és mintegy 1400 kísérõ vett részt az Erzsébet-tábor-
ban a Balatonon és más táborhelyszíneken. Az Erzsébet-tábor egy zárórendezvény – az 
Erzsébet-liget – keretében búcsúzott augusztus 25-én a Millenárison, de csak az idénre. 

Felejthetetlen nyári élményeket adott az Erzsébet-tábor

Csak idén nyárra búcsúzik az Erzsébet-tábor

Vicze Ottó a labdarúgó sporttábor vezetõje volt

Hadfi Dániel Európa-bajnok dzsúdós a gyermekekkel

Megasztárokkal a vitorlás hajó fedélzetén
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Erzsébet-tábor
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Környezetünk, városunk tisz-
taságának védelme kiemel-
kedően fontos feladat. Így 
lehetne röviden összefoglalni: 
olyan tevékenységek és intéz-
kedések összessége, amelyek 
célja a környezet veszélyez-
tetésének, károsításának, 
szennyezésének megelőzése, 
a kialakult károk mérséklése 
vagy megszüntetése, a káro-
sító tevékenységet megelőző 
állapot helyreállítása. 

Sajnos egyre gyakrabban 
találkozunk olyan illegális hul-
ladéklerakó helyekkel váro-
sunkban, amelyek nemcsak a 
helyi lakosokat, de a városba 
látogatókat is megbotránkoztat-
ják, és teljesen háttérbe szorít-
ják az Érd elhelyezkedéséből 
adódó természeti értékeket, 
látnivalókat. Az önkormány-
zat jelentős összegeket fordít 
ennek a tûrhetetlen állapotnak 
a megszüntetésére, azonban az 
erre fordítható pénzkeretek igen 
szûkösek, azokat egyéb, sokkal 
hasznosabb dolgokra is lehetne 
fordítani. Nagyon fontos lenne 
a széles körû lakossági összefo-
gás, amely segítséget nyújthat-
na az illegális hulladékleraká-

sok megakadályozásában vagy 
az elkövetők kilétének felderí-
tésében. 

A következő időszakban a 
város olyan súlyosan szennye-
zett területeiről mutatunk be 
időnként képeket, olyan terü-

letekről, ahol ezek a jelenségek 
– mármint az illegális hulladék-
lerakás – állandóan visszatérő 
problémaként jelentkeznek. 

Az itt közölt felvételek az 
Alsó, illetve Felső utcában 
készültek.

Wanczel Gábor
Városrendészeti 

Csoportcsoportvezető
Érd MJV Polgármesteri 

Hivatal
2030 Érd, Alsó u. 1.

Tel: 23/522-232 

Köztisztaság és közterület

Alsó u.–Teréz u. sarok 

Alsó u. 52. 

Volt II. Lajos iskola Alsó u. 68.

Alsó u. 69.

Alsó u. 84.

Felsõ u. 14.

helyi társadalom

▲
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Államalapító Szent István ünne-
pének érdi köszöntése előtt 
T. Mészáros András polgármes-
ter kedves kötelességének tett 
eleget: a város nevében felke-
reste és hatalmas virágcsokor-
ral, ajándékkosárral gratulált 
Dolmány Ferencnek és felesé-

gének, Erzsébetnek, akik ebben 
a hónapban ünnepelték házas-
ságkötésük 60. évfordulóját. 
A kedves házaspár boldogan és 
megilletődve fogadta érdi ottho-
nában a polgármestert, de amint 
hellyel kínálták becses vendégü-
ket, máris készségesen meséltek 

életútjukról, a városban eltöltött 
csaknem négy évtizednyi múlt-
jukról. Emlékezetes, örömteli 
eseményekről készült fotóal-
bumot lapozgattak együtt, így 
idézték fel pár pillanatra a régi 
szép időket. Elárulták: meglátni 
és megszeretni egymást csupán 
egy pillanat volt mindkettőjük 
részéről. Mezőfalván ismerked-
tek meg, ahol Erzsi néni peda-
gógusi pályáját kezdte. Gyulai 
születésû fiatal tanárként nem 
szívesen költözött akkor erre a 
kis településre, de hamar meg-
vigasztalódott, mert találkozott 
élete szerelmével, akivel nem 
sokkal később megesküdtek. 

Érdre 1973-ban költöztek. 
Erzsi néni több iskolában taní-
tott, több mint fél évszázadot, 
pontosabban 52 évet, és leg-
inkább matematikát. Két évig 
dolgozott Mezőfalván, majd 
huszonkét esztendeig volt 
az egykori Vincellér (a mai 

Kőrösi iskola) pedagógusa, 
végül pedig 28 éven keresztül 
Tárnokon oktatta a nebulókat. 
A 87. életévét taposó Dolmány 
Ferenc kereskedőként dolgo-
zott Budapesten. Két gyermeket 
neveltek fel, egy lányt – aki 
jelenleg egyiptomi kiküldetés-
ben a hieroglifákat tanulmá-
nyozza – és egy fiút. Két – ter-
mészetesen szintén tehetséges 
– unokájuk van, közülük egyik 
Cipruson dolgozik. 

Mint kiderült, a Dolmány 
házaspár is szeretett utazni, 
sokfelé jártak együtt és külön 
is. Fontos, hogy a hangsúly 
a „külön” szó van, mert ami-
kor megkérdeztük, mi a hos-
szú házasságuk titka – hiszen 
hatvan esztendő azért megle-
hetősen hosszú idő az ember 
életében –, Erzsi néni úgy vála-
szolt: bár elsődleges és elenged-
hetetlenül fontos, de nemcsak 
szeretni kell egymást, hanem 
a házastársunk szabadságát is 
tisztelni kell! Lényeges még, 
hogy tudjunk örülni egymás 
sikereinek, tiszteljük a házas-
társunk hivatását, és segítsük 
a karrierjét, mindenkor meg-
adva neki a személyi szabad-
ságot – ehhez persze meg is 
kell bíznunk benne. Erzsi néni 
elismerte: olykor köztük is elő-
fordultak súrlódások, kisebb-
nagyobb összezördülések, de 
roppant fontos egy házasság-
ban, hogy meg tudjanak egy-
másnak bocsátani. Az egymás 
iránti szeretet, tisztelet ugyanis 
minden nehézségen és prob-
lémán átlendítette a Dolmány 
házaspárt, akik idén augusztus 
23-án a gyémántlakodalmukat 
családi körben, gyermekeikkel 
és unokáikkal együtt ünnepel-
ték meg.  Bálint Edit

Gyémántlakodalmat ünnepelt a Dolmány házaspár

A házastárs szabadságát is tisztelni kell!

A polgármester a Dolmány házaspár egyik fényképalbumát lapozgatva nyert betekintést a tartalmas és szeretet-
teljes, hosszú házasélet múltjába

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A Dolmány házaspár hat évtizede él boldog házasságban, ami egyúttal 
különlegesen megszívlelendõ példa is a mai fiataloknak

helyi társadalom

A Kós Károly Szakképző Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

angol-bármely szakos tanár munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 18 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Angolórák ellátása szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon. Illetmény és jutta-
tások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, angol-bármely szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okira-
tok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly 
Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2012 , valamint a 
munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos tanár. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 20. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel. 

A Kós Károly Szakképző Iskola  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

biológia–földrajz szakos tanár munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Biológia–földrajz tantárgy tanítása szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: Egyetem, biológia–földrajz szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okira-
tok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly 
Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2012 , valamint a 
munkakör megnevezését: Biológia–földrajz szakos tanár. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 20. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel. 

A Heti témA tartalmából
Vavyan Fable, a suttogó
Molnár Éva, vagyis Vavyan Fable egy 
zalai kis faluban, állatokkal körül-
véve találta meg az írói magányt. A 
Heti Témának elmesélte, ez az a kö-
zeg, ahol igazán szeret alkotni. Itt ta-
lált rá az új szerelem, a lovaglás, sõt, 
az elmúlt években még beszélgetni 
is megtanult az állatokkal.

Egy igazi olasz keresztapa
Gianni és Pikali Gerda hosszú évek-
kel ezelõtt kötött életre szóló barát-
ságot. Azóta a színésznõ férjhez 
ment, és két gyönyörû fiút szült. A 
második gyermek, Barnabás kereszt-
apja Gianni lett, aki valamennyi csa-
ládi összejövetelen ott van. Gianni a 
Heti Témának elárulta, mi a dolga 
egy igazi olasz keresztapának.

Született szőkék
Egyáltalán nem érdeklik a szõke nõs 
viccek Halász Juditot, aki született 
szõkeként egyszer ugyan felpróbált 
egy fekete parókát, de megmaradt az 
eredeti hajszínénél. Für Anikó a Heti 
Témának elmesélte, õ maga is gyak-
ran elsüt egy-egy szõke nõs viccet, és 
meg sem fordul a fejében, hogy bar-
nára váltson.

Kérek egy kiló tojást!
Súlyra is kérhetjük ezentúl a tojást 
a piacokon, ugyanis a kereskedõk 
kötelesek feltüntetni az élelmiszer 
kilónkénti árát. Az új szabályt ve-
gyes érzelmekkel fogadták a la-
punknak nyilatkozó árusok és a 
vevõk, de a szakmai szervezetek 
egyetértenek vele. 

GreGor BernAdett: 
Vetkőzzenek A fiAtAlok!

A negyedik ikszen túl, két 
gyermek után is bomba-
formában van Gregor Ber-
nadett. A korábban a nyu-
szis magazin címlapján 
kétszer is szereplõ 
színésznõ a Heti Témának 
elárulta: igencsak elgon-
dolkozna azon, ha újabb 
felkérést kapna egy aktfo-
tózásra, de azért szeré-
nyen hozzátette: vetkõz-
zenek inkább a fiatalok!

14 skAndináV és 13 sudoku rejtVénnyel, 
csütörtökönként, csAk 95 forintért!

kAlApács 50
Mi köze az 50 esztendős Kalapács Józsefnek Ozzy Osbourne-
hoz, és Ozzynak Nagy Feróhoz? Miért nincs nyugdíjas roc-
ker? Ki az a hölgy, aki reggelenként puszival ébreszti a 
Pokolgép és az Omen legendás énekesét? Mindezt meg-
tudhatja a Heti Témából.
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A gyermekszoba-felszerelési 
katalógusokban  előszeretettel 
ábrázolnak  békésen  szunnya-
dó  csecsemőket  baldachinos 
ágyban,  habos  ágynemûvel, 
mesemintás  babaszobában. 
A diszkrét  világítás,  a  mesés 
kényelem azt sugallja: ilyen kel-
lékek  között  a  babád  elégedet-
ten átalussza majd az éjszakát. 
Hogy mégsem  így van, az nem 
írható annak a számlájára, hogy 
nem vettük meg neki  a  legdrá-
gább babakelengyét – de nem is 
az anya vagy a baba hibája. Az, 
hogy egy csecsemő nem alussza 
végig  az  éjszakát,  teljesen  nor-
mális:  egy  újszülött  még  nem 
nyolcóránként igényli a táplálé-
kot, és azt sem szabad elfelejte-
ni, hogy az anyaméhben töltött 
kilenc hónap alatt a baba állan-
dóan  hozzájutott  a  szükséges 
élelemhez,  és  édesanyja  teste 
mindig védelmezőn vette körül. 
Nem véletlen tehát, hogy a cse-
csemők  szopás  közben  alsza-
nak el legkönnyebben, édesany-
jukhoz simulva. Ezt egyre több 
édesanya  felismeri:  számukra 
természetes,  hogy  a  baba  nem 
külön  szobában,  illetve  külön 
ágyban  alszik  éjjel,  hanem  a 
szülőiből – ideiglenesen – csalá-
divá avanzsált ágyban.
 Talán nehéz elhinnie annak, 

akinek  nincs  kisbabája,  hogy 
azok  az  édesanyák,  akik  a 
babájukkal  alszanak,  sokkal 
kipihentebbek, mint azok, akik 
folyamatosan  szaladgálnak  a 
gyerekszoba  és  a  háló  között 
(vagy szorongva hallgatják a fal 
túlsó  oldaláról  a  baba  kétség-

beesett  sírását).  A csecsemők 
gyakran úgy szopnak éjjel, hogy 
fel sem ébrednek igazán (elma-
rad tehát a sírás), és az anyukák 
is  tudnak  félálomban  szoptatni 
(főleg,  hogy  ki  sem  kell  kelni-
ük  a  meleg  ágyból).  Ráadásul 
az,  hogy  a  mama  mellett  alvó 
baba  igény  szerint  tud  szopni, 
nemcsak  rá,  hanem  az  anyára 
nézve  is  előnyös:  így  kialakul 
a  kereslet-kínálat  elvén  alapu-
ló  tejtermelés  –  olvasható  a  La 
Leche Liga együtt alvásról szóló 
tanulmányában. 
Sok leendő anyában felmerül-

het a kérdés: mi lesz az apával, 
aki éjszaka csendre, nyugalom-
ra  vágyik,  és  ki  kell  pihennie 
magát ahhoz, hogy a munkahe-
lyén másnap  teljesíteni  tudjon? 
A tapasztalatok  azt  mutatják: 
az  apák  is  jobban alszanak, ha 
nem  kell  minduntalan  a  cse-
csemő  sírására  ébredniük.  Van 
olyan szülő, aki attól tart, hogy 
éjszaka  ráfekszik  a  babára,  és 
az megfullad. Ez azonban nem 
szokott  előfordulni  –  egyrészt 
az újszülöttek olyan légzőreflex-
szel  születnek,  amely  megvédi 
őket, másrészt az édesanya még 
álmában  is  egy  hullámhosszon 
van a gyermekével; az újdonsült 
mamák éberebben alszanak, és 
alvás közben is képesek reagál-
ni gyermekük jelzéseire. 
Mostanában  sokat  cikkeznek 

a bölcsőhalálról – a szülők pedig 
jobban  bíznak  az  elektromos 
jelzőkészülékekben,  mint  saját 
magukban. Pedig egyes kutatá-
sok  szerint  a  szülők  légzése,  a 
testkontaktus  és  a  szülők  alvás 

közbeni  mozgása  biztosítja  az 
életben  maradáshoz  szükséges 
tökéletes környezetet; a baba az 
édesanya  karhajlatában  fekve 
van  legkevésbé  kitéve  fulladás-
nak vagy hányásnak.
Fentieket  olvasva  a  leendő 

anyukában felmerülhet az a kér-
dés is, hogy mi lesz a házastársi 
intimitással,  ha  folyamatosan 
mellettük fekszik egy csecsemő. 
A kutatások  szerint  a  kisbaba 
megszületését bizony megsínyli 
a  szülők  szexuális  élete  –  füg-
getlenül  attól,  hogy  a  baba  hol 
alszik.  Ez  nem  csoda:  a mama 
túl  van  egy  szülésen,  testében 
hormonális  változások  zajla-
nak, és rendkívül  fáradt. Főleg, 
ha éjszaka  is  fel kell ugrálnia a 
gyerekhez. Lehet, hogy a babá-
val  megosztott  ágy  a  jövőben 
nem  a  szülők  közti  intimitás 
helyszíne  lesz,  de  lehet  találni 
más,  „babamentes”  helyeket  is 
a lakásban…
És hogy eloszlassuk az utolsó 

aggályt: az anyjával alvó gyerek 
nem fog serdülőkoráig egy ágy-
ban  aludni  a  szüleivel  –  annak 
is  eljön  az  ideje,  hogy  a  kicsi 
külön  ágyba,  szobába  kívánko-
zik, megtanul egyedül elaludni, 
és már csak akkor igényli szülei 
éjszakai  közelségét,  ha  beteg, 
vagy  rossz  álomból  ébred.  Pár 
év  elteltével,  az  egyre  inkább 
önállósodó  kiskamaszt  nézve 
pedig az anyák sokszor gondol-
nak  majd  vissza  nosztalgiával 
arra  az  időre,  mikor  a  „nagy 
lakli” még kis törpe volt, és mel-
lettük szuszogott.
  Ádám Katalin

Érvek és aggályok az együtt alvásról

Szülõibõl családi ágy
Együtt vagy külön aludjunk a babával? A régi iskola hívei a külön ágyat/szobát 
részesítik elõnyben, ám egyre szélesebb körben terjed az a szemlélet, hogy az egy 
ágyban történõ alvás nemcsak a mama számára kényelmes, de az újszülött elemi 
igényeit is kielégíti. Az Anyatejes Naphoz kapcsolódó sorozatunk e heti cikkében az 
együtt alvás melletti érveket – és aggályokat – sorakoztatjuk fel.

Az együtt alvás nemcsak a mama kényelmét szolgálja, hanem a baba igényeit is
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helyi társadalom

A kitartó  szervezőknek  és  a 
lelkes  résztvevőknek  hála  már 
több  mint  10  esztendeje  éven-
te  két  alkalommal  jelentkezik 
az  érdi  kerékpáros  felvonulás. 
Mint  megtudtuk,  idén  ősszel  is 
az úgynevezett  autómentes nap 
keretén belül, egészen pontosan 
szeptember 30-án rendezik meg 
a  programot,  bár  kicsit  rendha-
gyó  módon.  Ami  azonban  vál-
tozatlan  marad:  a  kerékpározás 
és a szórakozás minden mennyi-
ségben.
A távok  a  szokásosak,  az 

útvonalak szintén változatlanok. 
Itt  minden  korosztály  garan-
táltan  megtalálja  a  számítását. 
Legutóbb  több  mint  kétezren 
ragadtak kerékpárt, hogy együtt 
tekerjék körbe a várost.
–  A célunk  évek  óta  az,  hogy 

az  aktuális  dátumot  elérjük. 
Tavasszal  ez  sikerült.  Most  új 
célokat  szeretnénk  kitûzni. 
Már  nem  a  létszámnövelés 
motivál  minket,  hogy  mennyi 
embert mozgatunk meg, hanem 
egyszerûen a közösségi mozgás 
és a szórakozás öröme –  tudtuk 
meg Csengeri Attilától, a rendez-
vény fő szervezőjétől.
–  Idén  valóban  a  kerékpáro-

zásnak szeretnénk szentelni ezt 
a  napot.  Egyre  többen  vannak, 
akik  várják  a  programot,  és 
egyre többen vannak, akik mellé 

is állnak. Már nem pár lelkes fia-
talból álló szervezőgárdáról van 
szó, hanem egy közösségről. Fő 
célunk,  hogy  megmozgassuk  a 
várost.  Valóban  egy  élhető  tele-
pülést, otthont szeretnénk, ahol 
oda  tudunk  egymásra  figyelni, 
ahol  együtt  tudunk  mûködni, 
ahol biztonságosan tudunk élni. 
Ha csak erre az egy napra meg-
változik  a  közlekedés,  fel  tud-
juk  hívni  az  autósok  figyelmét 
a  kerékpárosokra,  a  kerekezők 
figyelmét pedig a szabályos teke-
résre,  akkor  van  értelme  foly-
tatni,  továbbvinni  ezt  a  rendez-
vényt  –  hangsúlyozta  Csengeri 
Attila, majd hozzátette:
–  Egyesületek,  szervezetek, 

városi  vezetők,  vállalkozók  és 
magánszemélyek,  sokan  veszik 
ki  részüket  a  programból,  hogy 
a  résztvevők  önfeledten  kere-
kezhessenek,  és  nem  utolsó-
sorban  akadálymentesen,  biz-
tonságban  érjenek  célba.  Kicsit 
már  mindenki  magáénak  érzi 
ezt  a  rendezvényt,  aminek  mi 
nagyon örülünk. Akik segítettek 
nekünk, nem önérdekből tették, 
csupán  szerettek  volna  valamit 
adni  a  városnak.  Ezt  a  hagyo-
mányt  szeretnénk  továbbvinni, 
és nem utolsósorban szeretnénk 
a  mindennapokba  beépíteni  a 
kerékpározást  –  mondta  a  fő 
szervező.
Aki tehát szívesen lenne része-

se  ennek  a  remek  kezdeménye-
zésnek, nemcsak mint kerekező, 
hanem részt vállalna akár a szer-
vezésből,  akár  a  lebonyolításból 
is,  bátran  jelentkezzen  az  Érd 
Körbe  Egyesületnél.  Az  időpon-
tot és a helyszínt pedig nem lehet 
elégszer elismételni: szeptember 
30. 10 óra, a város főtere. 
Egy vasárnap, amikor minden 

a mozgásról,  a  szórakozásról,  a 
családról, a barátokról, egy szó-
val a biciklizésről szól.
  Kovács Renáta

Kerekezés – kerek egy hónap múlva
Menetrendszerûen érkezik az õszi Érd Körbe. A helyi kiegészítõ programok idén 
kicsit szerényebbek lesznek ugyan, de az élmény továbbra is garantált.

Szeptember 8., szombat 9 órától

„Érd Utol!” Futónap
Helyszín:  Nyári napközis tábor területe (Érd-Parkváros, Favágó u.)  

és a környéken kijelölt futópályák. 

Nevezés 9 órától, rajt 10 órakor.

Felvilágosítás:  Büki Sarolta sportreferens, 06 20 947 7718

Már második alkalommal gyülekeznek a fõtéren az érdi kerekezõk

A program minden korosztályt megmozgat
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Az első fordulóban figyelem‑
reméltó eredményt ért el a 
budafoki csapat a Csepel elleni 
pontszerzéssel, annak ellenére, 
hogy az utolsó előtti percben 
egy 11‑es góllal vesztették el 
a győzelmi esélyüket. A hazai 
csapat az előző fordulóban elért 
döntetlen után az első győzelem 
megszerzésének reményében 
lépett pályára. Bár mindkét 
együttesben történtek változá‑
sok a nyár folyamán, a mérkő‑
zés egyértelmû esélyese az érdi 
csapat volt. 

A nagy meleg ellenére szép 
számban jelentek meg a hazai 
szurkolók a mérkőzésen. 
Néhányan még az elszalasztott 
NB II‑es lehetőségen kesereg‑
tek, de továbbra is kitartanak a 
csapat mellett, bízva a sikeres 
szereplésben és az NB III‑as tag‑
ság meghosszabbításában.

A hazai csapat kezdte a játé‑
kot, és azonnal támadólag 
lépett fel, beszorítva vendégü‑
ket a saját térfelére. A kezdeti 
rohamoknak hamar meg is lett 
az eredménye. A 7. percben 
Skita T. csípett el egy labdát 
nem sokkal a vendégek 16‑osa 
előtt, majd kapura tört, és a 
kapust is kicselezve gurított a 
hálóba. 1‑0. A gyorsan beka‑
pott gól megzavarta a budafoki 
csapatot, és újabb hibát köve‑
tett el. A 12. percben a hazai 
támadót szabálytalanul állította 
meg a vendég védő. A megítélt 
büntetőt Aradi Cs. rúgta kapu‑
ra, de a kapus hárított. Nem 
kellett azonban sokáig szomor‑
kodnia a hazai szurkolóknak a 
kimaradt büntető miatt, mivel 
egy perccel később már újra 
a vendég kapuban tánccolt a 
labda. A 13. percben Cservenka 

Gergő végzett el egy szögletrú‑
gást. Labdája egy vendég védőn 
megpattanva került a hálóba. 
2‑0. A két gyors hazai gól még 
inkább megtörte a budafokiakat, 
és egyre kevésbé próbálkoztak 
támadások vezetésével. Igaz, 
ehhez az érdi védelemre is szük‑
ség volt, amely csirájában fojtott 
el minden vendégpróbálkozást. 
A félidő további részében is a 
vendégek térfelén folyt a játék, 
de a biztos vezetés tudatában 
a hazai csatárok már nem kon‑
centráltak kellőképpen, így az 
eredmény már nem változott.

A második félidő ott folytató‑
dott, ahol az első abbamaradt. 
A hazai csapat támadott, a ven‑
dégek védekeztek, hogy minél 
kevesebb kapott góllal megúsz‑
szák a mérkőzést. A hazai szur‑
kolóknak azonban nem kellett 
sokáig keseregniük az elmaradt 
gólok után, mivel két igazán 
látványos, ritkán látható szép 
góllal biztosította nagyarányú 
győzelmét az érdi csapat. Az 58. 
percben Cservenka G. baloldali 
beadását Patkó Gy. látványos 
mozdulattal jutatta a kapuba, 
megszerezve első gólját a hazai 
csapatban. 3‑0. A végeredmény 
a 80. percben alakult ki. Ivacs 
G. cselezgetett a baloldalon, 
majd a kapu elé belőtt labdá‑
jára Horváth S. érkezett a rövid 
saroknál, és egy hatalmas 
kapáslövéssel vágta a labdát a 
felső léc alatt a kapuba. 4‑0. 

A számszerû eredmény nem 
tükrözi hûen a két csapat közti 
tudásbeli különbséget. A négy 
rúgott gólon kívül számos szép 
akciót és egyéni megmozdulást 
is láthattunk az érdi csapattól, 
amelynek játéka bizakodásra 
adhat okot a későbbiekre.

Érdi VSE – Budafoki LC 
4-0 (2-0)
Érd, 250 néző
Vezette: Tóth Pál
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P. 
(Gróf A.), Aradi Cs., Kovács K., 
Riba Z. (Flórián Á.) – Berényi 
B. (Ivacs G.), Horváth S., Nagy 
A., Cservenka G. – Patkó Gy., 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T., Cservenka 
G., Patkó Gy., Horváth S.
Sárga lap: Skita T.
Jók: Kovács K., Nagy A., 
Cservenka G., Patkó Gy.

 
A mérkőzés utáni nyilatkoza‑

tokból kiderült, hogy a hazaiak 
edzője javuló játékot látott, míg 
a vendégek edzője egy jobb csa‑
patot:

Miskovicz Bálint (Érd): Ezen 
a mérkőzésen már jobb telje‑
sítményt nyújtottunk, mint az 
előző fordulóban. Ennek meg is 
lett az eredménye. Úgy érzem, 
ilyen arányban is megérdemel‑
ten nyert a csapat, de azért van 
még mit javítanunk a játékun‑
kon. Remélem, ez a következő 
hetekben sikerülni fog, és ismét 
egy sziporkázó csapatot fogunk 
látni.

Schrót Lajos (Budafok): 
Megérdemelten nyert a jobbik 
csapat.

 A harmadik fordulóban, 
szeptember 2‑án vasárnap öt 
órakor a XVII. ker., Péceli út 144. 
alatt az RTK ellen lép pályára az 
Érdi VSE, majd szeptember 8‑án 
szombaton fél ötkor az előző 
bajnokságban még NB II‑es 
Budaörs csapata lesz az ellenfél 
az Ercsi úti sportpályán.

  Harmat Jenő

Érdi VSE – Budafoki LC  4-0 (2-0)

Látványos hazai gólok

Skita Tamás (8-as mezben) a kapust is kicselezve szerzi meg az Érd vezetõ gólját
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…mondta a nedeci vármú‑
zeum igazgatónője magyar 
látogatóinak, akik a Trianon 
után Magyarországtól Lengyel‑
országhoz került területeket 
kutatták. Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület is ezeket 
a területeket kereste fel, de a 
tanulmányút a Magas‑Tátra len‑
gyel oldalának és Zakopanénak a 
megismerését is megcélozta.

A több mint 40 fős csoport 
augusztus 18‑án indult útnak. 
Ipolyság, Zólyom, Dóval útvo‑
nalon jutottunk el Árvának 
abba a részébe, amelyet 1920‑
ban Lengyelországnak ítéltek 
(egyébként Csehszlovákia kapta 
volna a 12 Árva megyei falut is). 
A számomra nehezen kimond‑
ható Zubrzyca Górna helyett 
természetesen szívesebben 
mondtam Felsőbölényest, hiszen 
nemcsak a skanzenben előfordu‑
ló magyar feliratok tanúskodnak 
a Magyarországhoz tartozásról, 
hanem a települések elnevezé‑
sei is. Az elmagyarosodott, de 
lengyel eredetû Moniak család 
által alapított skanzenben képet 
kaptunk a paraszti életmódról, a 
kézmûves iparról, de megtudtuk, 
hogy elnökünket, Rege Bélánét 
(az út főszervezőjét) személyes 
emlékek is fûzték az egyik ház‑
hoz.

A hajdanán egyik legésza‑
kibb magyarországi településen, 
Orawkán, a Tátra környékének 
legszebb fatemplomában gyö‑
nyörködtünk. Megható volt látni 
a falakon, képeken a magyar 
történelmi alakokat, szente‑
ket, hiszen elmondható, hogy 
talán itt kapjuk a legteljesebb 
képet az Árpád‑házi szentekről! 
A templom körüli temetőben is 
magyar feliratokat láttunk, és a 
holtak tiszteletére elénekeltük a 
magyar himnuszt.

Orawka után nem sokkal átlép‑
tük a régi lengyel–magyar határt, 
és akkor már a lengyel Tátrában 
buszoztunk, gyönyörködhettünk 
egyik oldalon a magas hegyek‑
ben, másik oldalon pedig a dim‑
bes‑dombos, lankás Podháléban. 
Szállásunk Murzasichlében, 
egy családi panzióban volt. 
Személyes kötődés is segítette a 
barátkozást, de enélkül is bizto‑
san meleg lett volna a fogadtatás 
az ötgyerekes család részéről. 
Álljon itt a honlapjuk címe, meg‑
érdemlik: www.tady.com.pl.

Második napon megcéloztuk a 
Tátra 1989 méter magas csúcsát, 
a Kasprowyt – no, nem gyalog, 
hanem függővasúttal. Igaz, így 
is kellett jócskán gyalogolni, ami 
teljesítmény azért is becsülen‑
dő, mert a mi csoportunk zöm‑
mel az idősebb korosztályból 
került ki. A csúcson (is) ragyo‑
gó idő volt, szikrázó napsütés, 
gyönyörû kilátás a szomszédos 
hegyekre, völgyekre, tavakra. 

Délután Zakopanéval ismerked‑
tünk, hatalmas tömeg hömpöly‑
gött az utcákon, a piacon, láttuk, 
hogy nyáron is sokan látogat‑
ják Lengyelország legmagasabb 
hegységét. Megnéztük a Fatimai 
Szûzanya‑templomot, amelyet 
a lengyel pápa elleni sikertelen 
merénylet után építettek, de a 
legöregebb zakopanéi egyházi 
épületeket is: az öreg fatemp‑
lomot a czestochowai Fekete 
Madonna‑kép másolatával, 
illetve a kőkápolnát, valamint a 
„kiválók temetőjét”. Itt van elte‑
metve Chalubinski, Zakopane 
„felfedezője”, mellette gorál segí‑
tője, Sabala és számtalan egyéb 
híresség, sportoló, mûvész, hegyi 
vezető. Piacoztunk, söröztünk, 
fagyiztunk is – ki‑ki kedvének 
megfelelően, majd pedig a Szent 
Kelemen‑templomban szentmi‑
sén vettünk részt.

Visszatérve a szállásunkra 
vacsora után ismerkedési estet 
tartottunk, amire szükség is volt, 
mert több új utastárs volt köz‑
tünk.

Harmadik napon a magyar 
nemzeti ünnep tiszteletére tar‑
tott szentmisén vettük részt a 
murzasichlei templomban, majd 
elindultunk a Morskie Oko 
(Halas‑tó) felé. Láttuk a hatal‑
mas, a parkolóhoz már be sem 
jutó autósorokat, szinte ijesztő 
volt. Szerencsére nekünk enge‑
délyünk volt bemenni egészen 
közel (kb. másfél km‑re) a tóhoz, 
bár a gyalogosok (akik 9 km‑t 
tettek meg gyalog) nem örültek 
nekünk.

Az 1393 méter magasan levő 
tó gyönyörû, tiszta vizû, a leve‑
gőt is szinte „harapni” lehetett. 
A bátrabbak vállalkoztak az 1580 
méter magasan fekvő Fekete‑tó 
fölkeresésére is, mások „csak” a 
Morskie Okót járták körbe. 

Hazafelé ismét „magyar föld‑
re”, a Lengyelországhoz került 
szepességi területre (13 falu) 
kerültünk, fölkerestük Nedecet, 
a hajdani magyar határvárat. 
Ismertük már, egyesületünk is járt 
már itt, de most új, szépen beren‑
dezett enteriőröket láthattunk. 
És persze a kilátás is gyönyörû a 
Pieninekre, Czorsztyn várára, a 
Dunajecre. Elnökünk – vízépítő 
mérnök lévén – bevitt bennünket 

a vízerőmûbe – nekem bölcsész‑
ként is élvezetes volt hallgatni a 
történetét és mûködését. 

Nedecen kicsit megijedtünk, 
mert egyik utastársunkhoz men‑
tőt kellett hívni: mint később 
kiderült, vittünk magunkkal vala‑
milyen vírust, ami először „rajta 
jött ki”, aztán (valószínûleg a 
klímaberendezés segítségével 
is) szépen elterjedt köztünk. De 
inkább már csak itthon ért el 
bennünket a baj, az út élményeit 
egyáltalán nem homályosította 
el. 

Minden jó, ha a vége jó ala‑
pon a negyedik napon – egy kis 
zakopanei piacozás és a zako‑
panei könyvtár meglátogatása 
után – másik oldalról is meg‑
néztük a Magas‑Tátrát, a 4 nap 
alatt gyakorlatilag szinte körbe‑
jártuk. A Szepesség történetével 
is megismerkedve megálltunk 
Nagyőrben, ahol Mednyánszky 
Lászlóra, Czóbel Margitra emlé‑
keztünk, jót sétáltunk a parkban 
és a Poprád folyó partján, majd 
Poprád Szepesszombat nevû 
városrészében megtekintettük 
az 1848‑as emlékmûvet és a 
Mátyás‑emléktáblát. Meg persze 
gyönyörködtünk a főtér szász 
házaiban – ahol már nem szá‑
szok élnek, de ez már egy másik 
történet lenne…

Az autóbusszal átjöttünk az 
Alacsony‑Tátra és a Szlovák 
(Felvidéki)‑Paradicsom terüle‑
tén, láttuk a buszból Fülek várát, 
de már csak Magyarországon áll‑
tunk meg legközelebb.

Az út során megtettünk kb. 
1200 km‑t, (és szinte alig hagy‑
tuk el a régi Magyarország terüle‑
tét!), érintettünk jelentős folyó‑
kat (Ipoly, Garam, Árva, Dunajec, 
Poprád), átkeltünk a Kárpátokon, 
láttuk a Magas‑Tátrát belülről és 
több irányból, megemlékeztünk 
a magyar–lengyel történelem 
közös pontjairól, és természe‑
tesen beszéltünk Felvidék 1920 
előtt és utáni történetéről.

Gyarapodtunk tudásban, 
információkban, élményekben 
is, de talán a legfontosabb, hogy 
valamiféle egységes csapattá 
kovácsolódtunk. És ez erőt ad 
a következő tanulmányutakhoz 
is!

 Bazsóné Megyes Klára

„Megõrzésre átvettük tõletek…”

Néhány perces megállás a zakopanei parkolóban

A Kós Károly Szakképző Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre, 2012. szeptember 10-től  
2017. szeptember 9-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 
iskola gazdasági életének irányítása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, pénzügyi-számviteli szak • Vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okiratok, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2012 , valamint a munkakör megneve-
zését: gazdasági vezető. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.kozigallas.gov.hu, www.erd.hu

A Kós Károly Szakképző Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

informatika–matematika szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Informatika- és matematikaórák ellátása szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, Informatika–matematika, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Végzettséget igazoló okiratok, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság. A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2012 , valamint a munkakör megneve-
zését: Informatika–matematika szakos tanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 
szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 20. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

A Kós Károly Szakképző Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

német-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Németórák ellátása szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, Német bármely szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okiratok, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 4. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2012 , valamint a munkakör meg-
nevezését: Német-bármely szakos tanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 
szeptember 7.  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 20. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
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A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Gyömrõn 
2012 szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s 
képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:

Alapfokú képzés
- IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátására készít fel. 
(Számítógépes ismeretek, gépírás…)
- SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

Középfokú képzés 
- INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA: jól használható hálózati és 
hardveres ismeretek. 
- ÜGYINTÉZÕ TITKÁR: még többet az irodai munkáról

Felsõfokú képzés 
- PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÕ: széles elhelyezkedési lehetõség. 
Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénz- és 
hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi döntések 
elõkészítésében.
- ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA: a szakmáról legmagasabb szinten 
- WEB PROGRAMOZ

Monoron nappali tagozatos képzés: 
- PÉNZÜGYI SZAKÜGY-INTÉZÕ

Szükséges feltétel: érettségi megléte alapfok: 10. évfolyam illetve 
1998/99 elõtt végzetteknél 8 általános elvégzése. közép és felsõfok:
érettségi megléte. Képzéseink 2 évesek.

Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 
06-70/60-52--700-as telefonszámon a hét minden napján, 

személyesen augusztus 21-én (kedden) és 27-én (hétfőn) 15-18 
óra, szeptember 01-én (szombaton) 09-12 óra között 

a képzés helyszínén: Gyömrő, Szabadság tér 2/b.

Mottónk: Tanulj, 
hogy tudj változni!

TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
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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

Nemzetközi orvostechnikai cég diósdi telep-
helyére az alábbi pozíciókba keres munkatársa-
kat: - Menedzser asszisztens Felsõfokú német 
vagy angol nyelvtudással, minimum 5 éves 
tapasztalattal - Minõségbiztosítási Osztályvezetõ-
helyettes Megfelelõ végzettséggel, minimum 
3 éves tapasztalattal - Hagyományos és CNC 
gépkezelõ és programozó Minimum 3 éves 
tapasztalattal - Logisztikus, raktáros Megfelelõ 
végzettséggel, minimum 3 éves tapasztalat-
tal - Csiszoló Fényképes önéletrajzokat az  
ag@biotech-medical.com e-mail címre várjuk.

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

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

XI. kerületi ingatlaniroda munkatársakat 
keres. Képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék. 
Fényképes önéletrajz: nagykekseg@t-online.hu

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

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

Nem dohányzó kulturált fiatal bejárónõ taka-
rítást, vasalást vállal ajánlólevéllel:06 70 654 
9840

Érdi szépségstúdióba fodrászt és 25 év 
alatti kisegítõ recepcióst keresünk. T:06 30 9 
572 019

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

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

Takarítást, vasalást vállalok Érden és környé-
kén referenciával. T:06 30 287 4984

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 

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

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS



























CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG
Allergiaszezonban ceragemágyat biztosítok 

térítés ellenében. Bejelentkezés: 06 30 823 
2026

ÉLELMISZER
Frissen vágott, konyhakész, saját nevelésû 

tanyasi csirke házhoz szállítva, idõszakosan 
kapható, egy darab is! T:06 20 411 3181

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

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

ÉPÜLETSZIGETELÉS
Új és felújítandó épületek együttes 

hõszigetelése-burkolása elõre gyártott lapokkal, 
hõstoplap webhelyen ill.: 06 70 340 5612

GÉP

GYERMEKFELÜGYELET

INGATLAN

XXII. Budafokon eladó 2szobás, Dunai pano-
rámás, erkélyes, világos szobás lakás! Igazi 
otthon lehet! Irányár. 8.600.000 Ft Tel: 06-
70/337-3093

XXII. Bartók Béla lakótelepen, 3 lakóhe-
lyiséges, erkélyes, emeleti, parkra nézõ, fel-
újított, gázkonvektoros lakás eladó! Irányár: 
11.600.000 Ft Tel: 06-30/477-1505













XXII. Ötszintes házban, parkos környezetben, 
1,5 szobás, erkélyes, kedves kislakás eladó! 
Irányár: 8.800.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XI. Feneketlen-tónál, 2+2 félszobás, erké-
lyes, praktikus elosztású, napsütötte lakás eladó! 
Irányár: 16.900.000 Ft Tel: 06-30/380-1885

XI. Bel-Budán, csendes helyen, gázkonvek-
toros, meseszép, 28nm-es garzonlakás piaci 
ár alatt eladó! Irányár: 8.990.000 Ft Tel: 06-
30/949-4278

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

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

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

Kemencén, Eperjes utcában, patakparti 551 
nm-es ingatlan, építõanyaggal együtt eladó. Fix 
ár: 600 ezer Ft.

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

Szabolcsi mg nyugdíjas szakember vállal 
kertgondozást, bozótirtást, fakivágást elszál-
lítással is, õszi kerttakarítást, Külsõ festést. 
T:0620 312 7676

KIADÓ
Érd központjához párpercre 65 m² különálló 

házrész bútorozottan gk beállással hosszú távra, 
2 fõ részére kiadó. T:0630 718 4881, 0670 
941 7804

Érden a 70-es fõúton buszmegállóban a 
vasútállomás mellett 1 szoba összkomfortos 
lakás berendezve kiadó 30 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 20 312 7676

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú lakrész 
1 fõnek kiadó 40 E Ft +rezsi+1 havi kaució 
azonnali költözéssel. T:0670 944 3305

Kiadó! Érd központjában 60 m²-es összkom-
fortos bútorozott udvari lakás hosszú távra 2 
fõnek. T: 06 23 369 654

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

Érden kiadó 45 m²-es kis ház víz, villany 
van. Havi 40 E Ft+rezsi+kaució szükséges. 
T:06 30 270 1405

Garzonlakás maximum 2 fõ részére, bútoro-
zott, kerttel kocsibeállóval 4O E Ft+rezsi. T:06 
20 425 4292

Kiadó Parkvárosban egy 1 szoba összkom-
fort, külön bejáratú, bútorozva 1-2 fõnek. T:06 
20 483 1218

Béla utcában kiadó 50 m² bútorozatlan 
különálló családi ház, gépkocsibeállóval. T:0620 
965 9975

Lakótelepi egy szoba + étkezõs, erkélyes 
lakás kiadó 39 E Ft+rezsi +kaució. T:06 30 
573 4536

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

Érd Parkvárosban különálló telken ház kiadó 
munkásoknak is. T:06 20 490 3518

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG













































KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rako-

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

Diplomás mérnök több év tapasztalattal 
matematika oktatást vállal érettségiig az Ön 
otthonában. T:30 470 7751

Saját otthonomban Érdligeten korrepetálást 
vállalok (angol és német) T: 06 30 518 5052

Parkvárosban angol tanítás gyermekeknek 
magántanártól 1500 Ft/óra. T:06 20 576 7170

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR
Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelme-

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

SZOBAFESTÉS 
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 

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

SZOLGÁLTATÁS

















Kõmûves munkát új-építést, felújítást, átala-
kítást, hõszigetelést, burkolást, festést, gipszkar-
tonozást stb. garanciával, ingyenes felméréssel 
vállalunk. T:06 20 939 2867

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

TÁRSKERESÕ

TELEK
Érd-Tárnok határán fõútvonalon 2500 m² 

telek eladó, 40% beépíthetõ, vállalkozásra, ház-
építésre. Ár: 15,5 M Ft T: 06 30 210 1197

Érd, Bagoly utcában telekrész eladó. Iár: 4,7 
M Ft T:06 30 270 1405









TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TÛZIFA

ÜDÜLÉS
Balatonfenyvesen õszi, akciós üdülés: 5 

nap után 2 nap ajándék, 6 éves korig ingyenes. 
Közvetlen Balaton-part, családias környezet. 
305918036 www.angeln.hu

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, szi-

fon, wc-tartály, radiátor elzáró csere javítás. 
Vízóra beszerelés, csere, mosó-mosogatógép 
bekötés. tel: 06 70 341 64 17







AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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Kisebb jubileumhoz ért az idő-
közben nemzetközivé érett – az 
évszakra nézve inkább nyárbú-
csúztató – torna, ami jelzi: nem-
sokára elkezdődik a nagyüzem 
a nemzeti bajnokságokban. 
Idén egytől egyig nemzetközi 
kupában induló egyesület volt 
a mezőnyben, de a legnagyobb 
büszkeség az, hogy immár a 
hazai együttes, az ÉTV-Érdi 
VSE is annak mondhatta magát. 

Az első elődöntőt két Baj-
nokok Ligájában induló csa-
pat vívta az impozáns buda-
örsi Városi Sportcsarnokban. 
A párharc azért is lehet pikáns, 
mert a horvátok csak a főtáblán 
kapcsolódnak be a küzdelem-
be – éppen a Győri Audi ETO 
KC-val egy csoportban –, míg 
a szerb Zajecsar kvalifikációs 
tornán keresztül kerülhet éppen 
ugyanebbe a kvartettbe, amely 
a teljesség kedvéért az RK Krim 
Mercatorral egészül majd ki. 
Természetesen a horvát–szerb 
presztízsharc tovább emelte a 
meccs rangját, bár a Podravka 
első keretéből nyolcan is hiá-
nyoztak, főleg az olimpián sze-
replő horvát válogatott kulcs-
emberei.

Ennek ellenére csak nagy 
csatában tudták térdre kény-
szeríteni a legjobb felállásában 
kézilabdázó, szerb és spa-
nyol válogatottakkal tûzdelt 
Zajecsart. Mindkét oldalon sze-
repelt egy-egy magyar játékos 
is, Bulath Anita és Sopronyi 
Anett, akik mindketten csapa-
tuk legjobbjai közé tartoztak, 
ám a döntőbe a tavalyi győztes 
Podravka Vegeta jutott be.

1. elődöntő
RK Podravka Vegeta (horvát)–
RK Zajecsar (szerb)  
30-27 (15-15)
Budaörs, Városi Sportcsarnok.
Játékvezetők: Marija Ilieva, 
Silvana Kardeska (macedó-
nok).
Legjobb góllövők: Damnjanovic 
11 (2), Bulath 5, Vidak 5, 
illetve Zebics 7 (3), Sopronyi 4, 
Nisavics 3.

A másik ágon két EHF-kupá-
ban szereplő csapat mérte össze 
erejét, és bár Érden rendezték 
a találkozót, a sorsolás miatt 
az újraszerveződő macedónok 
voltak a pályaválasztók. A pár 
éve csődbe ment Kometal 
helyére és sikereire áhítozó 
Vardar idén kezdte el játékos-
kerete megerősítését a legjobb 
macedónok és sok orosz légi-
ós, köztük a válogatott háló-
őr Inna Szuszlina megszerzé-
sével. A felsoroltakon kívül 
Rosztovból, Szentpétervárról, 
Asztrahányból, Zvenyigorodból 
is érkeztek játékosok. 

Az érdiek soraiban először lép-
hetett pályára Kristina Elez, akit 
még Franic néven ismert meg 
a kézilabdavilág. A mérkőzés 
előtt köszöntötték az ÉTV-Érdi 
VSE előző szezonban dicsősé-
get szerzett utánpótlás-játéko-
sait, az 1997–98-as korosztályt, 
akik a felnőtt csapat tagjaitól 
kapták meg bajnoki bronzérme-
iket. Kicsit döcögősen kezdő-
dött a mérkőzés, mind a mace-
dónok, mind az érdiek idegesen 
kezdtek, de a zöld-feketék folya-
matosan vezettek. Az első fél-
idő végéhez közeledve Janurik 
Kinga majd 10 percig lehúzta a 
rolót. A megszerzett magabiz-
tos előny gyorsan hízott tovább, 
és a folytatásban igazi öröm-

kézilabdát látott a publikum. 
Inna Szuszlina, majd Nyigina 
Szajdova kapujába folyamato-
san záporoztak a találatok, már-
pedig alapvetően egyik kapus 
sincs ilyesmihez szokva. Alja 
Koren ellenállhatatlanul ját-
szott, ellentmondást nem tûrt a 
szélről való befejezéseknél, míg 
Kristina Elez ugyan még keveset 
készülhetett együtt a társakkal, 
de rendkívül magas játékintel-
ligenciája azonnal megmutat-
kozott. A vége magabiztos győ-
zelem lett, az utolsó pár perc 
kiengedése ellenére is.

2. elődöntő
ZRK Vardar Szkopje (mace-
dón)–ÉTV-Érdi VSE 
19-32 (7-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző.
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor.
Vardar: Inna Szuszlina, 
Nyigina Szajdova, Ivana 
Sazdovski 5 (2), Iva 
Stojkovska, Marija Shteriova 
1, Anasztaszija Szvetlova, 
Ivana Manevska 1, Oleszja 
Kirij, Marina Dmitrovics 6, 
Jevgenyija Zsulkina, Anna 
Vinogradova 3, Andrea 
Klikovac 1, Jekatyerina 
Kosztjukova, Jekatyerina 
Lubjanaja, Maja Lojpur 2.
Vezetőedző: Riszto Magdincsev.
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 1, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 1, Szekeres Klára 
4, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 5 
(5), Oláh Nóra, Kovács Gréta, 
Alja Koren 7, Bognár Barbara 
1, Kristina Elez 4.
Vezetőedző: Szabó Edina.
Hétméteresek: 3/2, illetve 5/5.
Kiállítások: 6, illetve 10 perc 
(kiállítva: Oguntoye Viktória, 
56. perc).

A csalódott csapatok csa-
tájában a legfőbb izgalmat a 

kezdeti félórás késés okozta. 
A felek ezután meglehetősen 
sok hibával, pontatlanul kézi-
labdáztak. Az első félidőben a 
szerbek oldalán szerepet kapott 
Sopronyi Anett is, aki két gólig 
jutott. Végül a több nemzetközi 
klasszissal rendelkező Zajecsar 
az olimpiai bronzérmes spa-
nyol Marta Mangue és Begona 
Fernandez vezérletével minimá-
lis különbséggel gyûjtötte be a 
bronzérmet az alacsony színvo-
nalú találkozón.

Bronzmeccs:
ZRK Vardar Szkopje–RK 
Zajecsar 20-21 (6-10)
Érd, Batthyány Tornacsarnok.
Játékvezetők: Dobrovits Csaba, 
dr. Tájok Péter.
Legjobb góllövők: Vinogradova 
4 (3), Shteriova 3, Dmitrovics 
3, ill. Begona Fernandez 5, 
Mangue 4 (2), Zebics 3.

Nemes, de nehéz feladat előtt 
álltak az érdi lányok a hazai 
rendezésû nemzetközi torna 
döntőjében. A horvát Podravka 
Vegeta a tavalyi, akkor még 

hat csapat részvételével zajló, 
magas színvonalú tornát meg-
nyerte, így címvédőnek számí-
tott. Hiába hiányoztak azon-
ban kulcsembereik, a Zajecsar 
ellen már bizonyították, nem 
lehet félvállról venni ellenük a 
meccset. Nem is indult jól a 
találkozó, lassú támadások jel-
lemezték az érdieket, csak Szara 
Vukcsevics volt eredményes, így 
Szabó Edina már a 10. percben 
időt kért. Az instrukciók ugyan 
hatottak, ám az Érd folyamato-
san csak üldözni tudta a horvá-
tokat. A 23. percben Oguntoye 
Viktóriát Janurik Kinga váltotta, 
és bámulatos védései meghoz-
ták a fordulatot. Balog Beáta is 
új impulzusokat adott csapatá-
nak, a félidőben magabiztosnak 
mondható előny állt a hazaiak 
neve mellett. 

A folytatásban Sanja Damnja-
novic és Bulath Anita rendkívül 

V. ERIMA Nemzetközi Nõi Kézilabda Kupa

Kupagyõzelemmel indult a szezon

Szigorú védekezés a Podravka Vegeta ellen

Nem volt könnyû áttörni az érdi védfalat – nem is sikerült túl sokszor a 
Szkopje támadóinak

sokat vállalva vette hátára csapa-
tát, míg az Érd sokszor kapkod-
ta el támadásait. Kristina Elez 
hol zseniális labdákkal szolgál-
ta ki társait, hol maga fejezte be 
az akciókat, azonnal kulcs- és 
vezérszerepet vállalt. Bár döcö-
gött a szekér, de utolsó lehele-
tükig küzdöttek a lányok. Jól 
példázta ezt, amikor Kisfaludy 
Anett a földön fekve küzdötte 
ki a lehetőséget Alja Korennek, 
aki élt is ezzel. Az elszánt játék 
mindig vezetést eredményezett, 
ami ugyan sosem volt megnyug-
tató, de a roppant izgalmas vég-
játékban sikerült megtartani az 
előnyt. Az ÉTV-Érdi VSE így a 
legjobbnak bizonyult a rangos 
mezőnyben, hazai pályán tartva 
a díszes serleget! 

Döntő:
ÉTV-Érdi VSE–RK Podravka 
Vegeta 28-27 (15-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző.
Játékvezetők: Marija Ilieva, 
Silvana Kardeska.
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 3, Szara Vukcsevics 
4, Balog Beáta 2, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 4, Wolf Alexandra 3 
(3), Oláh Nóra, Kovács Gréta, 
Alja Koren 3, Bognár Barbara 
3, Kristina Elez 6.
Vezetőedző: Szabó Edina.
Podravka: Marta Zderic, Ana 
Krmpotic, Ana-Marija Maljak, 
Andrea Covic, Zana Covic 4, 
Iva Pongrac 6, Sara Senvald, 
Matea Oremovic, Larissa 
Kalaus, Dora Kalaus, Ines 

Gvoic, Sanja Damnjanovic 8 
(1), Ivana Dragisic 1, Marijeta 
Vidak 1, Bulath Anita 7.
Vezetőedző: Neven Hrupec.
Hétméteresek: 3/3, illetve 2/1.
Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

A torna legjobb játékosa: 
Kristina Elez (Érd).

A torna legjobb kapusa: Marta 
Zderic (Podravka).

A torna gólkirálynője: Sanja 
Damnjanovic (Podravka) 19 gól.

A torna legjobb érdi játékosa: 
Szekeres Klára.

 A rangos Szabella Kupára 
tartva még Érden is megmérkő-
zött a montenegrói, Bajnokok 
Ligája-címvédő Buducsnoszt 
Podgorica, amely felvonultatta 
olimpiai ezüstérmes játékosait 
is. Az ÉTV-Érdi VSE a kupagyő-
zelem utáni boldogsággal, de a 
két meccs okozta fáradtsággal 
lépett pályára. A két együttes 
már tavaly is találkozott a fel-
készülési időszakban, amikor 
szoros meccset játszottak egy-
mással. Az eredmény ezúttal 
sem mutatott nagy különbsé-
get, ám a nagyobb rutin előtt 
fejet hajtottak az érdiek – ennek 
ellenére a bombaerős Podgorica 
elleni meccs is kiválóan szolgál-
ta a felkészülést.

ÉTV-Érdi VSE–ZRK 
Buducsnoszt Podgorica 22-26

A bajnokság 1. fordulójá-
ban Debrecenbe utazik az 
ÉTV-Érdi VSE. A mérkőzést 
augusztus 31-én, pénteken 18 
órától rendezik a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

 Szarka András

Kristina Elez ugyan még keveset készülhetett együtt a társakkal, de rend
kívül magas játékintelligenciája, átgondolt, okos irányítójátéka gyorsan 
megmutatkozott

Határozott betörés Szara Vukcse
vicstõl


