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Lengyel vendégek

Bár már több mint hetven esztendõ eltelt azóta, hogy a megszállt Lengyelországból 
hazánkba menekült fiatalok a számukra Balatonbogláron alapított lengyel gimnázi-
umban tanulhattak, de a hajdani diákok minden évben Magyarországra látogatnak, 
hogy felkeressék régi iskolájukat, és emlékezzenek azokra az évekre, amikor itt, 
hazájuktól távol, nemcsak menedékre, hanem barátokra is találtak. Az egykori 
balatonboglári diákok – a „boglárcsikok” –  múlt pénteken az érdi múzeumkertben 
Teleki Pál szobra elõtt is tisztelegtek. 4. oldal

Csatorna-ügyintézés
Hamarosan megnyitja kapuját az az iroda, ahol 
a csatornázási ügyek intézhetők.

2

Ünnepélyes tanévnyitó
Az érdi oktatási-nevelési intézmények fejlõdése,  
megújulása nem ér véget.

5

Helyreállítják az utakat

Hamarosan megkezdõdhet a Szent István út helyreállítá-
sa. Ezen a részen nagyon lassan haladtak a csatornázási 
munkálatok a sziklás talaj miatt. Értesüléseink szerint 
a megszokott napi 30 méter helyett körülbelül három 
métert tudtak haladni – így nem csoda, hogy a tervezett 
júliusi befejezés augusztusra csúszott, ezért az utak 
helyreállítása sem történhetett meg eddig. 11. oldal

Anyatejes táplálás 
Sorozatunk utolsó részében a baba mozgás-
fejlõdésével foglalkozunk.

12

Nehéz gyõzelem
A rossz helyzetkihasználás ellenére győzött 
az érdi labdarúgócsapat az RTK-Vasló ellen.

18

Kézilabda

A bajnokság elsõ mérkõ-
zésén az érdi nõi kézilabda-
csapat értékes döntetlent 
ért el Debrecenben a  
DVSC-Fórum ellen. A kö-
vetkezõ mérkõzés Érden 
lesz, szombaton 6 órakor.
 18. oldal

Az Érdi Napok részletes
programja.  6. oldal

 * A részletekrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön hallásszalonjainkban. ** Elemakciónk 2012. szeptember 3-tól 30-ig tart.

Hallása szívügyünk

-50%

Hallókészülék
elemek

Kérjen idôpontot
ingyenes hallásvizsgálatra!
Hallókészülék próbahordási és
részletfi zetési lehetôség.*

Egy személy maximum 5 levél (összesen 30 db) elemet vásárolhat szeptemberi 
akciónk során. A részvétel feltétele, hogy a hallókészülék-viselô a vásárláskor 
hozza magával a „Hallókészülék nyilvántartási kiskönyv”-ét.**www.starkey.hu

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon
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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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Lakossági érdekvédelmi iroda 
nyílik hamarosan az Alispán u. 
6. szám alatt. Az itt dolgozók a 
csatornázással kapcsolatos kér-
déseket, észrevételeket, pana-
szokat fogadják majd, és segí-
tenek abban, hogy a problémák 
minél gyorsabban megoldód-
janak, akár mûszaki gondról, 
akár az utak állapotáról vagy 
helyreállításáról van szó – jelen-
tette be múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros András 
polgármester. 

Az elmúlt hetek aszályos idő-
járása miatt a nemrég csatorná-
zott földutak rendkívül porosak 
– többen emiatt reklamálnak, 
illetve az utak helyreállítását 
sürgetik. T. Mészáros András 
kérdésünkre elmondta: a kivi-
telezők ugyan locsolják az utcá-
kat, ám ez nem sokat segít.

– Valamivel drágább megol-
dás, ha nem vízzel, hanem kal-
cium-kloridos oldattal locsolják 
az utakat, ebben az esetben 
ugyanis a murvás útfelület 
sokáig nedves marad, nem por-
zik. Többször sikerült elérnünk, 

hogy a kivitelező ezzel az oldat-
tal locsoljon, de vannak olyan 
szakaszok, ahol már nem fér 
bele a költségvetésbe ez a négy-
zetméterenként 100-150 forintos 
pluszköltség. Sajnos, a rendkí-
vüli aszály miatt ez a megol-
dás sem teljesen kielégítő, be 
kell látni, hogy ilyen időjárási 
körülmények között a murvás 
utakon nem lehet 20 km/órás 
sebességnél gyorsabban hajta-
ni. A helyzet javulásához tehát 
a lakók belátására is szükség 
van – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki az építményadóról 
is beszélt sajtótájékoztatóján.

Mint azt sokan tudják, tíz-tíz 
(de legfeljebb ötven) százalék 
kedvezmény jár az építmény-
adóból az adott ingatlanba beje-
lentkezett lakosok után. Arról 
viszont már kevesebben értesül-
tek, hogy a kedvezményt csak 
azok vehetik igénybe a tárgy-
évben, akik legkésőbb január 
elsején bejelentkeztek az adott 
ingatlanba. Mint T. Mészáros 
András hangsúlyozta: ha vala-
ki január 2-án jelentkezik be 

a házába, csak a következő 
évben élhet a kedvezménnyel 
– érdemes tehát azoknak, akik 
ideiglenes helyett állandó lakos-
sá kívánnak válni, még az idei 
évben bejelentkezniük.

A polgármester az óvodahely-
zetre is kitért. Információink 
szerint idén körülbelül 200 
jelentkező nem nyert felvételt 
az érdi önkormányzati óvodák-
ba, 2014-től azonban, amikor 
már a hároméveseket is kötele-
ző felvenniük az intézmények-
nek, körülbelül 1500 férőhellyel 
lesz kevesebb, mint ahány gyer-
meket fogadni tudnak jelen álla-
pot szerint.

– Az önkormányzat már 
készül arra, hogy ellássa a 
növekvő igényeket. Két óvoda 
bővítésére adtunk be pályá-
zatot, ezek tekintetében remé-
nyeink szerint hamarosan pozi-
tív döntés születik. A Kutyavári 
úti intézmény férőhelyeit 30-
35 fővel szeretnénk bővíteni, 
a Gyula utcai óvoda négy cso-
portját pedig – teljes átépítés-
sel – nyolcra kívánjuk emelni. 

Amennyiben további pályáza-
tokat írnak ki óvodabővítésre 
vagy új intézmény építésére, 
azokon is indulni szeretnénk 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzáfûzve: az elmúlt időszak-
ban csak intézménybővítésre 
írtak ki pályázatot, új óvoda 
építésére nem, de reméli, hogy 
ez a lehetőség is megnyílik 
2013–2014-ben. 

– Óvodaépítésre is van kész 
tervünk, a Darukezelő utcai 
intézményt eddig forráshiány 
miatt nem tudtuk megépíteni. 
A cél végső soron a férőhelybő-
vítés, legyen szó akár új óvo-
dáról, akár a régiek bővítéséről 
– pénzünk azonban erre nincs, 
csak az önerőt tudjuk előterem-
teni. Ezek a pályázatok általában 
85–95 százalékos támogatással 
bírnak, így csupán 5–15 száza-
lékos önerőt kívánnak. Az álta-
lunk korábban benyújtott két 
pályázat 95 százalékos támoga-
tási intenzitású – tette hozzá a 
polgármester, aki végezetül arra 
az újságírói kérdésre válaszolt, 
hogy igazak-e azok a híresz-
telések, miszerint T. Mészáros 
András szívesen vállalná a jövő 
esztendőben megalakuló Járási 
Hivatal vezetői posztját.

– Ezt a felvetést meglep-
ve hallom. Hat éve vagyok a 
város polgármestere; ezen idő-
szak alatt nagyon sok minden 
változott Érden, többek közt 
elindultak az uniós fejleszté-
sek, és e munkának jelenleg 
a kellős közepén vagyunk. 
A megkezdett feladatokat illene 
befejezni. Ilyen a csatornázási 
projekt is, ami 2014-ben zárul, 
majd jönnek az újabb, megol-
dásra váró feladatok, a járda- és 
útépítések. Úgy hiszem, ezt a 
munkát úgy érdemes csinálni, 
ha az ember nemcsak a meg-
oldásban vesz részt, hanem a 
sikereit is élvezi. Korai tehát 
arról beszélni, hogy más pozí-
ciót vállalok-e – szögezte le a 
polgármester, aki azzal zárta 
szavait: meg van elégedve az 
elmúlt hat esztendővel, azzal a 
munkával, amit sikerült megva-
lósítania a képviselők és az itt 
élők segítségével, és a jövőben 
még igen sok munka vár rájuk.

 Ádám Katalin

T. Mészáros András nem kíván a Járási Hivatal vezetõje lenni 

Csatornázás: hamarosan nyílik  
az érdekvédelmi iroda
Hamarosan megnyitja kapuját a lakossági érdekvédelmi iroda, ahol a csatorná-
zással kapcsolatos észrevételeket fogadják és kezelik majd – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki újságírói kérdésre kijelentette: 
nem kíván a Járási Hivatal vezetõje lenni, hanem polgármesterként a megkezdett 
feladatokat szeretné befejezni.

A legtöbb panasz mostanában a frissen csatornázott utak állapota miatt érkezik. Képünkön a Kossuth utca egy 
szakasza, ahol jelenleg használhatatlan a járda
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Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. szeptember 12-én (szerdán) 
18.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:

Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

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

pályázatot	hirdet

villamosipari műszaki szakoktató 
munkakör	betöltésére.	

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott	idejű	1	évig	tartó	közal-
kalmazotti	jogviszony	
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő,	heti	13	órás
A munkavégzés helye: Pest	megye,	2030	Érd,	Ercsi	u.	8.	
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Szakmai	előkészítő,	orientációs	gyakorlati	tantárgyak	oktatása.	
Illetmény és juttatások: Az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	
„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	rendelkezései	az	
irányadók.	
Pályázati feltételek:
•	 Főiskola,	villamosipari	műszaki	szakoktató
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 	Végzettséget	igazoló	okiratok,	önéletrajz,	erkölcsi	bizonyítvány,	magyar	állampol-

gárság	
A munkakör betölthetőségének időpontja: A	munkakör	legkorábban	2012.	
szeptember	12.	napjától	tölthető	be.	
A pályázat benyújtásának határideje: 
2012.	szeptember	10.	
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 	Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Kós	Károly	Szakképző	Iskola	címére	történő	megkül-

désével	(2030	Érd,	Ercsi	u.	8.).	Kérjük	a	borítékon	feltüntetni	a	pályázati	adatbá-
zisban	szereplő	azonosítószámot:	10/2012,	valamint	a	munkakör	megnevezését:	
Villamosipari	műszaki	szakoktató.	

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.	szeptember	11.	
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•	 	www.erd.hu
•	 	www.kozigallas.gov.hu
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„Mikor elhagytak,/mikor a lel-
kem roskadozva vittem,/csön-
desen és váratlanul/átölelt az 
Isten.” – Ezekkel a sorokkal 
kezdődik Ady egyik legszebb 
istenes verse. Mi benne a szép 
és felemelő érzés? Ezt mindenki 
maga érzi. A költő nagy csa-
páson, lelki megrázkódtatáson 
mehetett át, hiszen erre utalnak 
a jelzői. Nagyon egyedül érzi 
magát, nincs, aki segítsen, aki 
egy jó szót szólna hozzá, aki 
megsimogatná a fejét, aki megvi-
gasztalná. A vers e néhány beve-
zető szavából is sugárzik a költő 
magára maradottsága, árvasága, 
lelki fájdalma, hiszen elhagyták, 
vagy inkább elhagyta valaki. És 
ebben a nagy árvaságában Ady 
úgy érzi, maga a Teremtő, az 
Isten ölelte át, akkor, amikor 
nem is számított rá, hiszen az 
isteni ölelés váratlanul jött, hogy 
megvigasztalja. Tovább olvasva, 
a vers befejező soraiból ez ki is 
derül: „és megvakultak hiú sze-
meim,/meghalt ifjúságom,/de 
őt, a fényest, nagyszerût,/mind-
örökre látom!” 

Hangsúlyoznám, hogy nem 
verselemzést kívánok tarta-
ni, csupán azt javaslom, aki 
még nem ismeri ezt az Ady-
verset, az olvassa el. Címe: 
Az Úr érkezése. De ezzel már 
témánk közepében vagyunk. 
Nincs ember – és nem is élt 
ilyen a Földön, – akinek olykor 
ne lenne szüksége vigasztalás-
ra. Az élet már olyan, hogy az 
embert bármikor érhetik ilyen-
olyan csapások, amelyek fájda-
lommal, lelki összeomlással is 
járhatnak. Bárki bármit mond, 
és bármilyen érvekkel is próbál-

ja „szépíteni” a fájdalom létezé-
sét, az téved. Aki szenved, akit 
bármi okból csapás ért, annak 
az embertársunknak segítségre 
van szüksége. A segítség oly-
kor kézenfekvő és közeli lehet. 
Egyetlen jó szó, együttérző 
mondat, vigasztalást nyújtó 
kifejezés sokszor megteszi hatá-
sát, és segít az illetőnek túljutni 
megrázkódtatásán. 

Milyen csapások érhetik az 
embert? Sokfélék. Példaként: 
meghal az édesanya, az édes-
apa, hirtelen meghal a férj vagy 
a feleség, netalán a szülők 
elvesztik gyermeküket. Aztán 
manapság előfordul, hogy 
valaki az állását, a munkáját 
veszíti el. Megszûnik a gyár, 
az üzem, tönkremegy a vállalat 
vagy akár a vállalkozás, kenyér 
nélkül marad a család. Ezek 
bizony nagy sorscsapások, és 
mindegyiknek más a fájdalom-
mértéke, -fokozata. 

A napokban rég nem látott 
ismerősömmel találkoztam, 
Pesten jártamban a Nagykörúton 
találkoztunk. Kézfogás után 
még össze is ölelkeztünk. Első 
kérdésem ez volt: hogy van 
az asszony és a három fiad? 
Elkomorult. Ne haragudj, kezd-
te, de a feleségem két éve hirte-
len meghalt. Olyan nagy volt a 
fájdalmam, hogy még gyászje-
lentéseket sem küldtem, s így 
neked sem, ne is haragudj rám 
ezért. Teljesen összeomlottam, 
és nem csak lelkileg, hanem 
fizikailag is. Úgy éreztem, vége 
a világnak, valósággal megbé-

nultam. A temetés után pár 
napra megmozdultak a baráta-
im, a közvetlen környezetemből 
néhányan, férfiak, asszonyok, 
magánosok és házaspárok. 
Egyikük rendszeresen korrepe-
tálni jött a gyerekeket, egy mun-
katársam, akiről nem is tud-
tam, hogy öt éve megözvegyült, 
nyomós érveivel megvigasztalt, 
aztán programokat szerveztek 
nekem és a gyerekeim számára 
is. Azelőtt soha nem jártunk 
kirándulásokra. Képzeld, két év 
alatt már az ötödik buszkirán-
dulásra készülök a gyermeke-
immel együtt. A régi ismerős 
pedig csak mondta, mondta, 
sorolta a sok segítséget, amit 
vigasztalásul barátaitól és a kör-
nyezetében élőktől kapott. 

Jó ilyesmit tudni, mert az 
ilyen tények erősítik az embert 
hitében: ahol legnagyobb a baj, 
ott legközelebb a segítség. Igaz, 
ha valaki munkanélküli lesz, a 
jó barátok sem tudnak hirtelen-
jében állást szerezni neki. De a 
biztató szónak, a reményt keltő 
együttérzésnek is nagy ereje 
lehet, és átsegítheti az embert 
nehéz napjain. A vigaszra váró 
ember nagy próba előtt áll. 
Ennek a próbának az értékmé-
rője: a hit. 

Akadnak persze, akik nehéz 
helyzetekben ezt mondogat-
ják: „Úgy még sohasem volt, 
hogy valahogy ne lett volna!” 
A bizakodó, hitében megerő-
södni kívánó ember viszont 
ezzel biztatja önmagát: „Segíts 
magadon, s az Isten is meg-
segít!” Ugye, ezt önmagunk 
vigasztalásaként is felfoghatjuk?
  Bíró András

Vigasztalások

Nem, nem az ezernyi színár-
nyalatban tündöklő erdőkről, 
bokrokról, nem is a fák csoda-
szép leveleiről, a zöld, sárga, 
piros lombokról lesz szó az 
alábbiakban, amelyekben szin-
te tobzódik a természet ebben 
az évszakban. Másfajta színek 
is megmozdulnak, élénkülnek 
ilyenkor, bár lehet, hogy nem 
teljesen függetlenül a mezők, 
ligetek, fasorok kínálta szín-
orgiától. Lehet, hogy onnan 
veszik a példát: mozduljunk 
mi is, mutassuk meg, hogy 
vége a nyári pihenésnek, a 
téli kályha mellé húzódás meg 
még arrébb van, menjünk hát 
ki az utcára, a terekre – talál-
junk ki színes programokat.

És a kisebb-nagyobb közös-
ségek meg az egyes emberek 
is megmozdulnak. Kezdődött 
talán az augusztus huszadi-
kai, Szent István-napi ünnep-
séggel. Bár nappal még nagy 
volt a hőség, ez nem akadá-
lyozta meg az érdiek soka-
ságát abban, hogy zsúfolásig 
megtöltsék a Főtér színpada 
előtti széksorokat. A hivatalos 
ünneplésen túl érkeztek zené-
szek, énekesek, verselők és 
prózamondók, este pedig a 
tűzijáték. Nem bánta meg, aki 
eljött – és ez még csak a sor 
kezdete volt. Nincs itt hely 
a város, a régió valamennyi 
nyár végi, ősz elejei rendezvé-
nyének ismertetésére, a java 
azonban még csak most jön. 
Az igazi sokszínűséget ugyan-
is az immár hagyományos Érdi 
Napok produkálja. A részletes 
programot már korábbi lapszá-
mainkban ismertettük, néhány 
jellegzetességre azonban 
érdemes még most is felhív-
ni a figyelmet. Kevés helyen 
teszik meg, hogy a zenés-tán-
cos műsorszámok, az ételek 
és italok kóstolása mellett 
helyet adnak a talán kevés-
bé könnyen befogadható, ám 
rendkívül értékes kultúrának 
is. Itt ez történik: ez nemcsak 

a Kossuth-díjas Jankovics 
Marcell vendégül látását jelen-
ti a pódiumon, hanem egyebek 
mellett a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár „kivonulását”, szol-
gáltatásainak sajátosan nép-
szerű formában történő meg-
jelenítését is, de idesorolható a 
Magyar Földrajzi Múzeum ran-
gos tudománytörténeti konfe-
renciája, az Érdi Művésztelep 
kiállítása, könyvbemutató, 
különleges növények kiállítása 
és még számos, a régió hatá-
rain kívül is figyelmet keltő 
programpont.

Jól döntöttek a szervezők 
abban is, hogy a kultúra foga-
lomkörébe nemcsak a szín-
padon, kiállítóteremben felvo-
nultatható vagy akár az utcán 
is bemutatható produkciókat 
értették, hanem például a spor-
tot is. Fokozatosan érzékelhe-
tő ugyanis, hogy az országos, 
sőt, nemzetközi sikereket is 
elérő érdi sportolók „hátorszá-
gában” egyre több a mozogni 
kívánó, a testedzést választó 
ember. Az immár évtizedes 
múltra visszatekintő kerékpá-
rosfelvonulás, az Érd Körbe 
csak a hónap végén lesz, futni 
azonban már most szomba-
ton is lehet: startol az „Érd 
Utol!” Futónap. Apróság, de 
jelzi a szervezők szüntelen 
„ötletelését”: a városi futáshoz 
hozzáillesztettek még egy kis 
fesztivált. Mint a következő 
oldalunkon beszámolunk róla: 
tésztafőzésben is megmutat-
hatja mindenki, hogy mit tud.

Szóval lesz itt minden: vetél-
kedés és fesztivál, ének, zene, 
tánc, sport, ételek és italok 
– minden ahhoz, hogy az érdi-
ek összejöjjenek, beszélgesse-
nek, jól érezzék magukat.

És a szüreti rendezvények 
még csak ezután következnek. 

A szerkesztõ jegyzete

Színes õsz

A szeptember 28-án Hunan 
tartományból érkező delegáci-
ót T. Mészáros András fogadta. 
A polgármester vázolta a város 
befektetési lehetőségeit a 14 fős 
küldöttségnek. Egyebek mellett 
arról tájékoztatta a vendégeket, 
hogy Érd az ország közepén, a 
fővárostól 17 kilométerre helyez-
kedik el. Mind infrastrukturá-
lis, mind logisztikai tekintetben 
központi helyzetben van: a repü-
lőtér mindössze húsz-harminc 
percre található, a Duna a város 
alatt folyik el, az M0-s körgyûrû 
– amely egy Budapestet megke-
rülő autópálya – is Érd közelé-
ben halad, az M6-os és az M7-es 
autópályák pedig közvetlenül 
a városon mennek keresztül. 

A gazdasági tényezőkre rátérve 
elmondta, hogy összesen mint-
egy 200 hektárnyi olyan terület 
van, ahova a befektetők, beru-
házók elhelyezhetik az elképze-
léseiknek megfelelő gazdasági 
központokat. A Tesco, a Penny 

Market, az Aldi és a Lidl már 
megtette ezt, a DM (Drogerie 
Markt) tavalyelőtt költözött ide, 
de még mindig vannak olyan 
kihasználatlan területek – termé-
szetesen a lakosságot közvetle-
nül nem érintve és nem zavar-
va –, amelyek lehetővé teszik 
a beruházásokat. Mivel autó-
pályák melletti területekről van 

szó, megközelíthetők úgy, hogy 
sem hang, sem egyéb szennyező 
hatás nem éri az itt élő embe-
reket. A logisztikai központok, 
nagyobb áruházak és termelői 
egységek kedvező körülmé-
nyek között találhatják meg itt a 

helyüket. A 200 hektárnyi terü-
let mindegyik része valamilyen 
sajátos jellemzővel is bír – fejtet-
te ki a polgármester.

– Egy ilyen rövid előadás 
nem alkalmas arra, hogy teljes 
körû tájékoztatást adjunk. Arra 
viszont igen, hogy főbb vona-
lakban bemutassuk a lehetősé-
geket, amelyekkel reményeink 
szerint minél többen élni is fog-
nak – fûzte hozzá ismertetőjé-
hez T. Mészáros András.

A kínai küldöttség nevében 
Liu Luping szólalt fel. Az igaz-
gató elmondta: pozitív benyo-
mással térnek haza, és remé-
nyeik szerint lesz folytatása a 
találkozónak.

Ezt követően T. Mészáros 
András a sajtónak tett nyilatko-
zatában beszámolt a delegáció 
érkezésének előzményeiről.

– Az, hogy Xuzhou városával 
testvérvárosi kapcsolatot léte-
sítettünk, bizonyos tekintetben 
az egész kínai figyelmet egy 
kicsit Érdre is fordította. Most 
már a harmadik vagy negye-
dik olyan küldöttség érkezik 
Kínából, amely egész Európába 
jön ugyan, de mindig meglá-
togat minket is. Én remélem, 
hogy ezeknek az alkalmaknak, 
amikor bemutatjuk a várost és 
befektetési, beruházási lehető-
ségeit, előbb vagy utóbb gya-
korlati hasznuk is lesz. Most 
még csak az érdeklődés szintjén 
történnek ezek a látogatások, 
de remélem, hogy kapcsolata-
ink jobbá, szorosabbá és idővel 
befektetési, beruházási gyakor-
lattá is válnak – jegyezte meg a 
polgármester.

Arra a kérdésre, hogy milyen 
befektetési, beruházási lehe-
tőségeket kínálhat a város 
Kínának, T. Mészáros András 
így válaszolt:

– Egyrészt rendelkezésre áll 
ilyen célra egy elég nagy – 200 
hektárnyi – terület, amely a 
kereskedelemtől kezdve a ter-
melésen át akár a szolgáltató 
területig nagyon sok lehetőséget 
kínál. Az, hogy Kínának jelen 
pillanatban elég sok a beruhá-
zásra szánt pénze, azt a reményt 
kelti bennünk, hogy ebből a 
nagy tőkéből előbb-utóbb Érdre 
is jut, és olyan lehetőséget talál-
nak, amely számukra is jövedel-
mező lehet. A pénzeknek az ide 
való kihelyezése mind kereske-
delmi, mind termelői és egyéb 
szempontból is kedvező lenne. 
Országunk az Európai Unió kel-
lős közepén fekszik. Érd logisz-
tikai helyzete Magyarországon 
belül kiváló, hiszen ahogyan 
azt már többször említettem: 
autópályák, repülőtér, Duna, 
vasúti forgalom, minden itt 
megy keresztül a városon, és 
Budapest, az adminisztratív 
központ közelsége egyéb elő-
nyökkel is szolgál. Remélem, 

Befektetési lehetõségekrõl tárgyaltak

Ismét kínai küldöttség járt Érden
Az utóbbi idõben megnõtt 
a távol-keleti érdeklõdés 
Érd iránt: egyre több kí-
nai küldöttség érkezik 
befektetési lehetõségek 
felõl érdeklõdve. Ezúttal 
európai tanulmányút ke-
retében látogatott a me-
gyei jogú városba egy 
kínai szakértõcsoport az 
elmúlt héten.

hogy ilyen tekintetben Érd siker-
re van, lesz ítélve – mondta.

– Mindenképp előrelépés-
nek tekinthető, hogy Érd test-
vérvárosi kapcsolatot létesített 
Xuzhouval, ahonnan egyre 
gyakrabban érkeznek ide érdek-
lődők. Remélem, miután mi 
is látogatást tettünk a testvér-
városban, már konkrétumok is 
születhetnek ebből az érdeklő-
désből, szándékból. Azt látni 
kell, hogy az ilyen jellegû dön-
tések nálunk, Magyarországon 
is lassú lefolyásúak. Kínában 
pedig e tekintetben még komp-
likáltabb a helyzet, hiszen ott 
különböző szinteken kell eljutni 
a végleges döntés megszületésé-
ig. A városi, a pártbéli, a poli-
tikai döntéseknek külön-külön 
szintjük van, és külön-külön 
kell megszületniük adott eset-
ben az támogató döntéseknek. 
Mindenesetre Érd logisztikai 
helyzete, illetve az itt élő embe-
rek szakképzettsége, remélem, 
hogy előbb vagy utóbb ered-
ményt szül – bizakodott a pol-
gármester. Kovács Renáta

T. Mészáros András: Érd sikerre van, lesz ítélve
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A vendégek pozitív tapasztalatokkal tértek haza

A felek jelképes ajándékokat nyújtottak át egymásnak

A rövid látogatás alkalmával városnézésre is jutott idõ
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Az idő múlásával sajnos már 
egyre kevesebben vannak, 
mégis a néhai boglári lengyel 
gimnázium egykori diákjai min-
den évben hûségesen visszajár-
nak emlékezni azokra az évek-
re, amikor sorsuk összefonódott 
az őket befogadó magyarországi 
emberek életével. Idei látogatá-
suk alkalmából az Érdi Lengyel–
Magyar Kulturális Egyesület és 
az Érdi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat a Magyar 
Földrajzi Múzeumban szerve-
zett baráti találkozót részük-
re, amelyen rövid, bensőséges 
ünnepség keretében megkoszo-
rúzták gróf Teleki Pál szobrát. 
Rege Béláné, az érdi egyesület 
vezetője elmondta, hogy a bala-
tonboglári lengyel gimnazis-
ták a háború után visszatértek 
ugyan Lengyelországba, és élték 
tovább az életüket, továbbtanul-
tak, dolgoztak, családot alapí-
tottak, de soha nem felejtették 
el a boglári éveket. Egyesületet 
is alapítottak, amelynek elnöke 
nemrégen elhunyt, és végaka-
ratának megfelelően a hamvait 
kétfelé osztva, Krakkóban és 
Balatonbogláron temették el, 
mert mindkettőt a hazájaként 
tisztelte és szerette. 

A szocializmus évei alatt 
nem lehetett a lengyel mene-

kültek befogadásáról beszélni, 
ezért nagyon kevesen tudtak 
ezekről az eseményekről. Az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális 
Egyesület a két nemzet történel-
mi múltjának feltárására és meg-
ismerésére törekszik. Fontosnak 
tartja a hagyományőrzést, a 
közös, baráti megemlékezése-
ket, hiszen a lengyel és a magyar 
nép a történelme során megta-
nulta: a nagyhatalmakra nem, 
de egymásra mindig számíthat! 
A rövid koszorúzási ünnepsé-
gen Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
házigazdaként köszöntötte az 
emlékezőket, és a találkozó kap-
csán ezúttal nem a világutazó, 
hanem az államférfi Teleki Pál 
történelmi szerepéről osztotta 
meg gondolatait. Hangsúlyozta, 
Teleki Pál mindig is a szívén 
viselte a lengyelek ügyét, és a 
két ország kapcsolatában fon-
tosnak tartotta a kereszténység 
és a hazaszeretet iránti tiszte-
letet. Soha nem félt, még a leg-
nagyobb nyilvánosság előtt sem 
kinyilvánítani a lengyelek iránti 
rokonszenvét. Egy Berlinben 
tett hivatalos látogatása során 
a németek azt követelték tőle, 
ítélje el a lengyelek politikáját, 
ám ő ezt visszautasította, sőt, 
válaszként, egy későbbi foga-

dáson a magyar nagykövetség 
kertjében mazurkát és polkát 
játszott a zenekar. A németek 
igencsak felháborodtak ezen, 
alig hitték el, hogy ilyesmi meg-

történhetett Berlinben. Teleki 
Pál azonban kijelentette, a 
lengyelekkel bárhol a világon 
barátok maradnak, és mindezt 
nemcsak szavakkal, hanem tet-
tekkel is alátámasztotta, amikor 
1938-ban megtagadta, hogy a 
németek a magyar vasutakat 
használják fel Lengyelország 
megszállására. Aztán amikor a 
németek másfelől mégis beju-
tottak és lerohanták az orszá-
got, Teleki Pál megnyitotta 
Magyarország határait a lengyel 
menekültek előtt, kijelentve, 
hogy a barátaink a bajban is a 
barátaink maradnak. Az egész 
magyar kormány ezt az állás-
pontot képviselte, és a lakosság 
befogadta, segítette a mene-
külteket. Ugyanakkor Teleki 
Pálnak – aki mindig fontosnak 
tartotta a tanulást, a tudomá-
nyok megismerését is – jelen-

tős szerepe volt abban is, hogy 
a hazánkban menedékre lelő 
gyermekek és fiatalok itt-tartóz-
kodásuk ideje alatt is megfelelő 
képzésben részesüljenek, így 
Balatonbogláron lengyel gimná-
ziumot indítottak a részükre. 
Kubassek János érdekességként 
mesélte el, hogy utazásai során 
találkozott Skóciában egy olyan 
házaspárral, amelynek egyik 
tagja magyar, a másik lengyel, 
és akik a háborús évek alatt, 
Balatonbogláron ismerkedtek 
meg, így lelték meg a boldog-
ságukat. 

A Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója azt is elmondta: meg-
tiszteltetés számára, hogy az 
egykori balatonboglári lengyel 
gimnazisták a több mint hetven 
esztendő elmúltával a múzeum 
kertjébe is eljöttek emlékezni és 
fejet hajtani annak a nagyszerû 
embernek a szobra előtt, akinek 
tettei ma is példaként szolgál-
nak, mert igazolták: érdemes 
dolgozni olyan célokért is, ame-
lyeknek eredménye csak jóval 
később mutatkozik meg! 

A megemlékezés perce-
it Szigeti Eszter előadómûvész 
közremûködése tette teljessé, 
aki ezúttal nemcsak magyarul, 
hanem lengyelül is énekelt, ki 
nem hagyván II. János Pál pápa 
Jézusról szóló, Bárka címû, leg-
kedvesebb dalát sem. Az ünnep-
ség végén az egyesületek képvi-
selői és természetesen a „bog-
lárcsikok”, a gimnázium hajdani 
tanulói elhelyezték a megemlé-
kezés virágait, és fejet hajtottak 
gróf Teleki Pál múzeumkerti 
szobra előtt. Végül a vendégek 
és vendéglátóik az érdi lengyel–
magyar baráti találkozót fehér 
asztal mellett, kötetlen beszélge-
téssel folytatták.  Bálint Edit

Lengyel baráti találkozó a múzeumkertben  

A „boglárcsikok” tisztelegtek 
Teleki Pál szobra elõtt 
Bár már több mint hetven esztendõ eltelt azóta, hogy 
a megszállt Lengyelországból a hazánkba menekült 
fiatalok a számukra Balatonbogláron alapított lengyel 
gimnáziumban tanulhattak, de a hajdani diákok min-
den évben Magyarországra látogatnak, hogy felkeres-
sék régi iskolájukat, és emlékezzenek azokra az évek-
re, amikor itt, hazájuktól távol nemcsak menedékre, 
hanem barátokra is találtak. Az egykori balatonboglári 
diákok – a „boglárcsikok” – múlt pénteken az érdi mú-
zeumkertben Teleki Pál szobra elõtt is tisztelegtek.

A hajdani gimnazisták a megemlé-
kezés virágaival tisztelegtek Teleki 
Pál szobra elõtt

A megemlékezõk: vendégek és a vendéglátók
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A „boglárcsikok” nem sokan maradtak, de hûségesen visszajárnak min-
den évben emlékezni

Az idei utcabál ez alkalom-
mal ízlelőbimbóinál fogva is 
kényezteti vendégeit: a hosszú, 
meleg nyár zárásaként ugyan-
is tésztafesztivált rendeznek a 
múzeumkertben. A látogatók 
megkóstolhatnak egy tányér 
finom tésztaételt az érdi élet 
központi terén. 

Ez a fesztivál azonban inkább 
közös főzőcskézés lesz, mint 
versengés.

– Ez valóban nem verseny, 
hanem fesztivál. Szeretnénk 
más városokhoz hasonlóan 
hagyományt teremteni. Célunk, 
hogy mindenki jól érezze magát 
– mesélte lapunknak Fekete 
Tibor, az I. Érdi Tésztafesztivál 
kommunikációs felelőse.

– Tésztát mindenki tud főzni, 
és nem utolsósorban minden-
ki szeret enni. Szeretnénk, 
ha a hagyományos ízektől, a 
krumplis tésztától a lebbencsen 
át a ricottával töltött ravioliig 
minden megjelenne. Örömmel 
ismernénk meg régi családi 
vagy új recepteket is – mondta 
Fekete Tibor.

A múzeumkertben felállított 
rezsókon, platnikon és minden 
egyéb rendû és rangú, gázzal 
vagy árammal üzemelő főző- 
és sütőeszközökben délután 
három órától bugyog, sül, fő 
majd az ezernyi finomság. 
A szervezők csak korlátozott 
számban tudnak eszközöket 
biztosítani, így a résztvevőknek 
maguknak kell gondoskodniuk 
a szükséges felszerelésekről.

Mindenki azt főz, amit akar, 
egy feltétellel: a tészta dominál-
jon benne. Az ételek bármilyen 
tésztából elkészíthetők: legyen 
az bolti gyors tészta, vagy igazi 
kézzel gyúrt házi finomság. 
Lehet sós, édes, rakott vagy 
töltött. Nevezhetnek helyiek, 
illetve a környékről érkező ven-
dégek is.

A fesztivál érdekessége lesz 
az is, hogy egyesületek jelent-
kezését is várják. A helyszínen 
lehet beszélgetni, receptet és 
tapasztalatot cserélni. A közös 
főzőcske keretében elkészített 
finomságokat késő délután 
zsûri értékeli.

A rendezők azt javasolják, 
hogy a hozzávalókon kívül min-
denki hozza magával a jóked-
vét, na meg persze az étvágyát, 
hiszen fenséges ízeket lehet 
előcsalogatni egy-egy igénye-
sen elkészített tésztaételből. 
A fesztivál a régi öregek előtti 
tisztelgés is, akik kiváló leb-
bencslevest, pirított tarhonyát 
vagy slambucot készítettek.

– Mindenkit szeretettel látunk 
a főzésre, és ezúton kérjük a 
résztvevőket, hogy szükséges 
kellékeket hozzanak magukkal. 
Tudjuk, hogy nem lehet min-
dent helyben elkészíteni, ezért 
az előkészítést már otthon is el 
lehet kezdeni. Az utcabál alatt, 
délután három és fél hat között 
a múzeumkertben várjuk a láto-
gatókat – egészítette ki a tudni-
valókat Fekete Tibor.

A délelőtti futóverseny után 
tehát nincs is más hátra, mint 
egy jóízût enni a kinti forga-
tagban, egy sátor hûvösében. 
Aztán ráadásként jöhet még egy 
kis mozgás az utcabálon.

 Kovács Renáta

A tésztát mindenki szereti 

Nem verseny: fesztivál
Az idei nyárbúcsúztató utcabál számtalan programja 
mellett idén tésztafõzõ-fesztivál is várja a látogatókat.

p
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Hány költőnk megénekelte már 
az őszt, mégis, legtöbbünknek 
a szeptember nem a költöző 
madarakat, az érő gyümölcsöt, 
a szelíd verőfényt jelenti, hanem 
az iskolakezdést – és nemcsak a 
diákoknak, hanem az anyagilag 
igencsak érintett szülőknek is. 
A szünidő még érezhető közel-
ségben van, varázsa még nem 
libbent el – hogyan is tehetné 
ezekben a meleg őszi napokban 
–, és bizony nehéz a gyerekek-
nek visszarázódni abba az idő-
beosztással, kötelezettségekkel, 
buktatókkal (és persze örömök-
kel és sikerekkel) járó valamibe, 
amit úgy hívnak, hogy tanév… 

Ami pedig Érden a városi tanév-
nyitóval kezdődött, augusztus 
30-án. A Kós Károly Szakképző 
Iskolában tartott ünnepélyen 
nemcsak az iskola pedagógusai 
és diákjai, hanem más oktatási 
intézmények igazgatói, illetve 
a Polgármesteri Hivatal munka-
társai és a városvezetők is részt 
vettek. 

Elsőként Weszprémy Barna 
Gábor, a szakképző iskola igaz-
gatója köszöntötte a jelenlévő-
ket.

– Egy új tanév következik, 
amely elemeiben sok új felada-
tot tartalmaz, de egy dologban 
ugyanolyan, mint az összes 

többi: tanulóinkat olyan tudás-
sal, képességekkel kell felvértez-
ni, amelyeknek köszönhetően 
a munkaerőpiacon versenyké-
pessé válhatnak. Ennek a mun-
kának az időbeni keretét adja 
meg a tanév – hangsúlyozta az 
igazgató, felkérve T. Mészáros 
Andrást a 2012–2013-as tanév 
megnyitására.

A polgármester először a több 
mint fél évszázados intézmény-
ről, illetve Kós Károly munkás-
ságáról beszélt, kiemelve: a 
polihisztor mûvész életútja üze-
net a ma diákjainak.

– Keresni kell az életben azt, 
ami a szívünknek kedves, a 
kihívásokat, amelyek tehetsé-
günkhöz mértek, a tisztességet, 
a becsületet, amely eligazít, a 
szorgalmat, amely sikerre vezet. 
Mindehhez a tanulás olyan 
kötelesség magunkkal szem-
ben, amelynek vállalása nem 
gyengeség, nem „ciki”, ahogy a 
mai köznyelv mondja, hanem a 
magunk sorsa feletti rendelke-
zés. Ez az iskola, amely váro-
sunk egyik büszkesége, megad-
ja minderre a lehetőséget. Azt 
a munkát, amelyet az itt tanító 
pedagógusok ennek érdekében 
végeznek, csak elismerés illet-
heti meg – mondta T. Mészáros 

Egyre népszerűbb a szakképzés
Hatszázhúsz fővel kezdi az idei tanévet a Kós Károly Szakképző Iskola; ez négy év távlatá-
ban kétszáz fős gyarapodást jelent – tudtuk meg az iskola közismereti igazgatóhelyet-
tesétől. Mint Dózsa Lajos lapunknak elmondta: most, nyár végén is sokan érdeklődnek, 
hogy van-e még hely. 
– Osztályaink átlagosan harmincfősek, de vannak ennél nagyobb létszámúak is. A 
szakképzési évfolyamokon tanulócsoportok működnek, ezek létszáma változó. Idén 22 
osztályban folyik az oktatás – ebből öt 9. és négy 11. osztály (ez utóbbiban a diákok a 
szakmai tanulmányaikat kezdik el). A hozzánk járók közül bárki érettségizhet – aki a 
feltételeket teljesíti –, és fiatal felnőtteknek is indítunk érettségire felkészítő tagozatot. 
Iskolánk érettségi-vizsgaközpont, így azok, akik javító érettségit szeretnének tenni, 
vagy valamilyen okból lecsúsztak a tavaszi időszakban, nálunk jelentkezhetnek érett-
ségire – tette hozzá Dózsa Lajos. 

Ünnepélyes tanévnyitó a Kós Károly Szakképzõ Iskolában

Az érdi oktatási-nevelési intézmények fejlõdése,  

megújulása nem ér véget
Érden már augusztus 30-án megkezdõdött az új tanév, a Kós Károly Szakképzõ 
Iskolában rendezett városi ünnepséggel. Weszprémy Barna Gábor igazgató a 
tanévnyitón azt hangsúlyozta: diákjaikat versenyképes tudással kell felvértezni, T. 
Mészáros András polgármester pedig abban bízik, hogy az elkövetkezõ idõszak az 
elõrelépésekrõl, az eddig elérthez hasonló sikerekrõl szólhat az oktatás területén, 
függetlenül attól, hogy ki mûködteti majd az iskolákat.

András, aki kitért a jelenlegi 
oktatási, illetve az érdi iskola-
helyzetre is.

– Az elmúlt években az ország 
legeredményesebben pályázó 
városa voltunk, csaknem 40 
milliárd forintot fordítottunk fej-
lesztésre, amelynek egy jelen-
tős részét oktatási intézménye-
inkbe fektettük. Nyilvánvaló, 
hogy ez a munka nem érhet 
véget. Évente mintegy 1500-an 
költöznek Érdre, főként fiata-
lok, fiatal szülők, akiknek nagy 
része itt tervezi iskoláztatni 
gyermekét. Tudom, hogy a jövő 
változásokat hoz, tudom, hogy 
jelenleg sok a bizonytalanság. 
De bárhogyan is alakul, bízom 
benne, hogy az előttünk álló 
időszak a továbbiakban is az 
előrelépésekről, a mostanihoz 
hasonló sikerekről szólhat az 
oktatás területén, függetlenül 
attól, hogy ki üzemelteti majd 
iskoláinkat. A jövőbeni sikerhez 
ugyanúgy együttmûködésre van 
szükség, ahogy eddigi sikerein-
ket is közös munkával tudtuk 
elérni. Szükség van a pedagó-
gusok, a szülők összefogására, 
támogatására, amelynek ered-
ménye kézzelfogható. Tudom, 
hogy a jelenlegi helyzet türel-
met, állhatatosságot igényel 
a pedagógusszakmától, nem 
is keveset. Amit mi ajánlani 
tudunk: a Batthyány-program-
ban foglalt, különösen az okta-
tásra vonatkozó elvek, priori-
tások következetes képviselete 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki köszönetet mondott a peda-
gógusoknak áldozatos munká-

jukért, a diákoknak pedig sok 
sikert kívánt tanulmányaikhoz.

– Kívánok valamennyi érdi 
diáknak, pedagógusnak és 
szülőnek sikeres tanévet, sok 
türelmet és mindenekelőtt 
hitet. Hitet, hogy Érd és az érdi 
oktatási-nevelési intézmények 
fejlődése, megújulása nem ér 
véget. A magunk részéről, és 
ezt vehetik ígéretnek, minden 
tőlünk telhetőt megteszünk 

ennek érdekében – zárta szavait 
T. Mészáros András.

Az ünnepségen az iskola 
két tanulója szavalt el egy-egy 
verset – ezt követően a diákok 
hazatértek, hogy pár nap múlva 
már nem ünneplőbe, hanem 
hétköznapi ruhába öltözve lép-
jenek be az iskola kapuján, és 
valóban megkezdjék a 2012–
2013-as tanévet.

 Ádám Katalin

A városi tanévnyitót idén a Kós Károly Szakképzõ Iskolában tartották, a városvezetés részvételével

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Érden T. Mészáros András polgármester nyitotta meg hivatalosan az idei 
tanévet

Az ünnepély végén mód nyílt beszélgetésre is (képünkön: Tóth Tamás 
alpolgármester, Sárközi Márta, a humánpolitikai iroda vezetõje, 
Weszprémy Barna Gábor igazgató, T. Mészáros András polgármester)
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. szeptember 10 – 16.

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
Shanghai 360° címmel fotóki-
állítás. Megtekinthető szeptember 
28-ig.
Az előtéri tárlókban 
Agyaggal teremtünk világot
A budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület 
Kerámia Szakosztályának kiállí-
tása. Megtekinthető október 4-ig
A Városi Galériában (Érd, Alsó 
u. 2.)
Kósa János érdi festőművész 
kiállítása. Megtekinthető szep-
tember 25-ig
A galéria emeleti kiállítóterében 
az Érdi Művésztelep kiállítása 
látható szeptember 20-ig 

Varga Zoltán Rováskör
Szeptember 11. kedd, 17 óra 
– Rovás
Vezeti: Czippán István
 
Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Szeptember 13. csütörtök, 17 óra
Füleki József: Mammilláriák 
Az előadás után lehetőség 
adódik a hozott Mammilláriák 
beazonosítására.
 
Irodalomkedvelők Klubja
Szeptember 14. péntek, 16.30–18.30-ig
Várjuk az irodalombarátokat!
Vezeti: Daróci Lajosné

Baba-mama foglalkozások
Baba-mama klub
minden második hétfőn 10–12 óráig 

Vezeti: Stibrányi Mártonné 
06-30/238-0531
Keddenként 9.30–10.00 
Kerekítő mondókás móka 
0–3 éves korig
10.15–10.50 
Kerekítő bábos torna 
1–4 éves korig 
Vezeti: Kucsera Klára 
06-20-418-6689 
www.kerekito.hu 
Kerekítő mondókás móka 0–3 
Ringató
szerdánként 9.00–9.30, 9.45–10.15, 
10.30–11.00 
Énekes, mondókás foglalkozá-
sok a születéstől az óvodáig, 
kisgyermekeknek és szüleik-
nek. Folyamatosan lehet jelent-
kezni. Vezeti: Bauerné Tóth 
Katalin énektanár 
06-20/343-03-93 
www.ringato.hu

Érdi Napok 2012.
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 
lépcsőfok vezet fel. 

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

Szeptember 11. kedd, 15 óra
Magyar Földrajzi Múzeum föld-
szinti előadóterme

Cséke Zsolt: Benyovszky 
Móric és a malgasok földje 
című, a Publikon Kiadónál 
megjelent könyvének bemuta-
tója. Köszöntőt mond: Segesdi 
János, Érd megyei jogú város 
alpolgármestere. Bevezetőt 
mond és megemlékezik a 
Benyovszky-kutatásokról: 
G. Németh György, a Magyar 
Madagaszkári Társaság elnöke 
A könyvet bemutatja és elő-
adást tart Madagaszkárról: Dr. 
Kubassek János múzeumigaz-
gató.
Cséke Zsolt első könyve 
Madagaszkárról. Az ismert 
filmes szakember, Benyovszky 
Móric emléke előtt tisztelegve, 
többször is járt a térségben. 
Írásos munkájában eddigi 
tapasztalatait foglalja össze.

Szeptember 15. szombat, 15 óra
Magyar Földrajzi Múzeum

A kulturális örökség napjai
Családi délután a Közel 
Afrikához című, Magyar László 
életútját, munkásságát és az 
általa kutatott területet bemuta-
tó kiállításhoz kapcsolódva.
Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András, Érd megyei jogú város 
polgármestere

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól, valamint az 
Érdi Napok programjairól
bővebb információt talál 
a www.csukalib.hu honlapon!

A felnőttkönyvtár programja
2012. szeptember 12., 18 óra
N. Goller Ágota
„Sej, szellők, fényes szellők…” 
– Válasz egy politikus kérdésé-
re című könyvét bemutatja:
Dr. Mayer Rita
minisztériumi főtanácsos, a 
moszkvai Magyar Kulturális 
Intézet volt igazgatója

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. 

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

szerkesztő-riporteri  
és műsorvezetői tanfolyamot 

hirdet. A tanfolyam hallgatói az elméleti ismeretanyag mellett megismer-
kedhetnek a szerkesztőségek életével, a szerkesztőségi munkafolyamatokkal, 
megtapasztalhatják, hogyan lesz egy kéziratból cikk, hogyan születik egy 
műsor. Az előadások és a gyakorlati bemutatók a médiaismeret, a műfajok 
ismerete, a médiatörténet, a szerkesztés alapelvei, a közéleti ismeretek, a 
viselkedéskultúra tárgykörét érintik.
Megmutatjuk, mi a szerkesztő feladata, hogyan készül egy aktuális lapszám, 
mi a különbség a nyomtatott média, valamint a rádiós és televíziós szerkesz-
tés, műsorvezetés között. A tanfolyamon részt vevőknek lehetőségük lesz 
munkájukat – megfelelő minőség esetén – a nyilvánosság elé tárni a helyi 
médiában. 

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

Jelentkezés szeptember 10-ig a művelődési központ információjában.
A tanfolyam díja: 26 000 Ft, befejezésekor annak elvégzéséről 

a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Ötleteket várnak
A Fidesz zöldtagozata szeptembertől folytatja az eddig is nagy sikerrel 
működő, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő környezetvé-
delmi fórumait. Már a nyári szünidő alatt is várjuk az ősztől induló 
programsorozathoz a javaslataikat; mindenki megírhatja ötleteit és 
elképzeléseit környezetvédelemmel kapcsolatos témakörben 

a zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címre. 
Honlapunk előkészítés alatt áll, ennek elkészülte után ezen a felületen 
is nyomon követhetik majd az érdeklődők tagozatunk életét, ahol 
sok-sok fényképpel is próbáljuk mindenki számára szemléltetni tevé-
kenységünket.
Számunkra mindenki véleménye egyaránt fontos, tehát kérjük, ossza 
meg velünk ezeket. 

 Tisztelettel: Bada Zoltán és Simó Károly, Fidesz zöldtagozat

p
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szeptember 10. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. 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 Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

16:40 A Doktor Csontritkulás szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

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

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

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

szeptember 11. 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… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Híradó
15:20 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

15:50 Négyszemközt 
16:10 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
17:10 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

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

Nemes Tibor filmje 34. 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 34. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

szeptember 12. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Csontritkulás szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. 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 34. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:15 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus megkísértése 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ 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!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 
21:10 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

szeptember 13. 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 34. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 
11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 34. rész 

15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Bucsuta, 50/23. gasztronómiai 

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

18:00 A Jazz születésétől napjainkig 
„És él a jazz!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

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

A templom megtisztítása 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 34. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 14. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem A templom meg-

tisztítása 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 
10:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 34. rész 
11:15 Fény-kép
11:45 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:05 A Jazz születésétől napjainkig 

„És él a jazz!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 
16:00 Négyszemközt 
16:20 Fény-kép
16:50 Polgár-társ
17:20 Mozgás
17:50 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

A templom megtisztítása 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

szeptember 15. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Kisnána, 50/24. 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!” 1992-2005 TV sorozat, 54’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

A templom megtisztítása 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. 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 34. rész 
20:30 Akli Miklós 

magyar vígjáték, 95’ 
rend.: Révész György 
Fsz.: Hirtling István, Helyey László, Kovács 
István 

22:05 Érdi Panoráma
22:35 Csillagszem

szeptember 16. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

A templom megtisztítása 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
A templom megtisztítása 60’ 

17:00 Akli Miklós magyar vígjáték, 95’ 
rend.: Révész György 
Fsz.: Hirtling István, Helyey László, Kovács 
István 

18:35 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 35. 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 10–16.

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.

Wolfgang Henzének 2007 szep-
temberében Fritz Rautnerrel volt 
közös kiállítása Szentendrén. 
A mostani, öt évvel későbbi 
tárlaton látható is egy alko-
tás, amelynek címe: „Made in 
Hungary”, amit Henze barát-
ja, Fritz Rautner mûtermében 
készített, s most, lám, öt év 
elmúltával, számos országot 
bejárva újra visszatért ez a 
kép Érdre – ezzel a lényeges 
momentummal kezdte a kiállí-
tást megnyitó értékelését Matis 
Ferenc mûvészettörténész. Iz-
galmas utat járt be tehát ez az 
alkotás, ami nem csoda, hiszen 
Wolfgang Henze folyamatosan 
érdekes és izgalmas utazások-
ban vesz részt, hol Mexikóban, 
hol Dél-Koreában, máskor meg 
Európa különböző országaiban 
bukkan fel. Mexikói kiállításá-
nak hangulatát és egy szele-
tét Érdre is elhozta a mûvész: 
ezek a ruhaszárító csipesszel 
felaggatott képek, amelyek úgy 
sorakoznak egymás mellett a 
kiállítófalakon, mint a kimosott 
ruhák a szárítókötélen. 

Matis Ferenc hangsúlyozta: 
egy olyan gondolkodó ember-
társunk kiállítását láthatja a 
közönség, aki, ha nem festene, 
minden bizonnyal író lenne! 
Bár – tette hozzá – ezzel a kije-
lentéssel is óvatosan kell bánni, 
hiszen Wofgang Henze nem-
csak a mûvészeti oktatás fel-
sőoktatási intézményében vég-
zett, hanem a bonni egyetem 
filozófia szakán is, tehát kri-

tikai és mûvészettörténeti írá-
sai is számottevőek. Ráadásul 
számos esetben képein is fel-
fedezhetők hosszú szövegek, 
amivel már korábban találkoz-
hattunk Fritz Rautner munká-
in is. Csakhogy míg Rautner 
kalligráfiái megfejthetetlenek 
számunkra, addig Henze írásai 
olvasható, érthető szövegek! 
A mûvészettörténész rámuta-
tott: az alkotó úgy kommuni-
kál velünk, hogy paszpartúrá-
zott keretbe helyezi a számára 
fontos, közölni való dolgokat. 
Ezek lehetnek néha akár nyûtt, 
gyûrt ruhafoszlányok, amelyek 
mögött emberek épülnek fel, 
vagy időnként organikus, növé-
nyi dolgok, amelyek minden-
képpen továbbgondolásra kész-
tetnek minket. A levendulának 
különös képződményei mellett 
képpé feldolgozott, 16 dollár-
nyi összeggel is találkozhatunk. 
Henze nem játékpénzt alkalmaz 
– hanem igazi, ma is valóságos 
fizetőeszközként használt dol-
lárokat –, hogy kifejezze a pénz-
hez való viszonyát. Munkáján 

átformálja, mintegy „átplán-
tálja” a pénzt egy oltárszerû 
képződménnyé, amiért annyit 
gürizünk, de önmagában a pénz 
birtoklásától mégsem lehetünk 
boldogok. A pénzt áldozzuk fel 
a boldogságért, vagy a boldog-
ságot a pénzért? – mindenki 
eldöntheti.

Értékes és roppant izgalmas 
kiállításnak lehetünk szemta-
núi az Érdi Városi Galériában 

Wolfgang Henze kölni mûvész kiállítása Érden  

Bekeretezett üzenetek
A csaknem egy éve mûkö
dõ Városi Galériában ed
dig elsõsorban a helyi és 
a hazai kortárs mûvészek 
alkotásaiban gyönyör
ködhetett a mûértõ kö
zönség, de az augusztus 
17én megnyílt kiállításon 
már egy németországi 
képzõmûvész munkássá
gával ismerkedhettek meg 
az érdiek. Wofgang Henze 
kölni festõvel Szentendrén 
már találkozhatott a ma
gyarországi közönség, így 
mostani, érdi  egyéni tár
lata az alkotó második be
mutatkozása hazánkban. 

– állapította meg Matis Ferenc 
–, ami egyben nagyszerû lehe-
tőség arra, hogy az országha-
tárokon túlra is kitekintsünk, 
és meglássuk, mi újság példá-
ul a Rajna partján, Kölnben, 
mit gondolnak, hogyan véle-
kednek a vesztfáliai emberek a 
világ dolgairól. Mindegyik kép 
egy-egy történet, amely üzene-
tet, további felfedezést hordoz, 
legalábbis akkor, ha mi, szemlé-
lők „vesszük az adást”.

Bár a mûvészek nem szeret-
nek a kiállításaikon megszó-
lalni, mert úgy tartják, beszél-
nek helyettük az alkotásaik, 
Wolfgang Henze kivételt tett. 
A mikrofonhoz lépve megálla-
pította: a kép az csak egy kép. 
Mindaz, amit ábrázol, csak 
akkor kel életre, ha rátalál a 

befogadójára. A mûvész által 
létrehozott kép a mûtermet 
elhagyva még nem él. Csak 
akkor lesz igazi alkotássá, ha 
eljut az őt élvező és látó embe-
rekhez, és leginkább úgy teljese-
dik ki teljes valójában, ha párbe-
széd alakul ki a kép, a mûvész 
és a közönség között. Ez utóbbi 
– tekintettel a nyelvi korlátokra 
– Érden némi nehézségbe ütkö-
zött (bár Matis Ferenc szívesen 
felajánlotta a szinkrontolmács 
szerepét is), de a szemlélő és a 
kép közötti közvetlen kommu-
nikációnak nem volt akadálya. 
Sőt, azok is „beszélgethettek” 
Henze alkotásaival a Városi 
Galériában, akik nem vehettek 
részt a megnyitón, de megtekin-
tették a kiállítást. 

 Bálint Edit

A dolláros kép a mûvész pénzhez való viszonyáról árulkodik

Alkotások és befogadók

A mûvész nemcsak a munkáin keresztül üzent közönségének, hanem szóban is közölte, mit gondol a mûvészetrõl

A 
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Több mint 14 ezer gyer-
mek számára nyílt meg a 
kedvezményes táborozás 
lehetõsége az Erzsébet-tábor-
nak köszönhetõen június 
18. és augusztus 25. között. 
Magyarországon évek óta nem 
volt példa arra, hogy ilyen szer-
vezett keretek között, ennyi 
szociálisan rászoruló gyermek 
üdülhessen.

Az Erzsébet-tábor egy záró-
rendezvény, az Erzsébet-liget 
keretében búcsúzott augusz-
tus 25-én a Millenárison, ahol 
nemcsak fotókiállítás volt 
megtekinthetõ az Erzsébet-
tábor legjobb pillanatairól, de a 
gyermekek ügyességüket is pró-
bára tehették, egyebek között 

egy mini kalandparkban és a 
népi játszóudvarban. Utóbbi 
játékait az Erzsébet-táborban 
vakációzó gyermekek is kipró-
bálhatták - mondta Debreczeni 
Lajos, a játszóudvar tulajdo-
nosa.

– Ezeket, de különösen a 
fából készülteket, a „népek 
játékainak” is nevezhetnénk. 

Ez például egy holland játék 
– mutatott rá egy fából készült 
dobozra Lajos, amelyben fako-
rongokat kell átlökni a kapu-
kon. – Ennek a neve: Prága. 
Itt egy ágas-bogas fára dobál-
juk az y-alakú ágakat. Az 
nyer, akié fent marad – foly-
tatta Debreczeni Lajos, hoz-
zátéve: – A hordólovaglás az 
egyik legnépszerûbb játék, de a 
fûzfa kosaras körhinta szintén 
nagy kedvenc. Ezek az eszkö-
zök, nemcsak szórakoztatóak, 
hanem képességfejlesztõ sze-
repük is van. 

Élményekkel teli volt  
az Erzsébet-tábor
Mialatt a népi játszóudvarban 
és a mellette lévõ kézmûves 
sátorban egyre nagyobb volt a 
nyüzsgés, Majthényi László, az 
Erzsébet-tábor projektvezetőjé-
nek köszöntőjével a színpadon 
is elkezdõdtek a programok. A 
Fadd-Domborin lévõ Erzsébet-
táborba a Magyar Terápiás és 
Segítõkutyás Szövetség hiva-
talosan elismert vizsgájával 
rendelkezõ kutyái és gazdáik 

is ellátogattak. Az ott szerzett 
élményekrõl egy kutyaterápi-
ás bemutató keretében mesél-
tek, miközben a gyermekek 
közelrõl is megismerkedtek a 
szelíd kutyusokkal. Az élmény-
beszámolók sora ezzel még 
korántsem ért véget. 

A Millenáris színpadára az 
Erzsébet-tábor tematikus tábo-
rainak vezetõi közül Hadfi 
Dániel Európa-bajnok cselgán-
csozó, Komáromi Tibor világ-
bajnok és olimpiai ezüstérmes 
birkózó, Borza Teréz porce-
lánmûvész, valamint Parais 
István koreográfus érkezett.

Mint Hadfi Dániel felidézte, azt 
szerette volna, ha az általa veze-
tett cselgáncstáborból a gyerme-
kek úgy térnek haza: „de jó volt!”. 
Az Európa-bajnok elmondta, 
hogy a visszajelzések alapján ez 
a reménye megvalósult, „azon-
ban nem gondoltam volna, hogy 
– hasonlóan a gyermekkori tábo-
rozásaimhoz – én is gombóccal a 
torkomban gondolok majd vissza 
az Erzsébet-táborban eltöltött egy 
hétre” – tette hozzá.

A birkózó táborban Komá-
romi Tibor szakmai irányítá-

sával edzett 200 ifjú sporto-
ló, akik az ország különbözõ 
pontjáról érkeztek. Az olim-
piai bajnok úgy látja, minden 
szakágnak nagy segítség, ha 
az utánpótlás minimális anya-
gi ráfordítással táborozhat. Az 
Erzsébet-tábor egyebek között 
ezt teszi lehetõvé.

Az alkotómûvészeti tábor 
a festõi Fadd-Domboriban 
volt. „A gyermekeket inspi-
rálta ez a csodálatos környe-
zet, gyönyörû tárgyak szület-
tek” – mesélte Borza Teréz 
táborvezetõ, hozzátéve: bár 
meghatározott órarend szerint 
dolgoztak, a gyermekek szaba-
don alkothattak, amit nagyon 
élveztek. A népmûvészeti tábor 
résztvevõi hasonló módon 
lelték örömüket az alkotás-
ban – mondta Parais István. 
Legkedveltebb foglalkozás 
korosztálytól, de még nemtõl 
függetlenül is a korongozás, a 
gyöngyfûzés és a mézeskalács 
készítés volt.

A nap hátralévõ részében 
Vitéz László bábjátéka, Pályi 
János elõadásában, valamint a 
Kolompos táncház szórakoz-

tatta az Erzsébet-ligetbe ellá-
togató családokat. A rendez-
vényt az Erzsébet-tábor indu-
lóját, a Tábordalt is eléneklõ 
Megasztárok koncertje zárta.

Nyárzáró Erzsébet-liget a Millenárison
Tíz hét után vidám csalá-
di rendezvény keretében 
búcsúzott az Erzsébet-
tábor a Millenárison, 
ahol egész nap progra-
mok, ügyességi játékok 
és kézmûves foglalkozá-
sok várták a kicsiket és 
nagyokat.

Délutánra papírból készült vízi állatokkal telt meg a sátor

A kicsik nagyon aktívak voltak a bábelõadáson, hangos kiabálással biztatták a mesehõsöket

A táborvezetõk a színpadon meséltek a nyári élményekrõl a közönségnek

Erzsébet-tábor

Majthényi László projektvezetõ 
köszöntötte a résztvevõket

A gyermekek betanított kutyákkal is játszhattak

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 rovatában.

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

Az Õszi kirándulásra iskolai csoportok pályázhatnak

Százezer facsemetét ültet az MNÜA 
Idén több mint 100 ezer honfitársunk jutott üdülési lehetõséghez az 
Erzsébet-program keretében, ezért a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
úgy döntött, hogy százezer facsemetét ültet Taksonyban, Pest megyében 
– jelentette be Guller Zoltán, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. ügyvezetõ 
igazgatója az Erzsébet-tábor zárórendezvényén, a Millenárison.
Guller Zoltán emlékeztetett rá, az Erzsébet-program keretében többek 
között gyermekek, nyugdíjasok, nagycsaládosok, szociális intéz-
ményben dolgozók, fogyatékossággal élõk jutottak üdülési támoga-
táshoz pályázatok révén, minden esetben a szociális rászorultság 
figyelembevételével. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány úgy 
döntött, hogy õsszel 100 ezer facsemetét ültet – amely nagyjából 10 
hektár erdõnek felel meg –, hagyományt teremtve ezzel, és remélve, 
hogy a következõ évben ugyanennyi honfitársunk eljut majd üdülni 
az Erzsébet-program révén.
A sajtótájékoztatót követõen a százezer facsemetét szimbolizáló 
elsõ fát, egy gömbkõrist Horváth Endre, a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Kuratóriumi elnöke és Deutsch-Für Ágnes, az Erzsébet-
tábor programvezetõje ültette el.

Színpadon a Kolompos együttes: fiatalok és idõsek is élvezték a koncertet 

A gyerekek nagy kedvence volt a fonott kosárból készült hinta
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SZÜRETI MULATSÁG
ÉS KÉZMUVES VÁSÁR
2012. SZEpTEMbER 15.
ÉRD-ÓFALU pINCESOR

12.00:  Felvonulás indul a Termál Hotel Ligettől csikósokkal, lovas 
kocsikkal a Bara zenekar közreműködésével.
14.30: szőlőáldás a szent donát szobornál
Hagyományőrző szőlőfeldolgozás, szőlőtaposás, ingyenes mustkóstoltatás
15.30: Kulturális műsoroK a Pincesor nagyszínpadán
Pincetulajdonosok Egyesületének Apró Magtár, Kis Magtár, Magtár Tánccsoportja 
Rozmaring Német Nemzetiségi Énekkar, Érd
Pesovár Ferenc AMI Apróforrás Tánccsoportja
Nagyforrás Néptáncegyüttes szólistái, Százhalombatta
Fashion-Dance Tánc Stúdió, Érd
Szakmári Néptáncsoport  és Szakmári Fúvószenekar
A néptáncsoportokat a Bara zenekar kíséri

Közben: sajt-bor és kézműves vásár, aszfaltrajzverseny.
Szüret Szépe választás  és tombola

Belépő: 200 Ft

Érdi Önkormányzat

Gyógy- és strandfürdő 8-20 óráig
Termál Hotel Liget Érd

www.erdbor.hu

˝

18:00: Borvirág együttes vidám szüreti koncertje
19.30: utcaBál élő zenével hajnalig

mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

információk

A Heti témA tartalmából
Hentesnél Evők Köre
Közösségi portálokon szerveződik a 
Hentesnél Evők Baráti Köre. A cso-
port alapítója Máté Dániel kommuni-
kációs szakember, aki a közösségi ol-
dalakon tartja a kapcsolatot az elkö-
telezett húsevőkkel. A folyamatosan 
növekvő társaság tagjai fontosnak 
tartják, hogy mindig friss magyar hús-
árut vásároljanak és fogyasszanak.

Vándorol a korona
Nem könnyû a szépségkirálynők élete: 
mindig szépnek, csinosnak kell lenni-
ük, de alig egy év után tovább kell ad-
niuk a koronájukat aktuális utódjuknak. 
Így volt ez Szabó Dórával is, a tavalyi 
Királynő harmadik helyezettjével, aki a 
Miss Earth Hungary címet szerezte 
meg, és képviselte hazánkat Thaiföldön. 
A Heti Téma arra volt kíváncsi: milyen 
érzés továbbadni a koronát?

Cserhalmit elárulták
A Drága besúgott barátaim címû filmet 
szeptember 13-án mutatják be. A ren-
dező Cserhalmi Sára, a főszerepet, 
Czettl Andor karakterét pedig Cserhalmi 
György játssza. A zseniális színész sa-
ját élményeit is felhasználta a figura 
megformálásához, hiszen többször 
árulták már el az ő barátságát is.

Clooney vagy Mr. Bean?
Bár Zsidró Tamás mesterfodrász 
úgy érzi, egy kicsit valóban hason-
lít Mr. Beanre, nem szereti, ha pár-
huzamot vonnak közte és az angol 
humorista között. Azt mondja, job-
ban tetszene neki, ha George 
Clooney-hoz hasonlítanák. 

RózsA GyöRGy visszAtéR?
A pletykák szerint Rózsa 
György a TV2 munkatár-
saként térhet vissza a 
képernyőre. A még min-
dig népszerû egykori mû-
sorvezető a Heti Témának 
elmondta: nem először 
kerülne kapcsolatba a ke-
reskedelmi csatornával. 
Rózsa elárulta: népszerû-
ségét részben a Kapcsol-
tam címû mûsornak, rész-
ben Gálvölgyi János hír-
hedt paródiájának kö-
szönheti.

16 skAndináv és 15 sudoku Rejtvénnyel, 
csütöRtökönként, csAk 95 foRintéRt!

WHitney
Houston 

miAtt
 énekel

Whitney Houston miatt lett énekesnő Wolf Kati, aki a Heti 
Témának elárulta, kamaszként klasszikus rajongótípus volt, a 
szobája tele volt különböző sztárok posztereivel. Kati kedvence 
Michael Jackson és Whitney Houston volt. Az énekesnő beval-
lotta: részben Houston hatására választotta a színpadot.
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A csatornahálózat  több  mint 
fele elkészült, a szennyvíztisztí-
tó  új  egysége  is  megépült  már, 
jöhetnek  tehát  a  tömeges  rákö-
tések  –  gondolhatja  az  Érden 
élő  polgár.  Ez  azonban  nem 
ilyen  egyszerû:  ahhoz,  hogy  az 
egész  várost  behálózó  rendszer 
mûködhessen,  szükség  van 
közterületi  átemelőkre  is,  nem 

is  kevésre:  összesen  89  ilyen 
átemelő lesz a hálózatban, ebből 
64  teljesen  újonnan  épül  ki. 
A közterületi  átemelők  szerepé-
ről Kovács Péter Barnával, az Érd 
és Térsége Csatornatársulás pro-
jektvezetőjével beszélgettünk.

– Mi célt szolgálnak ezek a 
szerkezetek, miért van rájuk 
egyáltalán szükség?

– Érd terepviszonyai olyanok, 
hogy az utcák néhol zárt völgye-
ket  alakítanak  ki.  Ilyen  például 
a  Szövő  és  Iparos  utca  között 
néhány  utca,  amely  szinte  „U” 
alakban  mind  a  két  oldalról 
középre lejt, ahonnan természe-
tes  módon  nem  tud  elfolyni  a 
szennyvíz,  tehát  átemelőre  van 
szükség.  Másrészt  a  sík  tere-
pen,  gravitációsan  kialakított 
csatornarendszerekben  egy 
idő  után  olyan  mélyre  kerül  a 
folyamatosan  lejtő  cső,  hogy 
tovább  mélyíteni  már  nagyon 
gazdaságtalan, netán egyenesen 
lehetetlen.  Ilyenkor  gazdaságo-
sabb  egy  szivattyúval  felemelni 
a  szennyvizet,  és  magasabbról 
indulva lejtetni tovább a csövet, 
míg elérjük a befogadót. A végső 
befogadó a hálózat tekintetében 
a  szennyvíztisztító,  ide  érkezik 
be minden hálózatból és áteme-
lőből a három érintett  település 
szennyvize.  

– A projekt költségvetése tar‑
talmazza az átemelők beszerzé‑
sét, beépítését? Ha igen, miért 
nem kerülhettek a helyükre a 
csövekkel együtt a már elkészült 
szakaszokon?
–  Az  átemelőket  a  költségve-

tés  természetesen  tartalmazza, 
és  biztos  vagyok  benne,  hogy 
terv  szerint,  a  projekt  2013-as 
befejezéséig minden egyes elem 
a  helyére  kerül.  Ezek  a  beren-
dezések  az  üzemeltetés  egyik 
legfontosabb  létesítményei. 
A gravitációs  csatorna  általá-

ban  öntisztító,  és  nem  igényel 
beavatkozást,  a  közterületi 
átemelők  viszont  karbantartást 
és  állandó  felügyeletet  igényel-
nek, hiszen e berendezésekben 
szivattyúk,  szintjelzők,  mérők, 
elzáró berendezések vannak. Az 
állandó  energiafogyasztás miatt 
pedig  az  átemelők  gazdaságos-
sága,  hatékonysága  is  nagyon 
lényeges.  Fentiek  miatt  fontos-
nak tartottuk, hogy a 64 új akna 
egységes  kivitelezésû  legyen, 
így külön közbeszerzési eljárást 
írunk  ki  ezekre.  Sajnos  az  első 
eljárás  során  –  amely  nemrég 
zárult  –  nem  érkezett  elfogad-
ható  áron  ajánlat,  így meg  kell 
ismételnünk a közbeszerzést. 

– Emiatt csúszhatnak a rákö‑
tések?
–  Az  eredeti  projekttervben 

azzal  számoltunk,  hogy  2013-
ban lesznek tömeges rákötések. 
Mivel  a  csatornahálózat  építése 
a  vártnál  jobb  ütemben  haladt, 
azt reméltük, hogy előre tudunk 
hozni  2012-re minél  több  rákö-
tést  a  később  tervezettekből, 
hisz  tudatában  vagyunk,  hogy 
mennyire  várják  az  érdiek  a 
csatornát.  A tisztító  kész  van, 
képes  fogadni  az  összes  poten-
ciális  szennyvizet. Ahol  a meg-
lévő  átemelőkapacitások bírják, 
ott  a  rendszert  a  maximumig 
terheljük. Azokat a szakaszokat 
tudjuk  először  üzembe  helyez-
ni  (ha  a  hatóság  is  hozzájárul 
ehhez),  ahol már  rendelkeznek 
befogadóval,  azaz  csatlakoznak 

A tömeges rákötések: csak az átemelõk beüzemelése után 

Kérdések és válaszok  
a közterületi átemelõkrõl
A csatornahálózatnak már több mint a fele kész, 
a szennyvíztisztító új egysége is megépült, mikor 
jönnek hát a tömeges rákötések? – kérdezhetik az 
érdiek. Azt ugyanis kevesen tudják: ahhoz, hogy az 
egész városban mûködhessen a most kiépült csator-
narendszer, közterületi átemelõkre is szükség van. A 
projekt keretében 64 berendezést építenek ki, így a 
meglévõkkel együtt 89 közterületi átemelõ lesz a háló-
zatban. Ezek szerepérõl, beszerelésérõl, az esetlege-
sen okozott kellemetlenségekrõl Kovács Péter Barna 
projektvezetõt kérdeztük.

egy  már  meglévő  hálózathoz. 
Ez  legalább  5-6  ezer  bekötést 
jelenthet.  Az  átemelőkre  kiírt 
közbeszerzési  eljárás  ismétlése 
okán  azonban  vissza  kell  tér-
nünk  az  eredeti  tervekhez:  vár-
hatóan 2013 júliusában indulhat 
meg a  további 12-14 ezer bekö-
tés  üzembe  helyezése.  Ezt  úgy 
oldjuk  majd  meg,  hogy  4-5000 
bekötés  történjen  egyszerre,  és 
legyen  mindenkinek  megfelelő 
ideje a rákötésre.

– Olyan hírek terjednek, hogy 
ezekből az átemelőkből árad 
majd a bûz, és a környéken lakók 
élete ellehetetlenül. Igaz ez? 
–  Nem  igaz.  Ez  könnyen 

ellenőrizhető,  hiszen  ma  is 

több  átemelő  mûködik  Érden. 
Az  egész  hálózatra  –  tehát  az 
átemelőkre  is  –  készül  szag-
védelem:  az  elkészült  mûvet 
folyamatosan  mérjük,  és  ahol 
szükséges,  beavatkozunk:  a 
vezetékbe vegyszert adagolunk, 
illetve  az  átemelőknél  aktív 
szûrőket alkalmazunk.

– Számolhatnak‑e (és ha 
igen, milyen) kellemetlenséggel 
az üzembe helyezést követően 
a köztéri átemelők környékén 
élők – például dugulással, elön‑
téssel? 
– Az átemelők sokszoros biz-

tonsággal  megtervezett  rend-
szerek; minden átemelőben van 
úgynevezett  „meleg  tartalék”, 
azaz egy szivattyú hibája esetén 
a  beépített  tartalék  azonnal  a 
helyébe  lép.  Teljes  körû  távfel-
ügyelet mûködik majd,  tehát  a 
diszpécser  azonnal  lát  minden 
hibát  –  az  elöntés  így  kizárt. 
Áramszünet  esetére  aggregáto-
rok állnak készenlétben. Csakis 
dugulásmentes  átemelőket 
alkalmazunk  majd  –  a  techni-
ka  mai  állása  szerint  ezek  a 
legkorszerûbbek  –,  de  karban-
tartást  ezek  is  igényelnek:  ez 
alkatrészcseréket  jelent,  ami 
gyors beavatkozás, és észre sem 
veszik a környéken lakók.
  Ádám Katalin

Eddig is mûködtek Érden közterületi átemelõk, ám az új projekt keretében 
megsokszorozódik a számuk
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helyi társadalom

Helyreállítják a Szent István utat 
Ezen a héten megkezdődhet a Szent 
István út helyreállítása. Ezen a részen 
nagyon lassan haladtak a csatorná-
zási munkálatok a sziklás talaj miatt. 
Értesüléseink szerint a megszokott napi 
30 méter helyett körülbelül három 
métert tudtak haladni – így nem csoda, 
hogy a tervezett júliusi befejezés augusz-
tusra csúszott, így az utak helyreállítása 
sem történhetett meg eddig. A lakosság 
türelmére azonban még szükség van, 
hiszen a környéken további csatornázási 
munkák is lesznek.
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Zita magabiztos fiatal nő, 
felelősségteljes állásból ment 
szülni. Részt vett a különféle 
kismamás tanfolyamokon, elol-
vasott pár szakkönyvet, ideje-
korán elkészítette a kelengyelis-
tát, és mindent körültekintően 
beszerzett. Úgy gondolta, ennyi 
szervezés és előkészület után 
könnyedén megbirkózik majd 
a „feladattal”. Aztán megszüle-
tett a várva várt baba, és Zita 
azon vette észre magát, hogy 
naponta nyolc-tízszer méri a 
kicsi súlyát, és Excel-táblázatot 
vezet a baba gyarapodásáról. 
Aztán megsértődött, amikor 
a férje szelíden megjegyezte, 
hogy teljesen felesleges a heti 
hízást ábrázoló színes grafiko-
nokat kitûzdelni a falra. 

A gyermektelen olvasók most 
persze legyintenek, legföljebb 
azt gondolják: micsoda túlka-
pás! Pedig ha tudnák, hogy a 
friss anyák többsége rendszere-
sen felteszi magának a kérdést: 
szopik-e a baba eleget? Ugye ren-
desen fejlődik? A többgyermekes 
anyukáknak elég, ha látják: a 
babájuk gyarapszik, az első 
gyermekeseknek azonban az is 
kell, hogy mindezt a mérleg is 
igazolja. (Ez nem is csoda: sok 
kórházban kötelezik a frissen 
szült anyákat a baba gyakori 
mérlegelésére és az eredmény 
rögzítésére. Hat éve az e sorok 
írójával egy szobában levő anyu-
kákat azzal fenyegette a csecse-
mős nővér, hogy nem engedi 

haza a babát, ha a bent töltött öt 
nap alatt nem mérik meg rend-
szeresen, és nem lesz objek-
tíven is látható a gyarapodás. 
Tekintve, hogy az ősrégi, hálós 
mérleget az anyukák többsége 
nem tudta jól beállítani, rend-
szerint fals – vagy légből kapott 
– adatok kerültek a papírra.) 

Kérdés tehát: hányszor érde-
mes mérni a babát? Bognár 
Krisztina védőnő szerint az 
első két-három hét után már 
elég csak a nap végén mérlegre 
tenni a kicsit. (Hangsúlyozni 
kell: egészséges, normál súllyal 
született csecsemőkről beszé-
lünk).

– Az eredmény még így is csa-
lóka lehet, hiszen előfordulhat, 
hogy előző nap pisilés, kakilás 
után mértük a babát, ma pedig 
tele hassal – vagy fordítva. Nem 
érdemes tehát a napi adatokat 
nézni, inkább azt figyeljük, hogy 
egy hét alatt mennyit gyarapo-
dott a gyerek. Az etetések előtti-
utáni méricskélést az egy-két 
hónapos babánál már elhagy-
hatjuk, hiszen a jelekből amúgy 
is látjuk, jóllakott-e a csecsemő. 
Ilyen jel például, ha saját maga 
hagyja abba a szopást, utána 
békésen elszenderedik, illetve 
az is, hogy rendszeresen pisis, 
kakis a pelenka. (Attól sem kell 
megijedni, ha az egészséges, 
anyatejes baba két-három hóna-
pos kora körül nagyon ritkán 
kakil. Ez azt jelenti, hogy az 
anyatejből szerzett tápanyago-

kat igen nagy mértékben hasz-
nosítja.) Ha nem hízna úgy a 
baba, mint ahogy a táblázatok 
szerint kéne, ne essünk kétség-
be: a kicsi fejlődése tekintetében 
nemcsak a súlygyarapodást kell 
nézni, hanem a fejkörfogatot 
és a testhosszt is. Előfordul, 
hogy a baba egyik hónapban 
hosszra jobban nő, mint súlyra, 
vagy éppen a fejecskéje lesz 
nagyobb. Mikor a statisztiká-
kat nézzük, vegyük figyelembe 
a genetikai adottságokat és a 
születési súlyt is – hangsúlyozta 
Bognár Krisztina.

Néha hallani olyan panaszt a 
kismamáktól, hogy az ő tejük 
nem megfelelő a babának: túl 
zsíros, vagy éppen túl vizes, 
ezért aztán tápszert adnak a 
picinek. Pedig az anyatej zsír-
tartalma nem állandó, mint a 
bolti zacskós tejé: a napszaktól 
függően és a szoptatás alatt is 
változik. 

– Reggel egy-két százalék 
az anyatej zsírtartalma, este 
viszont akár 12 százalék is lehet. 
A szoptatás alatt pedig először a 
szomjoltó első tej ürül, majd 
a csecsemő eljut a zsírdúsabb 
hátsó tejhez – magyarázta a 
védőnő. Ennek ismeretében az 
is érthető, miért nem javasol-
ják a szakemberek azt, hogy az 
etetés csak meghatározott ideig 
tartson. Ha csak tíz percig szop-
tatunk, aztán levesszük mellről 
a babát, lehet, hogy a zsírdús 
tejhez már nem jut hozzá.

Ha az anyukának kérdései, 
aggályai vannak a baba meg-
felelő gyarapodásával kapcso-
latban, érdemes a védőnőhöz 
fordulnia, aki rendszeresen látja 
a babát, és meg tudja ítélni, 
hogy a baba valóban elmaradt-e 
a testi fejlődésben. Ez igaz a 
mozgásfejlődésre is – a szop-
tatással kapcsolatos aggodal-
mak elültével ugyanis jönnek 
az újabb gondok: a szomszéd 
babája már megfordult, bezzeg 
az enyém még nem… Vannak, 
akik a nagykönyv előírásaitól 
számított két hét csúszáson 
is kétségbe esnek, míg mások 
legyintenek, hogy „az apja is 
lusta kisbaba volt az anyósom 
szerint”.

– A mozgásfejlődésben van-
nak mérföldkövek, amelyeket 
a babának bizonyos korban el 
kell érnie. Ha ez nem történik 
meg, azt tanácsoljuk az anyuká-
nak, forduljon a gyermekorvos-
hoz, aki indokolt esetben szak-
emberhez (pl. neurológushoz, 
fejlesztőterapeutához) utalja a 
babát. A tapasztalatom az, hogy 
elég sok olyan apró probléma 
van ezen a téren, amit ha ide-
jében vesznek észre, korai fej-
lesztéssel gyorsan kezelhető. 
A gyógytornászoktól egyébként 
úgy tudom: nincs lusta baba. 
Ha például egy csecsemő fél-
éves korában még nem fordul 
meg (és semmi erre mutató 
jelet nem produkál, csak fek-
szik az ágyacskájában), akkor 
igenis szakember segítségére 
van szükség. Védőnőként úgy 
látom: az anyák nem sértődnek 
meg, ha ilyen értelmû tanácsot 
adunk – zárta szavait Bognár 
Krisztina.

Az anyai aggodalmaknak és 
a baba-mama első évének még 
sok cikket szentelhetnénk – ezt 
azonban nem tesszük, soro-
zatunk ugyanis most véget ér. 
Jövő heti számunkban már a 
szeptember 14-én megrendezés-
re kerülő Anyatejes Nap prog-
ramjáról számolunk be, bízva 
benne, hogy minél több leendő 
és gyakorló szülő ellátogat a 
rendezvényre, ahol személyre 
szabott válaszokat kaphatnak, 
és megoszthatják tapasztalatai-
kat. Ez a rendezvény közösségi 
élmény is, így évek óta azok a 
mamák is eljönnek, akik „csak” 
társaságra vágynak – mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy évről évre nő az Anyatejes 
Nap látogatóinak száma.

 Ádám Katalin

Anyai aggodalmak a gyarapodás és a mozgás körül

Elég, ha naponta egyszer  
mérjük meg a súlyát
Sorozatunk utolsó részében a baba mozgásfejlõdését és testi gyarapodását illetõ 
anyai aggodalmakkal foglalkozunk: milyen gyakran érdemes mérni a babát, milyen 
jelekbõl látható, hogy a csecsemõ megfelelõképpen fejlõdik, és mit tegyünk, ha fél-
éves korában sem fordul meg. Következõ számunkban a szeptember 14-i Anyatejes 
Nap programját ismertetjük.

Az elsõ egy-két hét után már elegendõ naponta egyszer mérni az egészséges babát
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helyi társadalom

Pályázati kiírás
Érd Megyei Jogú Város tanulmányi 

ösztöndíjára
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a 

benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő 

magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag 

elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén 

első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt.  

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 

félév (szeptember–január), illetve (február–június) időtartamra.

Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben 

az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori 

nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy 

szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyó-

sításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a 

pályázatban megjelölt intézménynek. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék-fizetési kötelezettség 

nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 

Érd, Budai út 10.) írásban – a pályázó által aláírva –, egy példányban kell 

benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. Nyomtatvány átvehető 

a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin (Polgárok Háza, Alsó u. 

3., Tesco, Budafoki út 2–4.), vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a 

Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., a második fél-

évre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi és versenyeredményt február 

28-ig kell igazolni.

A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton 

benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét 

kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat 

érvénytelennek kell tekinteni.

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén 

a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási 

határnapot követően beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek 

kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli 

értesítést kapnak.

A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban 

megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, 

tanulói azonosítószáma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, általános 

iskola, középfokú, illetve felsőoktatási intézmény, a kar és a szak teljes meg-

nevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú, illetve felső-

oktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben 

meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi 

eredmény igazolása, az eltartók jövedelemkimutatása, valamint nyilatkozat 

a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 

fennállásáról vagy hiányáról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/hallgatói 

jogviszony igazolása.

Meghökkentő adat, hogy a 
lakosság több, mint 10%-a 
szenved valamilyen fokú hal-
láskárosodásban.

Végeztünk idén egy felmé-
rést, amely szerint az 50 évesnél 
idősebb hazai lakosság több, 
mint 80% ismer személyesen 
legalább egy olyan személyt, 
akinek halláspanaszai vannak. 
Még megdöbbentőbb azonban 
az az adat, hogy az érintettek-
nek csak kevesebb, mint 10%-a 
használ hallókészüléket. 

Ez azt jelenti, hogy ők akár 
olyan hétköznapi dolgokból is 
kimaradhatnak, mint például 
egy jól sikerült beszélgetés?

Ez így van, az pedig téve-
dés, hogy ők ne szeretnének 
részt venni olyan programo-
kon, amikhez alapvetően szük-
séges a jó hallás. Mondok is egy 
példát: sokan vannak olyanok, 
akiknek normál hangerőnél a 
beszéd megértése nehézséget 
okoz. Miért kellene nekik – akár 
életük végéig – lemondaniuk 
egy színházi vagy operett elő-
adás megtekintéséről, amikor 
számtalan megoldás áll a ren-
delkezésükre a probléma keze-
lésére?

Hogyan segíthet nekik az 
ingyenes hallásvizsgálat?

Nagyon fontos, hogy min-

denki szigorú szakmai protokoll 
szerint elvégzett hallásvizsgála-
ton vegyen részt. Pontos képet 
kell kapnunk arról, hogy van-e 
az illetőnek hallásvesztése, és 
ha igen, akkor milyen mértékű. 
Innentől kezdve pedig lehető-
séget adunk arra, hogy egy jól 
beállított hallókészülékkel tesz-
telje a változást a saját, otthoni 
környezetében. 

Milyen tapasztalatokkal 
térnek vissza a próbahor-
dásról a páciensek?

Én inkább nem is tapasztalat, 
sokkal inkább az élmény szót 
használnám. Egészen elképesz-
tő változások történnek például 
a társas kapcsolatokban. Sokan 
szó szerint arról számolnak 
be, hogy újra kinyílt számukra 
a világ- vagy ahogy az egyik 
páciensünk mondta találóan 
- Doktornő, élni jó, hallani 
kell! p

Élni jó, hallani kell: ingyenes lehetőség
Ingyenes hallásvizsgálattal és hallókészülék próbahor-
dási lehetőséggel várják az érdeklődőket az Amplifon 
Hallásközpontokban. A részletekről Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész és audiológus főorvost, az Amplifon 
Hallásközpontok orvos igazgatóját kérdeztük.
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Erdélyben járt az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének ifjúsági tagoza-
ta. Az alábbiakban a szervezők 
számolnak be a látogatásról.

Augusztus elsején ködös volt 
a hajnal – ez volt az első benyo-
másunk, mikor végre átlépve 
a határt, Királyhágón először 
álltunk meg erdélyi körutunk 
során, immár odaát. A fiatalok 
fokozatosan barátkoztak a 
felhőköpenyét éppen levető 
völggyel.

Az utat a Calvin College ame-
rikai fúvószenekar álmodta 
meg nekünk, és hogy ez az 
álom azon a hajnalon valóság-
gá lehetett, az mindenekelőtt 
az Érd főterén adott családias 
és fergeteges júliusi koncert-
jüknek volt köszönhető. Mivel 
a családias jelleg csak kevés 
fiatal utaztatását finanszírozta, 
a maradékot önerő mellett T. 
Mészáros András polgármester 
saját keretéből egészítette ki.

A kora délutáni órákban 
érkeztünk Szászrégenbe, test-
vérvárosunkba, ahol gyors 
városnézés, fényképezés után 
fogyasztottuk el az ebédün-
ket egy helyi vendéglőben. 
A marosvölgyi település remek 
kiindulópont volt a környék 
megismeréséhez – egyébként 
pedig itt van az erdélyi hang-
szergyártás központja is.

Sokat kellett ülnünk a 
buszon, hogy eljussunk álmunk 
aznapi helyszínére, Székely-
udvarhelyre, de megérte. 
Síksághoz szokott szemünket 
valódi birkanyájakon legeltet-
hettük a lankás dombokon; a 

bokrokkal pettyezett hegyol-
dalakban gyönyörködtünk, 
apró hegyi falvakon suhantunk 
keresztül, és meg sem álltunk 
egészen Kolozsvárig. Itt termé-
szetesen meg kellett tekinteni 
Mátyás király monumentális 
lovas szobrát, háttérben a góti-
kus templommal.

Már itt a téren találkoztunk 
egy kedves székely bácsival, aki 
önkéntes idegenvezetőnk lett 
néhány percre, ezzel megala-
pozva e vidék embereinek ked-
vességéről alkotott képünket.

Idegenvezetőnk a fiata-
lok között is volt, mégpedig 
egy fiatal hölgy, akinek csa-
ládja most is Erdélyben él, 
Székelyszentkirályon, ahol 
néhány nap múlva meg is ismer-
kedtünk velük. A helyi étterem-
ben aztán esténként remek 
étkeket fogyasztottunk el. Igaz, 
a helyi specialitást, a csalán-
főzeléket nem kóstoltuk meg, 
de a helyiek vendégszereteté-
be sikerült általuk belekóstol-
ni. A sok érdekes anekdotával 
fûszerezett helyismertető mel-
lett sikerült bepillantást nyer-
nünk Székelyföld szépségeibe 
is.

Eljutottunk nagy magasságok-
ba és szédületes mélységekbe is. 
A parajdi sóbánya a föld gyom-
rában hatalmas tereket, szinte 
harapnivaló, egészséges levegőt 
mutatott nekünk. Ezt a holdbéli 
tájra emlékeztető bányamélyt a 
turistákon kívül az asztmában 
és más légúti betegségekben 
szenvedők is látogatják, ők a 
terápia részeként több órát töl-
tenek lent, a mélyben. Így aztán 

nem is furcsa, hogy játszóterek, 
hinták, csúszdák használatával 
és tollasozással, pingpongozás-
sal vagy éppen közös gimnasz-
tikával próbálják eltölteni az 
időt. 

Hazafelé a korondi kirako-
dóvásárt néztük meg, amely 
Székelyföld legjelentősebb faze-
kasközpontja. A hagyományos 
korondi színvilág, a fehér ala-
pon a zöld, sárga és barna szí-
nek – az egész falu egy nagy 
kirakodóvásár.

A Békás-szorosban viszont 
igen szûkösen fért csak el a 
buszunk, de annál izgalmasabb 
volt. Az idegenvezetésbe sofőr-
jeink is besegítettek, és olyan 
szép helyekre kalauzoltak el 
minket, mint például az ezer-
éves határ Gyimesbükkön. 

A Medve-tónál a víz hőmér-
séklete a tó feneke felé foko-
zatosan emelkedik, és míg a 
felszínen 20 fok körüli, addig 
másfél méteres mélységben 
elérheti az 50-55 fokot is. Ebből 
persze nem sokat érzékeltünk, 

mert a sós víz feldobott minket 
a víz felszínére, és mindenki 
lebegni kezdett, kivéve azokat, 
akiket kedves társai lenyomtak 
a víz alá. 

A Gyilkos-tóhoz akkor értünk 
oda, amikor jól esett, bár ennek 
köszönhetően olyan élményben 
volt részünk, ami kevés ember-
nek adatik meg. Esőben látni 
a tó vizéből  kiálló fenyőerdő 
maradványait, Eszter legendájá-
val fûszerezve… 

Csíksomlyótól nehezen vet-
tünk búcsút, a finom, vastartal-
mú forrásvize és hangulata soká-
ig kísért minket. Utunk utolsó 
napján Szejkén mindenki alapo-
san feltankolt az ott csordogáló 
forrásvízből, miután kedvünkre 
gyönyörködtünk az itt látható 
székelykapu-gyûjteményben.

Okkal remélhetjük, hogy 
mindenki örök életre szóló 
élménnyel gazdagodott. Megis-
merhette Erdélynek ezt a cso-
dálatos szeletét, ami ebbe az 
öt napba belefért, és ha teheti, 
majd vissza is tér ide.

Gratzer Mihályné, a Szociális 
Gondozó Központ vezetője és 
munkatársai számos feladatuk 
mellett nagyon fontosnak tart-
ják, hogy az érdi gyerekek a 
nyári vakációt hasznosan és 
élményekkel gazdagodva tölt-
sék el. A Családsegítő Központ 
és a Módszertani Gyermekjóléti 
Központ a Parkoló program 
keretében kézmûves-foglalko-
zásokkal, közösségi játékokkal 
és gyalogtúrás kirándulásokkal 
igyekezett kellemessé tenni a 
nyári szünidőt a gyerekek szá-
mára. A programokon való rész-
vétel ingyenes volt. Köszönetet 
érdemelnek: Ábel András, 
Czabai Balázs, Szakály István, 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
a Magyar Földrajzi Múzeum, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ, a Városi Galéria mun-
katársai, akik segítették, hogy 
a nyári szabadidős programok 
változatosak legyenek. 

A Módszertani Gyermekjóléti 
Központ vezetője, Bereiné Petrik 
Mária a „Mesés nyár vár ránk” 
címû pályázaton nyert, a hiány-
zó részt T. Mészáros András 
polgármester kipótolta, és így 
érdi gyerekek is részt vehettek 
Csopakon az Erzsébet-tábor-
ban. Nagy Tamás táborvezető, 
Ábrahám Ildikó programvezető, 
valamint Manninger Mónika és 
Horváth Tamás önkéntes segí-
tők mindent megtettek, hogy 
az itt nyaraló gyerekek jól érez-
zék magukat. A bátorságpróbán 
az érdiek csapata második lett, 
úszásban Fülöp Dzsenifer ezüst-
érmet szerzett, Károli Krisztián 
Attila pedig futásban bronzot. 
Emlékezetes marad a balatoni 
sétahajózás és a tihanyi kirán-
dulás is, nem beszélve a stran-
dolásról. 

Az érdi gyerekek gyalogtú-
rán Csopak nevezetességeivel 
is megismerkedtek. Barátságok 

Nagycsaládosok Erdélyben

A csoport tagjai életre szóló élménnyel gazdagodhattak

Érdi gyerekek Csopakon

is köttettek a jánoshidaiakkal, 
az egriekkel, a mezőberényiek-
kel és a cégénydányádiakkal. 
Az érdi gyerekek a Módszertani 
Gyermekjóléti Központ révén 

egy DVD-t is kaptak, hogy emlé-
kezzenek balatoni nyaralásukra.

 Kiss Sándor munkatárs,
Módszertani  

Gyermekjóléti Központ

mozaik

p
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A Szociális Gondozó Központ, Érd

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

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Idősek Otthona, 2030 Érd, Topoly u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. A szakmai irányelveknek és a belső szabály-
zatoknak megfelelően az intézményben élő ellátottak ápolása-gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Iskolai végzettséget igazoló okiratmásolatok, fényképes önéletrajz.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail 

címen keresztül.
További információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-374-944-es telefonszámon.

A Parkoló  program  lassan  a 
végéhez  közeledett  már,  ami-
kor a Családsegítő Szolgálat két 
munkatársát,  Kovácsné Brassó 
Andreát  és  Rákosi Agláját  az 
idei  szünidei  foglalkozásokról 
faggattuk.
– Idén már a negyedik Parkoló 

programot szerveztük meg kol-
légáimmal  – kezdte a beszélge-
tést  Kovácsné  Brassó  Andrea. 
–  Ezen  a  nyáron  csupán  annyi 
változott,  hogy  az  Ifjúsági 
Információs  és  Tanácsadó 

Iroda, amely eddig az Egységes 
Pedagógiai  Szakszolgálathoz 
tartozott,  pár  hónapja  a 
Családsegítő  Szolgálathoz 
került,  így  ez  a  szolgáltatás  is 
beépült  a  programunkba,  és 
ezáltal  komplexebb  lett  a  tevé-
kenységünk,  hiszen  valóban 
az  egész  családra  kiterjedhet 
a  szolgálatunk.  A Módszertani 
Gyermekjóléti  Központtal  szo-
rosan  együttmûködve  most  is 
sikerült  a  hét  minden  napjá-
ra  hasznos  időtöltést  kínálni 

azoknak a gyermekeknek és az 
ifjú  korosztálynak,  akiknek  az 
anyagi helyzete nem teszi lehe-
tővé,  hogy  fizetős  táborokban 
töltsék el a vakáció nagy részét. 
Természetesen  igyekeztünk 
minél  tartalmasabb  időtöltést 
kínálni, és esetenként a szüksé-
ges ismeretanyagot is úgy bele-
csempészni  a  foglalkozások-
ba,  hogy  véletlenül  se  érezzék 
kényszernek,  legkevésbé  pedig 
kötött tananyagnak. Hétfőnként 
Kiss Sándorral, a Gyermekjóléti 
Központ  munkatársával  kirán-
dultak, barangoltak gyalogosan 
a  gyerekek,  kedden  és  szerdán 
közös  kézmûves-ügyeskedé-
seken  vettek  részt,  amelyeken 
különféle technikákkal készítet-
tünk apró dísztárgyakat, kisebb 
ajándékokat.  Az  anyagot  mi 
biztosítottuk,  és  ki-ki  a  saját 
kreativitásának  és  ügyességé-
nek megfelelően  bábokat,  nap-
ellenzőt,  szobadíszt  készített. 
A sikeres  tárgyakat  természete-
sen hazavihették, hogy eldicse-
kedhessenek  velük  szüleiknek. 
A csütörtök  szintén  a  kirán-
dulások  ideje  volt,  amelyeken 
nagy lelkesedéssel vettek részt a 
nebulók, pedig akadtak köztük 
olyanok, akik már tavaly vagy a 
korábbi  években  is  végigjárták 
a célállomásokat, mégis, főként 
a  jó  társaság  miatt,  az  idén  is 
nagyszerûen érezték magukat a 
sétákon.  Péntekenként  elsősor-
ban  a  kötetlen  játékon,  beszél-
getéseken  volt  a  hangsúly,  de 
mindig igazodtunk a résztvevők 
igényeihez is. 

– Úgy tudjuk, a kézmûves-fog-
lalkozásokon kívül a mozgásra 
is hangsúlyt fektettek.
– Természetesen, hisz a sport 

is mindig része volt a napi prog-
ramoknak.  Előkerültek  a  lab-

dák,  lehetett  asztaliteniszezni, 
tollasozni.  Persze  a  résztvevők 
létszáma  és  korosztálya  hatá-
rozta  meg  a  csapatjátékokat, 
ami változó volt. Olykor tízegy-
néhányan,  máskor  húsznál  is 
többen  jöttek el, hiszen a  rész-
vétel  is  kötetlen  volt.  Többen 
szinte a szemünk láttára nőttek 
itt  fel  az  évek  során,  ugyanis 
sokan  visszajárnak  a  Parkoló 
programra.  Nekünk  az  volt  a 
feladatunk,  hogy  kevés  anya-
gi  ráfordítással  is  tartalmas 
és  vonzó  időtöltést  kínáljunk 
azoknak a vakációzóknak, akik 
egyébként  unatkoztak,  esetleg 
céltalanul  csellengtek  volna  a 
városban  –  fûzte  hozzá  Rákosi 
Aglája.

– A résztvevők többsége hátrá-
nyos családi hátterû, feltehetően 
ezeknek a szülőknek jelentettek 
igazán segítséget a Parkoló prog-
ram foglalkozásai.
–  Ez  így  van.  Ugyanakkor 

kezdetben  alapvető  viselke-
dési  normákat  is  meg  kellett 
tanítanunk  a  gyerekek  jelentős 
részének, mert az egymás irán-
ti  türelem  és  az  előzékenység 
sajnos  nem  jellemző  minden-
kire.  Itt  meg  kellett  tanulniuk, 
hogy  egy  közösségben  a  tár-
saikra  is  oda  kell  figyelniük. 
Nemcsak saját magukra, hanem 
mások  érzéseire,  igényeire  is 
gondolni kell. Ha az elején még 
elő  is  fordult  egyesekkel,  hogy 
köszönni is elfelejtettek, amikor 
megérkeztek,  a  program  végén 
ez  már  véletlenül  sem  történt 
meg.  Ezzel  együtt  megpróbál-
tunk  „észrevétlenül”, úgymond 
kötetlen  formában  segíteni 
azoknak  a  diákoknak  is,  akik-
ről  tudtuk,  hogy  pótvizsga  vár 
rájuk,  vagy  nagy  szükségük 
van  az  olvasás  gyakorlására. 

Negyedszer várta a Parkoló program a vakációzókat

Barangolás, labdajáték és jókedv
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megtartották 
vidám búcsúpartijukat a Parkoló program résztvevõi. 
Az Érdi Szociális Gondozó Központ Családsegítõ 
Szolgálata, valamint a Módszertani Gyermekjóléti 
Központ már negyedik éve várta foglalkoztató és 
szórakoztató programjaira azokat a diákokat, akiknek 
a hosszúra nyúlt szünidõ alatt felügyeletre és túl sok 
szabadidejük hasznos eltöltésére volt szükségük. A hét 
minden napjára jutott érdekes elfoglaltság, tartalma-
san telt tehát a vakáció. 

Például  a  társasjátékok  során 
alkalmuk volt a kártyák utasítá-
sait  felolvasni. Máskor közösen 
oldottunk meg feladatokat, vagy 
elbeszélgettünk egy-egy problé-
máról,  konkrét  esetről,  amiről 
mindenki  elmondhatta  a  véle-
ményét. 

– A népszerûbb nevén Ifi-
klubnak nevezett Ifjúsági 
Információs és Tájékoztató Iroda 
mûködése változik-e a további-
akban, tekintettel arra, hogy 
a Szociális Gondozó Központ 

a Családsegítő Szolgálathoz 
került? 
–  A 14–20  év  közötti  fiatalok 

természetesen  továbbra  is  szá-
míthatnak  a  korábban megszo-
kott  szolgáltatásokra,  de  mivel 
csak  nemrégen  vettük  át  ezt  a 
feladatot,  a  részletes  program 
kidolgozása  még  folyamatban 
van. Ám az biztos, hogy az  Ifi-
klub  a  megszokott  helyen  és 
időpontokban  továbbra  is  várja 
az érdeklődőket. 
  Bálint Edit

A Magyar Földrajzi Múzeumot körbejárni mindig élmény a gyerekek szá-
mára, a múzeumkertben pedig a melegben kellemes árnyékot adtak a fák
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A kézmûves-foglalkozás nemcsak lekötötte a figyelmüket, hanem a saját 
készítésû tárgyak igazi sikerélményt is jelentettek a Parkoló program részt-
vevõi számára



Érdi Újság16 hirdetés XXII. évfolyam, 2012. szeptember 6.

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

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

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

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

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

AZ ALÁBBI OKJ-S KÉPZÉSEKET 
INDÍTJUK SZEPTEMBERTŐL:

Érettségizettek részére ajánljuk 
felsőfokú és középfokú képzéseinket:

- pénzügyi szakügyintéző
- informatikai rendszergazda képzéseinket

10. osztályt végzettek ill. 1998/99 előtt 
végzetteknél 8 általánost végzettek részére 

alapfokú képzéseinket ajánljuk:
- irodai asszisztens

- számítógépszerelő és - karbantartó képzéseinket

Érdeklődni lehet: Fekete Ilonánál
Mihály Dénes Szakképző Iskola, Telefon: 06-70-933-6307

Beiratkozás a képzés helyszínén:
Simándy József Általános Iskola, 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 

(az uszoda mellett) Szeptember 10., 12. és 17-én, 
16:00-18:00 óra között az iskolaépület 2. emeletén

ESTI TAGOZATOS 
KÉPZÉSEK KISTARCSÁN

!!PÓTBEIRATKOZÁS!!
SZEREZZEN SZAKMÁT NÁLUNK!
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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

ÁLLÁS

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

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.

Munkát keres! Szakképzett varrónõ sokéves 
gyakorlattal, ipari varrógépekkel (3 szálasfedõzõ, 
4 szálas Lock, gyorsvarró) bedolgozást keres. 
Tel: 0630-3180245

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

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

Megbízható fiatalember sokéves tapaszta-
lattal kõmûvesmunkát keres vállalkozónál. T:06 
20 964 6988

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

Takarítást, vasalást, mosást és gyermekfel-
ügyeletet vállalok. T:06 30 397 2154

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

ARANY-EZÜST
NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET 

ÉR,HITELES MÉRLEG,NINCS LEVONÁS!EZÜST:
DÍSZTÁRGY IS:EVÕESZKÖZ,CUKORDOBO
Z,GYERTYATARTÓ,STB BP.JÓZSEF KRT 
41.ÉKSZERÜZLET!30/957-2206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS























CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG
Allergiaszezonban ceragemágyat biztosí-

tok 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

ÉPÜLETSZIGETELÉS

FOGÁSZAT

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

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

GARÁZS KIADÓ
Érd központban Koral-1-ben beléptetõkártyás, 

bekamerázott teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó. 
T:0670 316 4889

GYERMEKFELÜGYELET









HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. Ady Endre útnál stílusos, alakítható, 
130nm-es önálló családi ház 500nm-es telken 
patinás áron eladó! Irányár: 19.900.000 Ft Tel: 
06-30/477-1505

XXII. Budatétényen, gyönyörûen karban-
tartott, ötszobás, 140nm-es ikerház fél ápolt 
pihenõkerttel eladó! Irányár: 39.900.000 Ft Tel: 
06-20/375-1908

XXII. Baross Gábor telepen, 2 szobás, kertes 
ház korszerûen felújítva, garázzsal, terasszal eladó! 
Irányár: 24.000.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Arany János utcai lakótelepen  4 szintes 
házban, 60nm-es, felújított, nagykonyhás lakás 
jó áron eladó! Irányár: 13.800.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. központnál, téglaépítésû házban ara-
nyos kis lakás egyedi mérõkkel eladó! Irányár: 
7.800.000 Ft Tel: 06-20/375-1908

XXII. József Attila utcában, szigetelt házban, 
meseszép, 1,5 szobás, erkélyes lakás eladó! 
Irányár: 10.800.000 Ft Tel: 06-70/2090578

XI. Kelenföldön, igényesen felújított, 50nm-
es, galériázott, egyedi fûtéses lakás eladó! 
Ideális otthon! Irányár: 9.490.000 Ft Tel: 06-
70/609-3057

Magánszemélytõl Városligetnél, 44 nm tégla 
építésû jó állapotú, kis rezsijû lakás eladó. Ár: 
9,5 Mft 0630-3248358   
www.ingatlan.com/6489879

Szántódon, a Balaton déli parján újépítésû, 
kulcsrakész, egyedi fûtésû lakások eladók 11-
22m forint értékben. 0630-7779832   
www.ingatlan.com/6784098

XII. Hóvirág út, 53 nm-es, 2 szobás, I. eme-
leti, garázsos tégla lakás tulajdonostól eladó. 
Irányár: 23,5 M  0630-2416848   
www.ingatlan.com/5670131

LEHEL tér-Csanády u. LEGFELSÕ emele-
ti, tehermentes, tégla lakás eladó. 84nm, 2,5 
szoba, új ablakok. Ár: 23 MF 0620-4165181  
www.ingatlan.com/4714643

KERESEK megvételre Budapest belvá-
rosában kifejezetten felújítandó lakást, kultú-
rált társasházban! Komfort nélküli is érdekel! 
KÉSZPÉNZBEN FIZETEK! (70)-635-0558

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

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

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

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

Eladó Tárnokon csendes utcában 3 szobás 
családi ház, irányár: 11,9 M Ft. T:06 30 771 6014

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

KERTÉPÍTÉS

KIADÓ
Tárnokon 74 m² családi ház hosszú távra 

kiadó, 2 szoba+étkezõ, kamra, fürdõszoba, 
kocsibeállás, vegyes tüzelésû kazán. Csak 
magyarok jelentkezzenek. T:06 30 461 0844







































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

XXII. ker.-ben a Rózsakerti ltp-en II. emeleti, 
erkélyes 2 szobás lakás kiadó, azonnali költözés 
55 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 516 6453

Érden Szép Ilonka utcában egy szoba össz-
komfort bútorozva kiadó családi ház szuterénjé-
ben, nem dohányzók részére. T:20 314 0146

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú lakrész 
1 fõnek kiadó 35 E Ft +rezsi+1 havi kaució 
azonnali költözéssel. T:0670 308 1744

Kiadó Felsõ-parkvárosban családi ház 
2 szobás, konyhával, garázzsal, 62,5 E 
+rezsi+kaució. T:20 528 9123

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

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

Érdligeten külön bejáratú összkomfortos gar-
zon 1-2 fõ részére kiadó. T:06 23 374 853, 06 
30 487 8023

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

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

Garzonlakás fiatalosan berendezett, kerttel, 
kocsibeállóval 40 E Ft+rezsi. T:06 70 506 
0957

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

Kisméretû bútorozott faház 1-2 fõ részére 
olcsón kiadó. T:06 30 324 4981

Érd-Parkvárosban lakás kiadó, olcsó fûtési 
lehetõség. T:06 20 490 3518

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KERESEK kiadó lakást Budapesten, jó köz-
lekedésnél, 1 vagy 2 szobás lakás érdekel.06-
70-635-0551

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

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Festés-mázolás, burkolás, víz- és  

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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









































MÛHELY - KIADÓ
Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyiségek! 

Aszfaltos út, ipari áram van. T:06 20 348 0930

OKTATÁS
Általános iskolások korrepetálását, központi 

felvételire felkészítését vállalom magyarból. Uitt 
gitároktatás kezdõknek, középhaladóknak. T:06-
30/417 4952

Óvó- és tanítóképzõs hallgatók korrepetá-
lását vállalom ének-szolfézs-zeneelméletbõl, 
furulyából. T:06-30/417 4952

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

Német tanítást, korrepetálást vállal nyugdíjas 
tanítónõ általános iskolásoknak. T:06 23 376 064

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

Matematika korrepetálást vállalok érettségiig.
T:06 70 246 2495

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS

SZÉPSÉGÁPOLÁS

SZOBAFESTÉS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-

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

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

SZOLGÁLTATÁS























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

Fakivágást, fûkaszálást, helyi vagy távolsági 
teherfuvarozást vállalok billenõplatós teherautó-
val. T:06 30 5611 569

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

Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, 
átrakás. Hujber László T:+ 36 30 394 4246

TÁRSKERESÕ

TELEK
Érd-Ófalu Római úti pincék felett Kálvária 

úton 1362 m² telek 26 m² kis házzal 4,2 M Ft 
eladó. Víz, villany, termõ gyümölcsös. Családi 
ház építésére és gazdaság mûködtetésére is 
alkalmas. T:06 30 619 3561

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES
Kávéfõzõ-kukta-bojler-mosógép-centri-

fuga alkatrész. Használtruha-bolt akciót tart 
minden ruha:100 Ft. Érd, Hivatalnok út 12/A. 
Kandallótûztér eladó. T:06 30 275 7973

Kandallótûztér eladó. T:06 30 275 7973

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:Csap, 

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

















AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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A magyar  mezőnyt  illetően  is 
híresen  minden  rendben  van 
Érden.  Folyamatosan  fejlődik  a 
csapat, Magyarország egyik leg-
jobb edzője irányítja a lányokat, 
és  a  játékoskeret  is  évről  évre 
erősödik.  Ezúttal  két  játékos 
érkezett  Érdre,  a  szlovén  Alja 
Koren és a horvát Kristina Elez, 
akik  mindketten  bizonyították 
már  a  felkészülési  időszakban 
ügyességüket,  tehetségüket, 
annak  ellenére,  hogy  utóbbi 
az  olimpia  miatt  kevesebbet 
készült a társakkal. Egyre-másra 
érnek el újabb és újabb mérföld-
köveket,  a  mostani  nyitó  mér-
kőzésen pedig máris kettő akadt 
az útjukba. A legmagasabb osz-
tályban  eddig mindkétszer  ide-
genben  kezdtek  az  érdiek,  és 
mindkétszer vereséget szenved-
tek, két éve a Fraditól,  tavaly a 
Váctól. Ezenkívül a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokot sem sike-
rült még bevenni, a két bajnoki 
látogatás alkalmával nem jutott 
sikerélmény a cívisvárosban.
A hajdúsági női kézilabda nem 

most  éli  legszebb  napjait.  Az 
előző  szezon közepén kis híján 
már  temették  a  klubot,  amely 
végül  nagy  nehézségek  árán 
megmenekült.  A körülmények 
jóval  szerényebbek  lettek,  sok 
játékos  távozott,  ám  a  csapat 
mestere,  Köstner Vilmos  kitar-
tott,  és  ennek a  szezonnak már 
szakmai  igazgatói  pozícióban 
vágott  neki, míg  a  tréneri  teen-
dőket Bíró Imre vette át. Az átiga-
zolási  időszak sem a piros-fehé-
rekről  szólt,  bár  Siófokról  érke-
zett  két  játékos  a  kapus  Lajtos 
Nóra,  illetve  a  jobbátlövő  Herr 
Anita személyében, a mérkőzés 
esélyesének – legalábbis papíron 
– az ÉTV-Érdi VSE számított.
Az előző szezonban kialakult 

lelkes  és  összetartó  szurkolói 
közösség  buzdítása  ezúttal 
messze  elnyomta  a  hazaia-
két,  így  Érdtől  távol  is  szinte 
hazai  környezetben  játszhat-
tak  Szabó Edina  tanítványai. 

Vincze  Melinda  betegség  miatt 
kevesebb játékidővel számolha-
tott,  de  azért  a  padon  ott  ült 
a  többiek  körében,  míg  Tóth 
Tímeának most  elsődlegesen  a 
mûtét  utáni  teljes  gyógyulás  a 
lényeg, ezért bár közel a vissza-
térése, nem volt értelme kockáz-
tatni. A 2012–2013-as idény első 
gólját  a  debreceni  Kazai Anita 
szerezte, és ez  is  lökést adott a 
Lokinak. A frissen igazolt Lajtos 
Nóra  is  bemutatott  pár  védést, 
illetve  a  Siska Pálma–Kudor 
Kitti  duó  nagyon  látványos  és 
eredményes támadójátékot pro-
dukált,  kissé  meglepve  a  ven-
dégeket. Bognár Barbara, majd 
Balog Beáta  elkezdte  szórni  a 
gólokat,  a  fürge  szélső  találata 
7-6-nál  először  jelentett  veze-
tést.  Fej  fej  mellett  haladtak  a 
csapatok, a kétgólos differencia 
már  soknak  számított,  ezért  is 
jelentett  komoly  gondot,  hogy 
Szabó  Edina  időkérése  után 
mégis  hárommal  lépett  meg  a 
házigazda.  A debreceniek  nagy 
akarással  küzdöttek,  biztat-
ták  egymást,  támadójátékuk 
továbbra  is  szellemesnek  volt 
mondható, míg az érdiek híres, 
betonbiztos  védekezése  nem 

volt  olyan  hatékony.  Az  érdi 
kapaszkodásnak meg  is  lett  az 
eredménye,  az  utolsó  másod-
perces Kristina Elez-lövés  talált 
utat  a  hálóba,  biztosítva  ezzel 
az egált a félidőben. 
A fordulatokban  addig  sem 

volt hiány, a folytatás újabbakat 
hozott. A sok kihagyott helyzet 
és  bravúros  védések  időszaká-
ban  megszerzett  egygólos  érdi 
előny  pár minutummal  később 
ismét  hátránnyá  változott. 
Balog  Beáta  továbbra  is  lövöl-
dözte  a  gólokat,  remek  játéka 
arra  is  bizonyítékkal  szolgált, 
hogy  minden  poszton  remek 
képességû  játékosok  várnak 
bevetésre  –  ebben  a  helyzet-
ben  Vincze  Melinda  betegsé-
ge  miatt,  bár  ennek  ellenére  a 
válogatott  balszélső  is  felirat-
kozott  az  eredményjelzőre. 
A hajrához  közeledvén  először 
növelte  háromra  a  különbséget 
a  vendég  együttes.  A tavalyi 
szezon óta nagyon meggyőzőek 
az érdi lányok a végjátékokban, 
ami  mindenképpen  bizakodás-
ra  adott  okot  a  drukkereknek. 
Kovács Anna  remek  betörés-
góljainak köszönhetően nem  is 
tudott  közelebb  jönni  a  Loki. 
Az  idő  már  az  Érdnek  kedve-
zett,  27-24-es  vendégelőnynél 
aztán  Szara Vukcsevics  kiál-
lítása  miatt  szorult  helyzetbe 
kerülnek a látogatók, főleg úgy, 
hogy  a  debreceniek  elképesz-
tő  lendülete  el  is  tüntette  az 
előnyüket.  A félig-meddig  már 
zsebben  lévő meccs  veszni  lát-
szott,  de  az  utolsó  hazai  akció 
előtt  még  egygólos  érdi  veze-
tés  állt  az  eredményjelzőn. 
A feladat a hátralévő másodper-
cek  kivédekezése  volt,  a  haté-
konyság  miatt  Bognár  Barbara 
ki is lépett zavarni a védőfalból. 
A csigalassúsággal  cammogó 
másodpercek után végül üresen 
találták  a  beállós  pozícióban 
Bohus-Karnik Mercédeszt,  aki 
belőtte, de már csak a Szekeres 
Klára  által  elkövetett  szabály-

talanságot  jelző  sípszó  után. 
Jött  az  utolsó  szalmaszál:  ha 
kimarad a hetes, megvan a hőn 
áhított  siker  a nyitófordulóban, 
de Kudor Kitti nem hibázott. Az 
örömtáncot  így  a  nagy  szívvel 
küzdő DVSC lejthette, nagy erőt 
merítve a döntetlenből.
Az  érdiek  fejében  pedig  az 

motoszkálhat,  hogy most meg-
szereztek vagy elvesztettek egy 
pontot – de hát ez majd csak a 
bajnokság későbbi szakaszában 
fog eldőlni. 

DVSC-Fórum–ÉTV-Érdi VSE  
28-28 (16-16)
Debrecen, Hódos Imre 
Rendezvénycsarnok, 500 néző
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor

DVSC: Lajtos Nóra, Makai 
Veronika, Bohus-Karnik 
Mercédesz 1, Szilágyi Ágnes, 
Varsányi Nóra 2 (1), Karalyos 
Orsolya 1, Bálint Réka, Slakta 
Petra 1, Pál Emese Réka, Dakos 
Noémi 1, Siska Pálma 8, Herr 
Anita 3, Kazai Anita 4, Som 
Ildikó, Karnik Szabina, Kudor 
Kitti 7 (3)
Vezetőedző: Bíró Imre
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta 8, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 2, Vincze 
Melinda 1, Wolf Alexandra 5 
(5), Kovács Gréta, Alja Koren 2, 
Bognár Barbara 2, Kristina Elez 
3, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 6, illetve 12 perc
Hétméteresek: 4/4, illetve 5/5

A 2.  fordulóban  a  Duna-
újvárosi  Kohász  Kézilabda 
Akadémia  látogat  a  Batthyány 
Tornacsarnokba.  A mérkőzést 
szeptember  8-án  18  órától  ren-
dezik.
  Szarka András

DVSC-Fórum–ÉTV-Érdi VSE 28-28 (16-16)

Debrecenben maradt egy pont az idénynyitón

A debreceniek nem kímélték az érdi támadókat

Nem volt könnyû átlõni az érdi 
védõfalat – nem is sikerült gyakran

A levegõben: Vincze Melinda 

Az  NB  III.  újonca  várt  az  érdi 
csapatra  a  hétvégi  fordulóban. 
A hazai  csapat  két  forduló  alatt 
egy pontot szerzett, míg a vendég 
érdiek  a  Budafok  felett  aratott 
fölényes  győzelem  után  ismét 
győzelmi  reményekkel  érkeztek 
a Péceli útra.
A vendégcsapat  azonnal 

támadólag  lépett  fel,  nem  adva 
területet  a  hazaiaknak  a  kibon-
takozásra.  Az  érdiek  türelmes 
adogatással  építették  fel  táma-
dásaikat,  várva  a  lehetőségre, 
az  RTK  védelmének  feltörésé-
re.  Az  első  gólhelyzet  Skita T. 
előtt adódott, majd néhány perc 
múlva  Flórián  20  méteres  sza-
badrúgása  a  felső  lécről  a  gól-
vonal elé  pattant.  A rákosmenti 
csapat  zárt  védekezéssel  igye-
kezett  minél  későbbre  kitolni 
az egyre inkább érő vendéggólt. 
Ezt az erőfeszítésüket a 24. per-
cig  siker  koronázta,  de  ekkor 
Ország P.  nagyszerû  beadását 
Horváth S.  fejelte  a  kapuba. 
0-1.  Még  észhez  sem  tértek  a 
hazaiak,  mikor  a  27.  percben 
ismét  Ország  P.  adott  be  egy 
labdát, melyet Berényi B. kapás-
ból  lőtt  a  kapuba.  0-2.  Eldőlni 
látszott  a  mérkőzés.  A játék  a 
hazaiak térfelén folyt, de az érdi 
játékosok könnyelmûségei miatt 
elmaradt  az  újabb  gól,  sőt  a 
hazaiak  néha  eljutottak  a  ven-
dégcsapat  kapujának  előterébe. 
A  félidő  utolsó  percében  Skita 
előtt  volt  egy  újabb  lehetőség, 
de ez is a kimaradt.
A második  félidő  első  percé-

ben Flórián kígyózott  át  a hazai 
védelmen, majd közelről a kapus 
kezébe  emelt.  A szép  számban 
jelen  levő  érdi  szurkolók  egyre 
sûrûbben  adtak  nemtetszé-
süknek  hangot  az  elpuskázott 
lehetőségek  miatt.  A vendégek 
edzőjének  türelme  is  elfogyott 
néhány  játékossal  szemben,  és 
ezért  cserére  szánta  el  magát. 
A frissítés  jót  tett  a  csapatnak, 
ismét szép támadások futottak a 
pályán, helyreállt a  rend. Ennek 
eredményeképpen  a  69.  perc-
ben  Ivacs  bal  oldalról  adta  be  a 
labdát,  amely  Skita  T.-t  találta 
jó  helyzetben,  lövését  a  hazai 
kapus elsőre védte, de az  ismét-
léssel  szemben  már  tehetetlen 
volt.  3-0.  A harmadik  gól  ismét 
könnyelmûvé  tette  az  érdi  csa-
patot.  Rossz  passzok,  felelőtlen 
megoldások  követték  egymást, 
amelyet  a  rákosmenti  csapat  ki 
is  használt.  A 73.  percben  egy 
eladott  labdával  lekontrázták  az 
érdieket,  és  Jurecska  nem  hibá-
zott.  1-3. A hazaiak  tovább küz-
döttek a szépítésért, de a vendég 
érdi  csapat  már  biztosan  őrizte 
előnyét.
Az  érdi  győzelem  egy  percig 

sem  forgott  veszélyben,  de  egy 
olyan  mérkőzésen  született  egy 
látszólag  szoros  győzelem,  ahol 
– ha csak a 100%-os helyzeteket 
vesszük  figyelembe  –  5-6  gólos 
érdi  győzelemnek  kellett  volna 
születnie.
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Mindkét edző nyilatkozatában 

a jövőbeni jobb játékban bízott.
Miskovicz Bálint (Érd):
– Felemás érzéseim vannak a 

mérkőzés után. Ezt a mérkőzést 
5-6  góllal  kellett  volna  meg-
nyernünk,  ha  a  játékosok  egy 
kicsit  koncentráltabbak.  Olyan 
csapat  ellen,  amely  nagyobb 
játékerőt képvisel, nem fér bele, 
hogy  ennyi  helyzetet  elszóra-
kozzunk.  A kötelező  győzelem 
megvan.  Jövő  héten  sokkal 
több kell a listavezetővel szem-
ben, ha meg akarjuk szerezni a 
három pontot.

Vass László (RTK):
–  Megérdemelten  nyert  az 

érdi  csapat.  Jó  játékosokból  áll, 
akik  jól  is  játszottak.  Mi  egy 
kicsit  passzívak  voltunk,  a  játé-
kosok  tartottak  az  érdiektől  az 
eddigi  eredményeik  alapján. 
Edzésmunkával  megpróbá-
lunk  változtatni  a  játékunkon. 
Agresszívabbá  kell  tennünk  a 
védekezésünket  és  a  támadó-
játékunkat is.
A következő  fordulóban, 

szeptember  8-án  fél  ötkor  a  – 
tavaly  még  NB  II-es  listavezető 
– Budaörs lesz a vendég az Ercsi 
úti  sportpályán,  majd  szeptem-
ber 15-én szombaton szintén  fél 
ötkor Sárisápon vendégszerepel-
nek az érdiek.
  Harmat Jenő

RTK-Vasló–Érdi VSE 1-3 (0-2)

Gyõzelem gyatra 
helyzetkihasználással

Skita T. (8-as számmal) igyekszik 
megjátszani a labdát
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