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Szüret és vásár
Szeptember 15-én délelõtt a Magyarok Vására, 
délután a szüreti mulatság várja az érdieket.
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Közel Afrikához
Konferenciát rendeztek Magyar László életút-
járól és munkásságáról.
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Búcsú a nyártól

Hétvégén megtelt a városközpont érdeklõdõ érdiekkel. Sokakat vonzott a gazdag 
program, az utcai árusok és a körhinta köré csoportosuló játékok. Minden kellék 
adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a nyárbúcsúztató utcabálon, amely 
egész napos kikapcsolódást kínált gyereknek, felnõttnek egyaránt. Ezen a szomba-
ton ezrek vonultak ki a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elé, ahol a nagyszínpad 
állt, és persze a Fõ térre, a sétálóutcába. 5. oldal

Magabiztos, ötgólos gyõzelem
Az Érd végig vezet-
ve, magabiztos kü-
lönbséggel – bár né-
hol döcögõsnek tûnõ 
játékkal – nyert, míg 
a Dunaújvárosnak a 
szimpatikus vesztes 
szerepe jutott. A 3. for-
dulóban a Kiskunhalas 
NKSE vendége lesz az 
ÉTV-Érdi VSE. A mér-
kõzést szeptember 22-
én 18 órától rendezik 
a Vári Szabó István 
Sportcsarnokban.     
 16. oldal

Házi bekötések

Több mint tízezer érdi háztartásban már 2012 õszén 
a telken belül van a közcsatorna csatlakozási pontját 
jelentõ „csonk”. Bár a rácsatlakozás még a legtöbb 
esetben nem azonnali feladat, érdemes elõre gondol-
kozni. Sajnos megjelentek az ügyeskedõk is, akiknek 
kiszûrésében kívánunk segíteni.  11. oldal

Anyatejes Nap
Immár hatodik alkalommal rendezik meg az 
érdi védõnõk a Városi Anyatejes Napot. 
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Védelmi hibák
Az Érdi VSE labdarúgócsapata négy gólt 
kapott a budaörsiektől.

13

 * 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

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.

Segesdi János alpolgármester 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
elsőként két érdi sportolónak 
gratulált: Danyi Gyöngyinek, 
aki B kategóriában ezüstérmes, 
és Krajnyák Zsuzsának, aki 
A kategóriában bronzérmes lett 
a tőrözők egyéni küzdelmében 
a londoni paralimpián.

– Gratulálunk nekik, és 
köszönjük, hogy az érdi sportnak 
újabb sikereket hoztak – mondta 
Segesdi János. Beszámolt arról 
is, hogy szeptember 15-én ren-
dezik meg immár hagyományos 
szüreti mulatságukat a pince-
tulajdonosok. A rendezvény 
idei programját Hudák Mihály, 
az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesületének elnöke ismertette.

– Hatodik alkalommal ren-
dezzük meg ezt a mulatságot, 
ami idén új színfolttal gazdago-
dik, a lovas kocsis felvonulással. 
A menet Ófaluból indul délben, 
és fél egyre érkeznek meg a 
Fő térre, ahol táncos bemutatót 
tart az egyesületünk, és szüreti 
rigmusokkal hívjuk az érdieket 
Ófaluba. A mûsor fél háromkor 
kezdődik a Szent Donát szo-
bornál a szőlő megáldásával, 
majd a hagyományos szőlőfel-
dolgozás bemutatásával foly-
tatódik: fiatal lányok tapossák 
a szőlőt egy nagy kádban; az 

így keletkező mustot szétoszt-
juk a nézők között. Fél négytől 
a színpadon mutatkoznak be 
a tánccsoportok – elsőként az 
egyesületünk Apró Magtár, Kis 
Magtár és Magtár tánccsoport-
ja. Megválasztjuk a szüret szé-
pét is, két kategóriában, azaz 
a kislányok és a nagylányok 
közül – erre a helyszínen lehet 
jelentkezni. A gyerekeket játé-
kos programokkal, a felnőtte-
ket pedig nyitott pincékkel vár-
juk, ahol meg lehet kóstolni 
az érdi borokat. A mulatságot 
hajnalig tartó utcabállal zárjuk. 
A részvétel idén is pénzbe kerül, 
de a belépő összege jelképes: 
200 forint személyenként. Ezt 
azonnal vissza is adjuk, hiszen 
a mustkóstolás ingyenes – zárta 
szavait Hudák Mihály. 

Szeptember 15. egy másik 
rendezvényt is tartogat: e napon 
tartják a városközpontban a 
Magyarok Vásárát. 

– A város szeretné támogatni 
ezt a kezdeményezést, hiszen 
hagyományt teremt: magyar 
gazdáktól, kézmûvesektől szár-
mazó, ellenőrzött minőségû 
termékeket kínálnak, amelyek 
közvetlenül az előállítóktól 
kerülhetnek a vásárlókhoz. 
A Magyarok Vására nemcsak a 
magyar kézmûvesiparnak jelent 

támogatást, hanem olyan ter-
mékbemutató is, amelyre egyre 
nagyobb igény van – hangsú-
lyozta Segesdi János.

A sajtótájékoztatón szó esett 
a csatornázás okozta kellemet-
lenségekről is: egyes murvás 
utcák forgalma a terelések miatt 
megnőtt, és az emiatt keletkező 
por nagyon kellemetlen az érin-
tett területeken lakóknak, akik 
azt javasolják: az önkormányzat 
helyezzen ki sebességkorlátozó 
táblákat.

– Az autósoknak tudniuk 
kellene: a földutakon lassabb 
tempóval lehet csak közleked-
ni. Sok helyen felmerült az az 
igény, hogy helyezzünk ki táb-
lákat – kérdés, mit érünk vele? 
A mai közlekedési morál – nem-
csak Érden, hanem országosan 

Mit tehet az önkormányzat a porfelhõk ellen?

Szüreti mulatság és Magyarok Vására
Szeptember 15-én két program is várja az érdieket: 
délelõtt a Magyarok Vására, délután pedig a szüreti 
mulatság – ezekhez csinált kedvet múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján Segesdi János alpolgármester és Hudák 
Mihály, az Érdi  Pincetulajdonosok Egyesületének el-
nöke. Szó volt még a csatornázás kellemetlenségeirõl 
és a szeletív gyûjtõszigetek helyzetérõl, no meg a két 
éremrõl, amelyet a tájékoztató idõpontjáig az érdi 
sportolók nyertek a paralimpián.

is – nagyon sok kivetnivalót 
hagy. Ugyanaz az ember, aki a 
murvás úton száguldozik, hábo-
rodik fel leginkább, ha valaki 
az ő utcájában teszi ugyanezt. 
Nem tudunk minden utcába 
rendőrt vagy táblát kihelyezni, 
hiszen Érden nagyon sok a nem 
szilárd burkolatú út. Amíg az 
autósok hozzáállása meg nem 
változik, nem érhetünk el ered-
ményt. Természetesen az olyan 
utcákban, ahol nagy forgalom 
generálódik, a kivitelezők meg-
próbálják locsolással enyhíte-
ni a helyzetet, de ahhoz, hogy 
elviselhető legyen, az autósok 
önmérsékletére is szükség van 
– jegyezte meg Segesdi János, 
hozzátéve: a polgárőrséggel, 
rendőrséggel is tárgyalnak a 
lehetséges megoldásról.

– Sajnos, nagyon sok utca 
érintett, ezért megpróbálunk 
valamilyen intézkedési tervet 
létrehozni, hogy ezek az autó-
sok – ha másként nem megy 
– a saját zsebük kárán tanulják 
meg, hogyan kell közösségben 
élni – mondta az alpolgármes-
ter.

Felmerült a szelektív 
hulladékgyûjtők helyzete is: 
több lakó jelezte a helyi kör-
nyezetvédő egyesültetnél, hogy 
ezeket nem takarítják megfe-
lelően, egyes gyûjtőszigeteken 
csak sokasodik a szemét. 
Segesdi János ezzel kapcsolat-
ban elmondta: szelektív gyûjtők 
tisztán tartása az Érd-Kom Kft. 
feladata, amit kötelezően el kell 
látnia; az önkormányzat hala-
déktalanul felveszi a kapcso-
latot a szolgáltatóval, hogy ez 
meg is történjen.

 Ádám Katalin

Hudák Mihály, a Pincetulajdonosok Egyesületének elnöke a hétvégi szüreti 
mulatság programját ismertette
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A világban,  és  így  körülöttünk 
is  minden  mozog,  pezseg, 
forr,  és  folytonosan  változik. 
A közelmúltban  befejeződött 
olimpiát  például  a  kezdetektől, 
1896-tól  1948-ig  olimpiásznak 
mondtuk  és  írtuk.  A magyar 
nyelv  szabályait  figyelembe 
véve  alakult  ki  a  szó.  Lássunk 
itt  néhány  példát:  hal  –  halász,  
madár – madarász, vad – vadász, 
szabó  –  szabász,  torna  –  tor-
nász,  olimpia  –  olimpiász.  Amit 
manapság  a  fogalom  meghatá-
rozásaként  használunk,  az  egy 
helységnév.  Ami  azonban  ott 
sportáganként  folyik,  az  bizony 
az olimpiász! Így emlegettük, így 
hangzott  a  rádióból,  így  közöl-
ték  a  napilapok  és  a  szaklapok 
1948-ig. 
Ekkor  történt,  hogy  a  keleti 

szomszéd  diktátorának  „legjobb 
magyar  tanítványa”  olimpiász 
helyett olimpiát ejtett ki a száján. 
Mit tesz ilyenkor a közvélemény 
képviselőinek  testülete?  Nem 
mer ellentmondani, hanem olim-
piát mond  és  ír!  Csak  nem  lesz 
bolond ellentmondani a diktátor-
nak? Az  akkori  vicclap,  a  Ludas 
Matyi  címoldalára  is  –  erősítés-
ként – felkerült a téma. A rajzon 
két  munkásforma  a  kocsmaasz-
talnál  ül,  előttük  egy-egy  pohár 
bor.  „Na,  mit  szólsz,  komám 
ahhoz,  hogy  ezentúl  olimpiász 
helyett  olimpiát  mondunk?” 
–  kérdi  egyikük,  mire  a  másik: 
„Mit szólok? Nekem nagyon  tet-
szik,  mert  benne  van  a  pia!” 
Lám,  még  ma  is  ezt  az  értel-
met  elfedő  szót  használjuk.  De 
az  idén  már  néhány  cég  hirde-
tésében  és  az  egyik  tévériporter 
beszámolójában feltûnt helyesen 

az  olimpiász  szó  is,  ami megint 
csak arra vall, hogy körülöttünk 
minden folytonosan változik. 
Amióta  megnyílt,  szeretek 

városunk  főpostájára  járni. 
A helyiség  tiszta,  világos. 
Középen  a  nagy  asztalt  karszé-
kek veszik körül. Ott ülünk, amíg 
sorszámunk alapján az ablakhoz 
kerülünk.  Nem  is  kellett  sokáig 
várakozni.  Aki  elunta  magát, 
vett  újságot,  képeslapot  a  terem 
egyik  sarkában  mûködő  lottó-
árusnál.  A napokban  levelekkel 
betérve  látom,  a  terem  közepén 
álló  asztalt  kicsire  cserélték. 
Helyére  cukorkáspolcok  kerül-
tek. De hol  az  eladó? Látom,  az 
egyik  kismamát  kérlelni  kezdi 
kislánya:  „Mama,  vegyél  nekem 
csokoládét!”  A mama,  a  betérő 
ajtó  melletti  sorszámállványhoz 
megy, majd egyik gombját meg-
nyomja, aztán a cédulát a másik 
mellé fogja. A gyermek már enné 
a  csokit,  de  nem  lehet,  amíg  a 
mama ki nem fizeti a csoki árát. 
Kinek?  A postáskisasszonynak. 
Közben  észreveszem:  az  újsá-
gos  előtt  rács,  mögötte  eltûnt  a 
pult,  a  szék,  a  polcok.  De  lám, 
az  újságok,  képeslapok  itt  sora-
koznak  a  tartókban.  Kérdem: 
hol  a  hírlapárus? Mellettem  egy 
hölgy  felvilágosít,  ha  újsághoz 
vagy lottó-totó cédulához akarok 
jutni, nyomjam meg az automata 
ötös  gombját,  és  akkor  kapok 
egy  számot.  Ezután,  ha  sorra 
kerülök,  kifizethetem  az  újság, 
a  cukorka,  a  csokoládé  árát,  és 
persze  feladhatom  a  levelem 
is,  ha  a  számom  oda  érvényes. 

Bevallom,  mérgelődve  hagytam 
el  a  postai  vegyeskereskedést. 
Ilyen  rosszul  menne  a  Magyar 
Postának,  hogy  díjazás  ellené-
ben totó-lottó, újság- és cukorka-
pénzt is szedjen?
Képzeljék,  még  a  hangáráru-

házakban  is  olvassák  lapun-
kat!  Telefonon  közölte  az  egyik 
áruház  tájékoztatószolgálata, 
hogy  állításommal  szemben 
náluk kapható kacsatollal  töltött 
párna.  Elmentem,  megvettem. 
Igaz,  végig  kellett  hallgatnom  a 
mûanyag töltelékek dicséretét is, 
miszerint  ezek  jól  tisztíthatók, 
moshatók,  ellentétben  a  kacsa-
tollal töltött párnákkal szemben. 
Íme, ezt is megírtam!
Hanem  időnként  új  cipőt  is 

kell  vásárolni.  Van  ugyan  egy 
jól  bejáratott,  kényelmes  „stra-
pacipőm”,  amiben  a  lábam  is 
jól érzi magát, de hát  feleségem 
rábeszélésére elmentem Érd leg-
patinásabb  cipőáruházába.  Egy 
árvaházban sem érzi magát olyan 
árvának  a  gyermek,  mint  én, 
amikor  az  állványok  sorát  járva 
kifújtam magam és körülnéztem: 
sehol  egy  eladó!  És  sehol  egy 
ember,  akitől  megkérdezném, 
hol, merre találok egy magamnak 
való,  43-as  barna  félcipőt.  Nem 
részletezem.  Két  ott  vásároló 
hölgy segítségével hozzájutottam 
egy fekete, 44-es félcipőhöz, mert 
az  én  keresett  színem,  számom 
nem létezett az egész áruházban. 
Ez  lötyögni  fog  a  lábán, mondta 
az  egyik  hölgy.  Ezt  majd  télen 
hordom,  feleltem, a harisnyámra 
egy vastag zoknit húzok. 
Mit tegyünk, ha ilyen emberte-

lenné vált a világ?
  Bíró András

Körülöttünk

Érik  bizony,  itt  a  szomszédos 
oldalon már a szüreteléséről is 
szó esik – de  tudjuk-e, milyen 
ez a szőlő? És mitől olyan, ami-
lyen? Ne számítson senki bota-
nikai  elemzésre,  másról  van 
itt  szó,  a  népszerű  gyümölcs 
ugyanis  csak  példázat.  Annak 
szemléltetésére alkalmas, hogy 
végiggondoljuk:  vajon  mitől 
finom,  ízletes,  mitől  jó,  vagy 
mitől savanyú, rossz ízű, mitől 
nem  jó  az  a  bizonyos  szőlő-
szem?  Nem  egyszerű  dolog 
ez,  sokkal  több  a  befolyásoló 
tényező, mint azt első ránézés-
re  gondolnánk.  A részletekkel 
pedig  már  csak  azért  is  érde-
mes  megismerkednünk,  mert 
a  szőlőtermesztés  –  és  persze 
a  borkészítés  – már  több  ezer 
éve  ismert  Földünknek  ezen 
a  részén,  kiemelt  fontosságát 
jelzi az az ismert, régi mondás 
is,  mely  szerint  „a  szőlő  és 
a  bor  története  az  emberiség 
története”. 
A szőlőnk  jóságát  – minősé-

gét  –  meghatározó  körülmé-
nyek,  hatások  tudományosko-
dás  nélkül,  jól  láthatóan  két 
csoportra oszthatók. Egyik cso-
portba  azok  tartoznak,  ame-
lyek  tőlünk  függenek,  ame-
lyekről  mi  tehetünk.  Rajtunk 
múlik, hogy a dugványozástól, 
oltástól  kezdve  a  gyomirtá-
son,  esetleges  permetezésen, 
öntözésen  át  egészen  a  szüre-
telésig  mit,  hogyan  teszünk. 
Egyáltalán: hogy megteszünk-e 
szorgalmasan  és  lelkiisme-
retesen  mindent  azért,  hogy 
a  termésünk  kiváló,  a  lehe-
tő  legjobb  minőségű  legyen. 
A befolyásoló  tényezők  másik 
hányada  független  tőlünk. 
Nem  tudjuk  befolyásolni  ez 
idő szerint a napsütés mennyi-
ségét,  a  jégeső  előfordulását, 
a viharokat és  több más káros 
körülményt  sem,  legfeljebb 
megkísérelhetjük  csökkenteni 
az okozott károk nagyságát.
Nem csak a szőlővel vagyunk 

így. A mindennapi munkánkkal 

–  legyen  az  házépítés,  motor-
szerelés vagy éppen könyvírás 
–  hasonló  a  helyzet.  Sőt:  gaz-
dálkodásunkkal; otthoni,  lakó-
környezeti,  vagy  akár  ország 
szintű  gazdasági  eredményes-
ségünkkel  sincs  ez  másként. 
Ha tisztességesek vagyunk, ért-
jük  a dolgunkat  és  akarunk  is 
dolgozni,  sok mindent megte-
hetünk a jó eredmények eléré-
séért.  Vannak  azonban  olyan 
külső  körülmények,  amelyek 
nehezítik az életünket – a sajá-
tunkat  is,  meg  az  országét  is 
–,  és  amelyek  tőlünk  függet-
lenül  léteznek.  Ilyen  például 
sok más mellett az eladósodás: 
az otthoni,  a  folyvást növekvő 
részletű  svájci  frankos, meg  a 
„nagy”,  a  gazdasági  válsággal 
is duzzasztott országadósság.
Alapvetően  itt  dőlnek  el  a 

dolgok.  Amikor  ugyanis  lát-
juk  a  külső,  tőlünk  független 
körülmények  romlását  –  idő-
járástól  gazdasági  válságig  –, 
több mindent  tehetünk.  Lehet 
egykedvűen  legyinteni,  bele-
törődni  a  helyzet  romlásába, 
lehet  választékos  szókészletű 
káromkodásba  bonyolódni, 
de  lehet  a  kedvezőtlen  körül-
mények  ellenére  megpróbálni 
mindent,  hogy  hozzuk  ki  a 
lehetséges  legjobb  eredményt. 
Ehhez  nemcsak  elszántság, 
szaktudás és tisztesség szüksé-
ges, hanem még valami, amiről 
ritkán  esik  szó  manapság:  hit 
is. Hogy higgyünk magunkban 
és az életünk jobbra fordítható-
ságában is.
Visszatérve  a  szőlőhöz: 

abban biztosak lehetünk, hogy 
a hozzáértő emberek itt, a pin-
cesoron  is  a  lehető  legjobbat 
hozzák ki a szőlőből, a termés-
ből.  Ígéretük  szerint  meg  is 
kóstolhatjuk az eredményt.
Egészségünkre!

A szerkesztõ jegyzete

Érik a szõlõ

T. Mészáros András  polgár-
mester  az  V.  Balázs  Dénes 
Tudománytörténeti Konferencia 
résztvevőit köszöntve ezel kezd-
te beszédét:
– Büszkék vagyunk a Magyar 

Földrajzi  Múzeum  minden 
munkatársára,  de  kiemelten 
büszkék  vagyunk  az  intéz-
mény  igazgatójára,  Kubassek 
Jánosra,  aki  ebben  az  évben 
kimagasló  állami  kitüntetés-
ben,  a  Magyar  Köztársasági 
Érdemrend  Tisztikeresztje  elis-
merésben részesült. A múzeum 

valamennyi munkatársa hosszú 
évek óta igen magas színvonalú 
munkát végez, ám aki ma körül-
néz  ebben  az  intézményben, 
azt  tapasztalja,  hogy  az  épület 
hatalmas  változásokon  ment 
keresztül,  kibővült  korszerûbb 
és  funkcionálisabb  lett.  Tavaly 
óta  az  egész  városközpont  is 
megújult,  és  a múzeum  épüle-
tével együtt kialakult egy olyan 
helyszín,  amely  immár  alkal-

mas  olyan  országos  és  nem-
zetközi  szintû  tanácskozások, 
rendezvények  megtartására  is, 
mint  amilyen  az  idei  V.  Balázs 
Dénes  konferencia,  amely  az 
Afrika-kutató  Magyar  László 
munkásságát  és  életútját  hiva-
tott feldolgozni. 
Miután  a  polgármester  meg-

nyitotta  a  konferenciát,  Szabó 
József egyetemi tanár, a Magyar 
Földrajzi  Társaság  elnöke  is 
köszöntötte  a  szaktanácskozás 
résztvevőit.  Hangsúlyozta:  a 
Magyar  Földrajzi  Társaság  szá-

mára megtiszteltetés, hogy min-
den évben részt vehetnek e ran-
gos  érdi  ünnepségen,  hiszen  a 
Magyar Földrajzi Múzeum évti-
zedek  óta  igen  magas  színvo-
nalú  és  jelentős  munkát  végez 
mind  a  történelemtudomány, 
mind a múzeumpedagógia és a 
tudomány népszerûsítése terén. 
Szabó József kifejtette, tulajdon-
képpen  a  Balázs  Dénes  emlé-
kére  szervezett  érdi  konferen-

ciáknak  köszönhető  a  magyar 
földrajztudomány  egy-egy 
részterületének,  tudományágá-
nak  elmélyültebb  feldolgozá-
sa.  A nyári  szünetet  követően, 
az  őszi  időszak  kezdetén,  már 
szeptemberben  egymást  köve-
tik,  vagy  egy  időben  zajlanak 
a  földrajztudománnyal  kap-
csolatos  konferenciák.  Szabó 
József úgy vélte, mivel az érdi-
vel  azonos  időpontban  folyik  a 
VI.  Magyar  Földrajztudományi 
Konferencia,  így  ennek  mint-
egy  szekciójaként  kerülhet  sor 
a  Balázs  Dénes  tudománytör-
téneti  tanácskozásra.  A Magyar 
Földrajzi  Társaság  elnöke  alá-
húzta:  megtisztelő,  hogy  a 
Magyar Földrajzi Múzeum meg-
alakulása óta a társasággal szo-
rosan  együttmûködve  végzi  a 
munkáját,  és  közösen  tesznek 
javaslatot  arra,  hogy  az  adott 
évben  kinek  adományozzák 
az  egyik  legmagasabb  szintû 
kitüntetést,  a  Teleki  Sámuel-
emlékérmet. Idén ketten kapták 
meg  ezt  a  rangos  elismerést, 
egyikük posztumusz. A Magyar 
Földrajzi Társaság választmánya 
136. ülésén azt a döntést hozta, 
hogy  fél  évszázados,  sokrétû 
és  kimagasló  oktatói  és  okta-
tásszervezői  tevékenységének 
elismeréseként, és különösen a 
hazai tájak, valamint a Felvidék, 
Kárpátalja, Erdély és a Délvidék 
történeti,  földrajzi kutatásainak 
és  széles  körû  ismeretterjesztő 
munkájának elismeréseként, és 
a  múzeumok  gyûjteményének 
gyarapításáért  2012-ben  a 
Teleki  Sámuel-emlékérmet 
(amely  az  érdi Domonkos Béla 
szobrászmûvész  alkotása) 
Lisnyák Sándor professzornak 
adományozza.  A kitüntetést 
Szabó  József  és  T.  Mészáros 
András  közösen  adta  át  a  pro-
fesszornak. 
–  Felemelő  pillanatok  ezek 

– szögezte le a földrajzi társaság 
elnöke,  hozzáfûzve,  hogy  idén 
tragikusan  felemelő  pillanatok-
nak  is  részesei  a  konferencia 
résztvevői,  megemlékezvén 

Magyar László életútja és munkássága a Magyar Földrajzi Múzeumban

Konferencia, könyv és kiállítás –  

közel Afrikához
A Magyar Földrajzi Múzeum Érd város egyik büszkesége. Kimagasló tudo
mánytörténeti, földrajztudományi, múzeumpedagógiai tevékenysége és múzeumi 
gyûjteményének folyamatos gyarapítása révén nemcsak idehaza, hanem határain
kon túl is ismerik. Évek óta Érden adják át az egyik legmagasabb szintû földrajzi 
szakmai elismerést, a Teleki Sámuelemlékérmet, valamint neves tudósok részvé
telével – idén immár ötödik alkalommal – tartották meg a Balázs Dénes tudomány
történeti konferenciát, amely az Érdi Napok rendezvénysorozatába illeszkedik.

arról  az  eseményről,  amikor 
az  év  elején  a  magyar  Afrika-
kutató expedíció tragikus körül-
mények  közé  került,  és  egyik 
tagja  hivatása  teljesítése  köz-
ben  életét  vesztette.  A Magyar 
Földrajzi  Társaság  választmá-
nya  úgy  döntött,  hogy  Fábián 
Tamás  egyetemi  adjunktus 
számos  nemzetközi  expedíció-
ban  való  részvételét,  valamint 
a  Szegedi  Egyetemen  végzett 
tudományos  és oktatói munká-
ját  posztumusz  Teleki  Sámuel-
emlékéremmel ismeri el. 
A kitüntetések  átadását  és 

a  rövid  laudációk  elhangzását 
követően  az  V.  Balázs  Dénes 
konferencia  résztvevői  tudo-
mányos  előadásokkal  folytat-
ták  a  munkát.  A tanácskozás 
idei  témája  –  Magyar  László 
és  az  Afrika-kutatás  –  annál  is 
inkább  érdekesnek  ígérkezett, 
mert  Magyar  Lászlót  életében 
és  halála  után  is  gyakran  érték 
igaztalan  vádak,  illetve  számos 
kétséget  fogalmaztak  meg  uta-
zásainak  helyszíneit  illetően. 
A tizenhat  előadás,  majd  az 
azokat követő kiállítás azonban 
lehetőséget adott a  legendák és 
tévedések  tisztázására. Délután 
került  sor  a  Közel  Afrikához 
címû,  Magyar  László  életútját, 
munkásságát  és  az  általa  kuta-
tott  területet  bemutató  idősza-
kos kiállítás szakmai megnyitó-
jára. A sokrétû ismeretanyaggal 
szolgáló,  rendkívül  tartalmas 
nap végül érdekes könyvbemu-
tatóval  zárult.  Kubassek  János 
múzeumigazgató  Sebestyén 
Éva  Magyar  László  utazásai 
Dél-Afrika  belsejében  az  1849–
1857-es  években  címû  könyvét 
ismertette az érdeklődőkkel. 
  Bálint Edit

Kubassek János múzeumigazgató házigazdaként üdvözli a tudománytörténeti konferencia résztvevõit
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T. Mészáros András és Szabó József adta át Lisnyák Sándor professzor-
nak a Teleki Sámuel-emlékérmet
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Halláspanaszok: a gyors beavatkozás segíthet

Az egy-egy turné során, hos-
szú időn keresztül érő óriási 
zajártalom az, aminek gyako-
ri eredménye a zenészek nagy 
számban előforduló hallásrom-
lása – mutatta ki egy hangsze-
resek és énekesek körében vég-
zett tanulmány. Nem meglepő 
tehát, ha egyes internetes forrá-
sok szerint Cher, Bono a U2-ból, 
Ozzy Osbourne, Phil Collins, 
Sting, Eric Clapton vagy Pete 
Townshend, a The Who énekes-
gitárosa is ezzel a problémával 
küzd, bár különböző okok miatt. 
Állandó halláspanaszokkal 
élnek a népszerű Dallas sorozat 
sztárjai, a Bobbyt játszó Patrick 
Duffy és a Lucyt alakító Charlene 
Tilton is. Úgy látszik, hogy a 
hallásproblémák a Ewingokat 
sem kerülik el. Érdekesség, hogy 
Patrick Duffy az Amplifon egyik 
amerikai vállalata (Miracle-Ear) 
televíziós reklámjainak az állan-
dó szereplője. Bátran biztat a 

hallókészülékek használatára, 
saját példáját említve. Többször 
beszél arról, hogy bizony neki is 
először a hiúságát kellett legyőz-
nie ahhoz, hogy megtapasztalja 
azt, hogy mennyivel jobb újra 
jól hallani, és így aktív életet élni.  
Jodie Foster, az A bárányok hall-
gatnak című film főszerepében 
nyújtott alakításáért Oscar-díjat 
kapott, napjainkban pedig büsz-
kén viseli hallójárati készülékét, 
gyakran a frizuráját is úgy alakít-
ja, hogy az igazán figyelmes sze-
mek észrevehessék apró „éksze-
rét”. Több helyen említik továb-
bá a leghíresebb hallókészülék-
viselő színészek között Barbra 
Streisand és Sylvester Stallone 
nevét is. Az egykori amerikai 
elnökök közül hallókészüléket 
viselt Ronald Reagan, és ma is 
azzal él a jelenlegi külügymi-
niszter, Hillary Clinton férje, Bill 
Clinton is. Amikor Reagan elnök 
készülékviselése nagy nyilvános-

ságot kapott, ugrásszerűen meg-
nőtt a kereslet a hallókészülékek 
iránt az USA-ban, az iparág alig 
tudta teljesíteni a beérkező igé-
nyeket. Hazánkban is sok híres 
ember – színész, zenész, politi-
kus, közéleti személyiség – hord 
hallókészüléket napjainkban is. 
Vajon kinek kellene felvállalnia 
itthon az eszköz viselését, hogy 
hasonló hatást váltson ki a hal-
lásproblémákkal élőkből, mint 
az Egyesült Államok korábbi 
elnökének esete?1. A családtag lakásába meg-

érkezvén, bántóan hangosnak 
találja a rádió vagy a televízió 
hangját, azonban a házigaz-
da nem érzékeli a normálisnál 
erősebbnek a hangerőt.

2. A nagypapa, nagymama 
(édesapa, édesanya) gyakran 
visszakérdez a beszélgetések 
során, gyakran félreért szava-
kat, és emiatt félreértelmez 
mondatokat. Társaságban félre-
vonul, sokszor kivonja magát a 
nagy családi beszélgetésekből.
Úgy tesz, mintha figyelne, de 

valójában nem pontosan érti, 
hogy miről is van szó.

3. Nem szívesen jár el a csa-
ládtag otthonról. Nem érti a 
színházban a szereplők szöve-
gét, emiatt nem figyel, akár el 
is aludhat előadás közben.

4. Többször előfordul, hogy 
nem hallja meg a telefoncsör-
gést vagy a kapucsengő jel-
zését.

5. Nehézkessé válnak a tele-
fonos beszélgetések, mivel nem 
mindig a kérdésre válaszol a 
családtag, ennek egyik oka a 

beszédértési problémák mel-
lett az is lehet, hogy nem tudja 
kompenzálni a rossz hallását 
azzal, hogy szájról olvas.

Ha ezek közül legalább egy 
tünetet észlelt a családtagjai-
nál vagy a környezetében élők-
nél, kérjen nekik időpontot, 
és hozza el őket egy ingye-
nes hallásvizsgálatra az önhöz 
legközelebb eső Amplifon 
Hallásközpontba! Ne feledje: 
minél előbb kezeljük a fennálló 
problémát, annál előbb sikerül 
megoldani azt!

A világ vezetõ hallókészülék-forgalmazójának 
1950-ben induló története akár egy egész estés 
hollywoodi film forgatókönyve is lehetne. Az 
Amplifon krónikáját kezdetben egy elkötelezett 
angol mérnök és az élet írta.
Algernon Charles Holland angol mérnök a II. világhá-
ború során érkezett Itáliába a brit különleges haderõk 
tagjaként. Az õrnagy az ott-tartózkodása alatt nem csu-
pán az országba szeretett bele, hanem egy gyönyörû 
olasz hölgy is felkeltette az érdeklõdését. Úgy döntött 
tehát, hogy nem utazik vissza Nagy-Britanniába, inkább 
letelepedik Olaszországban. Charles Holland azt tapasz-
talta, hogy a hallásrehabilitáció még gyerekcipõben jár 

a térségben, így az angliai tapasztalatait felhasználva 
1950-ben Milánóban, a Via Durinin megnyitotta az 
elsõ Amplifon Hallásközpontot. A hölgy ugyanebben az 
évben Mr. Holland felesége lett, és Anna Holland nap-
jainkban is az Amplifon tiszteletbeli elnöke. Napjainkban 
a vállalatcsoport nemzetközi hálózatát 3156 hallásköz-
pont és 2923 forgalmazó partner alkotja 5 kontinens 19 
országában. 
Az Amplifon – Magyarországon egyedülálló módon 
– a napjainkban elérhetõ összes hallásjavító módszerrel 
és eszközzel rendelkezik, azaz a jelenleg orvosolható 
összes hallásproblémára kínál megoldást a páciensek 
számára.

Útmutató családtagoknak:

az 5 árulkodó jel

Gyakran elõfordul, hogy a rokonok elõbb érzékelik a hallás romlását a családtag-
nál, mint az, aki valóban hallásproblémával küzd. A következõ árulkodó jelek nagy 
valószínûséggel a hallás valamilyen mértékû romlására utalnak. Segítsünk nekik!

Híres hallókészülék-viselõk
A hallásproblémák természetesen a híres embereket 
sem kímélik, legyen szó színészekrõl, zenészekrõl 
vagy akár korábbi amerikai elnökökrõl.

Amplifon: hollywoodi történet

Melyik korosztályt érintik első-
sorban a hallásproblémák?

Egy bizonyos kor után, nagyjá-
ból 45 év körül, a hallásban egy 
fiziológiai hanyatlás kezdődik. 
Ezért alapvetően mindannyian 
hallásromlásra vagyunk ítélve, de 
a panaszok jelentkezése és mér-
téke sok mindentől függ, például, 
hogy elkerültük-e a hangos zajokat, 
dohányoztunk-e, milyen az érrend-
szerünk, rendben van-e a vérnyo-
másunk, volt-e fejsérülésünk stb. 
Mindazonáltal 70 éves korban a 
hallás soha nem lesz olyan, mint 
20 évesen, és valószínűleg előbb-
utóbb az idősek nagy százalékának 
szüksége lesz hallókészülékre.

Ha valaki nem hall jól, fel-
tétlenül hallókészüléket kell-e  
viselnie, vagy van más megoldás? 

Ez attól függ, hogy milyen típu-
sú a hallásvesztesége. Azonban a 
nagyothallás több mint 80%-ának 

esete idegi eredetű, főként a belső 
fülben lévő károsodások miatt. 
Ezekben az esetekben a megol-
dás a hallókészülékek különbö-
ző formáinak használatából áll, a 
nagyothallás szintjétől és egyéb 
tényezőktől függően.

Mennyire fontos szempont a 
hallásproblémák kezelésénél a 
gyors beavatkozás?

Minél korábban kezeljük a fenn-
álló problémát, annál nagyobb az 
esélye annak, hogy sikerül meg-
oldani azt. Lehet, hogy csupán 
fülzsírdugó okozza a kellemet-
lenséget, de ha például egy akut 
halláscsökkenésről van szó – amit 
akár vírusfertőzés is okozhatott 
–, a kezelés eredményessége attól 
is függ, hogy mennyi idő telt el a 
panasz keletkezése óta.

A héten indul egy országos 
kampányuk. Mivel várják az 
érdeklődőket?

Az ingyenes hallásvizsgálat mel-
lett ingyenes hallókészülék-próba-
hordási lehetőséget is biztosítunk. 
Ez azt jelenti, hogy azok, akiknek 
a vizsgálat során hallókészülékkel 
kezelhető problémát állapítunk 
meg, a saját otthoni környeze-
tükben, több napon keresztül is 
ki tudják próbálni a készülékek 
hatását. Azaz azt, hogy milyen 
változásokat okoz a mindennapi 
élet során, ha újra hallják a már-
már elfeledettnek hitt hangokat.

Mit kell tennie a kerületi 
lakosoknak, ha részt szeretné-
nek venni egy hallásvizsgálaton, 
vagy ha ki akarják próbálni a 
hallókészülékeket?

A várakozás elkerülése végett 
kérem, hogy egyeztessenek idő-
pontot munkatársainkkal az oldal 
alján található hirdetésben sze-
replő telefonszámon. Várunk min-
denkit szeretettel!

Ha valakinek halláspanasza van, mielõbb jöjjön el hozzánk, 
ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló problémát, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt – mondta el 
lapunknak dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus fõorvos, 
az Amplifon orvosigazgatója. Lapunk a hallásproblémák kezelésé-
nek lehetõségeirõl kérdezte a kiváló szakembert.

Élni jó. Hallani kell.

Tudta Ön, hogy…
...egy 6 hónapos csecsemõ 

képes bármely nyelv hangjait 
megérteni?

...a kiejtett hangok mindössze 
30%-a látható a beszélõ ajkán?

…a kengyel, az üllõ és a kala-
pács testünk legkisebb csontjai. 
A középfülben lévõ dobüregben 
található három csont együtt 

nem nagyobb, mint egy 1 eurós 
érme!

...a dobhártya rezgésekor csu-
pán 0,00000001 mm-t mozdul 
el? Ez egy emberi hajszál vas-
tagságának százezred(!) része.

...elég csupán 7 és fél percet 
tölteni egy hangfal közelében 
egy rockkoncert alatt, hogy hal-
lásvesztés következzen be?

...a Rock and Roll Hall of 
Fame-be (Hírességek Csarnoka) 
beválasztott zenészek 60%-a 
szenved halláskárosodásban?

…a lakosság több mint 10%-
ának van valamilyen mértékû 
hallásproblémája, de csak 10–
25%-uk használ hallókészülé-
ket? Ez a szám hazánkban sok-
kal alacsonyabb!

6 megdöbbentõ tény a hallásról
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A természet nem akar tudomást 
venni róla, hogy szép csendben 
bekopogott az ősz, ugyanúgy 
hét ágra süt a nap, mint nyáron, 
még a harminc fok sem ritka. 
Tehát itt van az őszi nyár, ame-
lyet el akartunk búcsúztatni. 
A nyárbúcsúztató utcabál Érden 
már tavaly is tömegeket von-
zott. Az idén a kánikulai idő-
járás talán még több embert 
csalt ki a városközpontba, esté-
re szinte mozdulni se lehetett a 
környéken, annyian sétálgattak, 
nézelődtek – és fogyasztottak. 
Szerencsére kultúrát is, amely-
ről a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ vezetése gondosko-
dott. Jól összeállított, gazdag 
programja már a déli napsütésre 

odacsábítgatott embereket, bár 
talán ez az időpont nem olyan 
kedvező, mint a késő délutáni, 
amikor már mindenki túl van az 
otthoni családi ebéden és pihe-
nésen, így jöhet a közös szó-
rakozás. A Pincetulajdonosok 
Egyesületének Magtár 
Tánccsoportja mindenesetre 
több nézőt érdemelt volna, de 
a tagok ebéd helyett ropták. Jó 
ebédhez szólt a tánc… Õk kezd-
ték és a többi helyi táncegyüttes 
folytatta, egymás után: a Bonton, 
a Frutti, a Musztáng, az ÉTC 
Akro-jazz Táncszínház. Az érdi 
sportegyesületek (Spartacus, 
Judo Club, Kyokushin Karate, 
Muay Thai Boksz, ÉTC, Fashion 
Dance Táncstúdió) bemutatója 

mindazoknak is érdekes lehe-
tett, akik a sportot tisztes távol-
ságból nézik… 

Az érdi „kiscsillagok” után 
jöttek a nagyobb csillagok a 
Lukin László Alapfokú Mûvé-
szeti Iskolából, akik ének-
tudásukkal és jobbnál jobb 
mûsorszámokkal „dobták fel” 
a közönséget. Szóka Júlia ének-
mûvész tanítványai megint 
helyt álltak, az utóbbi években 
igen sokat fejlődtek, több tehet-
ségkutató versenyen is helye-
zést értek el, legutóbb például 
Petrás Mátyás, aki a nyár végén 
megnyerte kategóriájában a 
Balaton hangja rendezvényt. Õ 
duettet énekelt a szintén tehet-
séges Bencze Zsófiával, majd 
Boda Gábriellel együtt próbálta 
meghódítani egy szám erejéig 
a színpadon éneklő tanárnő-
jét. Az alkalmi trió viszont a 
tapsokból ítélve a nézők szívét 
hódította meg… Így tett Bartus 
Barbara is sugárzó előadás-
módjával. A lengyel és a szerb 
testvérvárosi delegációt például 
annyira felvidították a slágerek 
– s persze a szereplők –, hogy 
komolyan érdeklődtek egy kinti 
fellépés lehetőségéről.

T. Mészáros András polgár-
mester, Segesdi János alpol-
gármester és Aradszki András 
országgyûlési képviselő is meg-
jelent a kulturális programokon, 

körülnéztek az utcabálon és 
lépten-nyomon megszólították 
őket az érdiek, akik láthatóan 
jól érezték magukat – köszön-
hető ez persze a mûsorokon 
kívül folyó boroknak, söröknek 
is. A Hudák család is kínálta 
„szebbnél-szebb” borait, ők már 
az egy héttel későbbi szüreti fel-
vonulásra készülődtek… Finta 
József helyi vállalkozó pedig 
elhatározta, jövőre ő is kivo-
nul a rendezvényházából erre 
az időszakra az utcára, azaz 
az utcabálra specialitásaival. 
A város vezetői az esti órákban 
a testvérvárosi küldöttségekkel 
vacsoráztak, amelyen meg-
tárgyalták az együttmûködés 
további lépéseit is. Persze előt-
te meghallgattak még egy igazi 
érdi csillagot, Szabó Ádámot, 
aki a Csillag születik tévépro-
dukcióban kápráztatta el a 
nézőket harmonikatudásával 
és előadásmódjával. Most is 
ezt tette, a Firkin zenekar fel-
lépése után. Azért ne feledkez-
zünk meg a színpad mellett álló 
tanáráról a Lukinból; Szokolai 
Zoltánról sem, aki nélkül Ádám 
nem valószínû, hogy „égitestté” 
vált volna…

Ahogy közeledett az este, 
úgy lett az utcabál egyre han-
gulatosabb, kigyúltak a fények, 
még zsúfoltabb lett a Fő tér, a 
sétáló utca és a nagyszínpad 
előtti terület. A hangulat egyre 
magasabbra hágott. S akkor jött 
egy igazi bulizenekar, a Smile 
Circus, a „fókuszos” Gönczi 
Gáborral az élen, aki kellően ért 
hozzá, csapatával hogyan dobja 
fel még jobban a több ezressé 
duzzadt közönségét. A recept 
egyszerû: magyar és világsláge-
reket kell játszani! Azért van-
nak a fiúknak saját számaik is, 
mint a médiás-zenész-énekes az 
Érdi Újságnak elmondta: hama-
rosan bemutatják egy koncert 
keretében ezeket a szerzemé-
nyeket.

– Húsz éve muzsikálok, de 
Érden most léptünk fel először. 
Kicsit féltem is amiatt, hogy 
hogyan hódítjuk majd meg 
az érdiek szívét, de úgy látom 
sikerült – huppant rá a Szepes 
egyik székére a kimerítő elő-
adás után.

A koncert jól sikerült, min-
denki boldog volt – zenész, 
néző egyaránt –, jöhetett a 
nyárbúcsúztató tûzijáték, de az 
emberek még éjszakáig utcabá-
loztak. Temesi László

Mivel első alkalommal rendez-
ték meg, bizony meglepetés 
érte a múzeumkertbe térőket 
szeptember 8-án: csak úgy 
sürögtek-forogtak az önjelölt 
szakácsok és kiskukták az ősfás 
parkban. Délután három és fél 
hat között kulináris ínyencsé-
gekkel várták a látogatókat.

A múzeumkertben felállított 
rezsókon rotyogtak a különfé-
le tésztafajták, a finomabbnál 
finomabb szószok és feltétek 
pedig a lábasokban hevertek. 
A látogatók meg is kóstolhattak 
egy-egy tányér ínycsiklando-
zó tésztaételt. Az előkészítést 
többen már otthon elkezdték. 
Elsősorban a paradicsomos és 
tejszínes alapú tésztaételek 
domináltak, de volt töltött ravio-
li is. A szervező 2030 Egyesület 
és a Vöröskereszt is fakanalat 
ragadott.

Bármilyen étellel, melyben 
a tészta hangsúlyos szerephez 
jut, nevezhettek a résztvevők. 
A legtöbben bolti gyors tésztá-
val érkeztek, de akadt olyan 
is, aki bizony tésztagyúrásra 
adta a fejét, és házi készítésû 
finomsággal vendégelte meg a 
járókelőket.

Míg a szülők jóízûen kóstol-
gattak, a gyermekeket percek 
alatt elvarázsolták az ügyes 
kezû arcfestők: tündérek, pil-
langók, kutyák hagyták el a 
múzeumkertet.

A találkozó nem versenyjel-
legû volt, ám a zsûri minden 
résztvevő teljesítményéről szó-
beli értékelést adott és jelké-
pes ajándékokat nyújtott át a 
fesztivál végén. Az érdi Kalita 
Tészta Kft. házi jellegû száraz-
tésztacsomaggal jutalmazta a 
helyezetteket, a legügyesebb, 
legkreatívabb csapat pedig 
egy kellemes hangulatú vacso-
rát is tölthet majd el az Érdi 
Vigadóban.

Sokan kóstolták meg a feszti-
vál sztárjának kikiáltott tészta-
különlegességet, ami nem más 

volt, mint igazi, kézzel gyúrt, 
házi finomság, a francia rata-
touillehoz (padlizsános egytál-
ételhez, vagy lecsóhoz) hasonló 
zöldségfeltéttel. A tálalás pro-
fikat meghazudtolónak bizo-
nyult: a mediterrán zöldséges 
tésztához parmezánforgács és 
díszítésül friss bazsalikomlevél 
dukált.

– Örülünk, hogy kijöttek, 
érdeklődtek az emberek. Amit 
pedig a két hölgy letett az asz-
talra ezzel az ínycsiklandozó 
zöldséges tésztakülönlegesség-
gel, az egészen fantasztikus 
– mondta Szilvás Zoltán szer-
vező, majd hozzátette: olyan 
fesztivált szeretnének életre 
hívni a városban, ami összehoz-
za az embereket és kicsit Érdre 
vonzza a látogatókat is. – Érdért 
szeretnénk tenni valamit, hogy 
legyen, ami miatt idejönnek 
más városokból az emberek, 
és ha már itt vannak, megláto-
gatják a galériánkat, a múzeu-
munkat, vagy a minaretünket. 
Szeretnénk, ha Érd felkerülne 
a térképre – tette még hozzá a 
szervező.

Aki pedig e beszámolót olvas-
va kedvet kapott egy finom 
tésztaételhez, azt október első 
hétfőjén szeretettel várják az 
Érdi Vigadóban, ahol egy olasz 
vendég fog főzni a látogatóknak 
és oszt meg igazi itáliai recepte-
ket az érdeklődőkkel.

Tehát október elsején este 
várják a tészta szerelmeseit egy 
hamisítatlan olasz estre.

 Kovács Renáta

Elsõ Érdi Tésztafesztivál

Házi metélt és töltött ravioli
A délelõtt a sport, a délután 
a gasztronómia jegyében 
telt múlt szombaton: az 
utcabál ideje alatt rendez-
ték meg ugyanis az Elsõ 
Érdi Tésztafesztivált.

A kiskukták is megéheztek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Tömegeket mozgatott meg a színes kulturális program

Fergeteges nyárbúcsúztató  

utcabál a Fõ téren
Megtelt hét végén a városközpont érdeklõdõ érdiekkel. Sokakat vonzott a gazdag 
program, az utcai árusok és a körhinta köré csoportosuló játékok. Minden kellék 
adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a nyárbúcsúztató utcabálon, amely 
egész napos kikapcsolódást kínált gyereknek, felnõttnek egyaránt. Ezen a szomba-
ton ezrek vonultak ki a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elé, ahol a nagyszínpad 
állt és persze a Fõ térre, a sétáló utcába.

Gönczi Gábor és a Smile fergeteges koncertje 

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Szabó Ádám magával ragadta az érdi közönséget
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. szeptember 17 – 23.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő 8.30–18.00 
óráig, kedd–csütörtök 8.30–
15.30, péntek 8.30–12.00  
óráig.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 

termei  bérbe  vehetők    kulturális, 

közművelődési  alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 

– 06-23-365-490/ 112

Szeptember 20., csütörtök 19 óra
„Életünk dalai”
Szinetár Dóra és Bereczki 
Zoltán duett koncertje
Belépő: 2800 Ft
Utolsó előadás együtt Érden! 
 
Szeptember 22-én, szombaton 11 órakor
Énekkari és népdalköri  
találkozó
A térség népdalköreinek és 
énekkarainak találkozója, ame-
lyen a művészeti együttesek 
bemutatják új produkcióikat.
A bemutatókat közös éneklés 
követi.

Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva  
tanfolyamvezetőnél:  
06-30/640-6946

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

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

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
Szept. 17-29. 
Maja Kalcseva „Rodopei 
képek” című fotókiállítása

Bulgária Függetlenségi Napja 
2012. szeptember 20.
Helyszín: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 
10.30 és 14 óra 
Mese a jóságról 
interaktív bábelőadás gyer-
mekeknek.  A Malko Teatro 
előadása.
18 óra
„Bolgár zene” zenés irodal-
mi est. Közreműködnek: 

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családsegítő Központ

családgondozó
munkakör betöltésére.

A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csopor-
tok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez 
kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról 
megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény  és  juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, egyetem (csak szakirányú) felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, 

szociálpedagógus, szociálpolitikus),
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló oklevélmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. október 
1. napjától tölthető be.
A  pályázat  benyújtásának  határideje: 2012. szeptember 21. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 374-944 -os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 6/2012 , valamint a munkakör megnevezését: családgon-
dozó.

•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail 
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag szakirányú 
főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetséges. (A záróvizsga-igazolás nem elegendő) Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érdi Lap - 2012. szeptember 10.
•  Érdi Honlap - 2012. szeptember 10.

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családsegítő Központ

szociális asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 
helyi szociális ellátórendszer, valamint az észlelő- és jelzőrendszer ismeretének segítségével 
a családgondozó szervezési jellegű feladatainak támogatása. Információnyújtás az ellátottak 
számára és az ügyintézésben történő közreműködés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, szociális asszisztensi (OKJ) végzettség, szociális, gyermek és ifjú-

ságvédelmi ügyintézői (OKJ) végzettség, mentálhigiénés asszisztensi végzettség (OKJ),
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló oklevélmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. október 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 374-944 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 7/2012 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•   Érdi Lap - 2012. szeptember 10. •  Érdi Honlap - 2012. szeptember 10.

Hadzsikosztova Gabriella szí-
nész és Eredics Dávid zenész
A programokat az Érdi Nem-
zetiségi Bolgár Önkormányzat 
támogatásával rendezzük.

szeptember 21. 15 óra
Csuka Zoltán születésnapja. 
Koszorúzás. Jószomszédság 
Könyvtár, Érd, Sárd utca 35.

Könyvtárunk fotópályázatot 
hirdetett Extrém olvasás cím-
mel.

Indul a szavazás! 
Szavazzon kedvenc fotójára 
honlapunkon!
Szavazni 2012. szeptember 23-ig  
lehet, eredményhirdetés októ-
berben.

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

▲

Cukorbetegeket is
érint az érszűkület
Tisztában van vele, hogy a cukorbetegséggel 
járó érszűkület miért okozhat amputációt?

A cukorbetegség jelentősen gyorsítja az érel
meszesedés folyamatát, ezért a szövődmények 
között szerepelnek a szívkoszorúér és agyi erek 
megbetegedése, szemfenék ereinek elszűkülése, 
a magas vérnyomás, cukorbeteg láb (elszűkülnek 
az erek az alsó végtagokban), idegrendszeri 
károsodások, szürke hályog, veseproblémák, po-
tencia zavar, bőrgombásodás. 

A legtöbb szövődmény annak köszönhető, 
hogy a beteg erek nem tudják már teljes mér
tékben ellátni a feladataikat. 

Hallott már olyan tudományos módszerről, 
amivel több ezer érszűkületes beteg állapota 
javult?

Az egyedülállóan alkalmazott módszer, számos 
publikációval rendelkező magyar  találmány. 

Az új Micromed Érszűkület Terápiás kezelés, 
alkalmas az érszűkület megelőzésére, kezelé
sére, további romlás megakadályozására, mind
ezt fájdalom és szövődménymentesen.

A kezelések során a hajszálvékonyra leszűkült 
erek is képessé válnak ismét elegendő oxigén 
szállítására, így elérhető, hogy a láb ismét élettel 
teljen meg. 
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS 
ÉS BEJELENTKEZÉS:
20/2318298, 30/2779947, 70/2767076
www.micromedkft.com, info@micromedkft.com

A kezelés akkor a leghatékonyabb, ha betegség 
korai szakaszában alkalmazzuk. A 20 alkalmas 
kezeléssorozat hatására betegeink járástávolsága 
növekszik, éjszakai görcsök elmúlnak, lábzsib-
badás, hidegérzet, fülzúgás csökken, a járás 
könnyedebb lesz, férfiaknál merevedési zavarok 
javulnak. 

Az érszűkület kezelés kiegészül egy interferen
ciás kezelés sorozattal, amely hatékonyan alkal
mazható fájdalomcsillapításra, reumatikus 
panaszokra, ízületi panaszokra.

Ha Ön úgy érzi hogy eddig elhanyagolta erei 
állapotát, vagy panaszai vannak, jelentkezzen 
be a BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 2-4. (Kálvin tér-i)
sebészeti rendelőnkbe egy állapotfelmérő ér-
vizsgálatra, hogy ne a betegség határozza meg 
életét. A kezelések elérhetőek már Kaposváron, 
Győrben és Sopronban is.

AKCIÓNK TOVÁBB FOLYTATÓDIK, 
amennyiben szept. 20.-áig 

bejelentkezik: Nem kell több 
hónapot várnia az előjegyzésre, 

azonnal megvizsgáljuk. 
ÉRVIZSGÁLAT 8000 Ft HELYETT, 

CSAK 5000 Ft
A Terápia igénybevétele esetén

ingyenes az első érvizsgálat 
és a kontrollvizsgálat is. 

Új komplex eljárás az érszűkületes betegeknek
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szeptember 17., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt 
9:50 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 Érdi Panoráma
15:45 Négyszemközt 
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1.

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

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

szeptember 18., kedd
8:00 Híradó
8:30 Négyszemközt
9:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
9:30 Kézilabda-mérkőzés

11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:25 Híradó
15:45 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

A templom megtisztítása 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1.

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

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

szeptember 19., szerda
8:00 Híradó 
8:30 Fény-kép
9:00 Magyarok az emberevők földjén 14/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Kisnána, 50/24. 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 35. rész 
11:50 Négyszemközt
15:25 Híradó 
15:45 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

A templom megtisztítása 60’ 
17:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Szembesítés 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

szeptember 20., csütörtök
8:00 Híradó 
8:30 Mozgás
9:00 Négyszemközt
9:20 Csillagszem

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése

15:00 Híradó
15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 35. rész 
15:45 Mozgás

16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Kisnána, 50/24. gasztronómiai 

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

18:00 Szembesítés magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

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

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

Nemes Tibor filmje 35. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 21., péntek
8:00 Híradó
8:30 Bibliai Szabadegyetem 

Nikodémus látogatása 60’ 
9:30 Négyszemközt
9:50 Szembesítés 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 35. rész 

11:20 Fény-kép
11:50 Négyszemközt
15:15 Híradó
15:35 Szembesítés 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Fény-kép
17:25 Polgár-társ
17:55 Mozgás
18:25 Itthon – Otthon Hortobágy 12/1. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Nikodémus látogatása 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

szeptember 22., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ

10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 Szembesítés 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
Nikodémus látogatása 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 35. rész 
20:30 Könnyek az esőben 

amerikai filmdráma, 100’ 
rend.: Don Sharp 
Fsz.: Sharon Stone, Christopher Cazenove 

22:10 Érdi Panoráma
22:40 Csillagszem

szeptember 23., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás

10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Nikodémus látogatása 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Nikodémus látogatása 60’ 

17:00 Könnyek az esőben 
amerikai filmdráma, 100’ 
rend.: Don Sharp 
Fsz.: Sharon Stone, Christopher Cazenove 

18:40 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:10 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 36. 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 17–23.

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.

 Név: Telefon: E-mail:
1 Biczi Károly 06-30/989-5807 biczikar@t-online.hu
2 Bodó Sándor 06-30/748-0681 sanib@hotmail.hu
3 Bojtár Ádám 06-30/236-1124 bojad@freemail.hu
4 Csapliczky László 06-30/951-9623 gvf2000@t-online.hu
5 Csóli László 06-20/622-6881 csolilaszlo@t-online.hu
6 Fogarasy Andrea 06-30/371-9908 afogarasy@hotmail.com
7 Fügedi Attila 06-20/982-4958 fugediterv@fugediterv.hu
8 Felhős Koppány 06-70/613-9362 k.felhos@kulturcad.hu
9 Galló Gergely 06-20/472-4376 

10 Kardos Máté 06-20/525-9163 kardosmate@gmail.com
11 Kovács Gyula 06-30/289-9146 akvabt@gmail.com
12 Kovács Zoltán Károly 06-20/941-7227 kovacszoltankaroly@gmail.com
13 Kovács Péter Barna kpeterbarna@gmail.com
14 Krebsz Gábor 06-30/941-1325 klpkft@t-online.hu
15 Lukács Dávid 06-20/991-0882 szegedbeton.erd@gmail.com
16 Magyar János 06-30/285-2804 magyar_janos@freemail.hu
17 Mosbontner Gábor 06-30/894-9931 mosbontner.gabor@gmail.com
18 Nemes Attila 06-30/981-2946 nemes-attila@t-online.hu
19 Pál Tibor 06-30/631-0919 pal.tibor@freemail.hu
20 Papp Zoltán 06-30/938-4111 cbau@t-email.hu
21 Pásztor István 06-30/273-1398 pasztorsteve@gmail.com
22 Petró Tibor 06-70/625-0116 sanib@hotmail.hu
23 Sebesy Dezső 06-30/394-3537 sebesy.dezso@citromail.hu
24 Somogyi Miklós 06-30/211-3745 somogyimiklos@vipmail.hu
25 Szatmári Gábor 06-20/941-2874 szatmarigabor480801@freemail.hu
26 Szabó Attila Róbert 06-30/257-2402 sza@epitem.com
27 Székely Lajos 06-20/536-9299 szela07@gmail.com
28 Takács Miklós 06-30/330-6088 miktak@freemail.hu
29 Urbányi Miklósné 06-30/226-6502 margitdobos@gmail.com
30 Vető Béla 06-20/918-4121 vetobela@gmail.com
31 Vincze Gábor 06-20/433-9294 vg@innoepulet.hu
32 Vladár Zoltán 06-20/317-9312 vladarzoltan@gmail.com
33 Waszner Péter 06-30/225-3877 wenabau@wenabau.hu

A beruházó társulás által  
akkreditált mérnökök listája
Az alábbiakban közöljük a beruházó önkormányzati társulás köz-
lése alapján az akkreditált mérnökök listáját.

információk

Tisztelt szülők! 
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szeretettel meghív minden érdeklődő szülőt  

és diákot az általános iskolák tanulói számára tartandó 2013/2014. tanévet megelőző
beiskolázási szülői értekezletre.

A beiskolázási szülői értekezlet időpontja:
nyolcosztályos gimnázium (negyedik osztályosok)

2012. szeptember 24. hétfő, 17 h
négyosztályos gimnázium (nyolcadik osztályosok)

2012. szeptember 25. kedd, 17 h

Az értekezletek helyszíne:
Vörösmarty Mihály Gimnázium, díszterem

 Iskolavezetés

Meghívó

A Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2012. szeptember 17-én (hét-
főn) 18.00 órakor kezdődő 

ülésére
Az ülés helye:

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium

(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 
1/B)

Meghívó

A Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2012. szeptember 18-án  
(kedden) 

17.00 órakor kezdődő ülésére
Az ülés helye:

Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

Az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. szeptember 19-én (szer-
dán) 17.00 órakor kezdődő 

ülésére, illetve az utána követ-
kező, közbiztonsággal kapcso-

latos lakossági fórumra
Az ülés helye:

volt II. Lajos Általános Iskola
(2030 Érd, Fő u. 42.)

Környezetvédelmi  
fórum

Egyéves a Fidesz zöldtagozat. Ebből 

az alkalomból minden érdeklődőt 

szeretettel várunk az újra induló, 

nagy sikerű környezetvédelmi 

fórumsorozatnak a nyári szünet 

utáni első és egyben rendhagyó 

születésnapi rendezvényére. 

Visszatekintünk az elmúlt egy 

esztendő alatt végzett tevékenysé-

günkre, és megbeszéljük a követke-

ző fórumok környezetvédelemmel 

kapcsolatos témáit. Nagyon várunk 

mindenkit, aki szívügyének tekinti 

a helyi környezetvédelem jelenét 

és jövőjét. 

A program időpontja: 2012. 

szeptember 21. péntek, 18.00 óra.

Helyszín: a Városi Galéria emeleti 

előadóterme

Bada Zoltán,

a választókerületi Fidesz-

zöldtagozat elnöke

Simó Károly,

a Pest megyei Fidesz-

zöldtagozat elnöke

Az egészségügyi intézmény
közleménye
Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény az egyik 
betegtől jelzést kapott arra vonatkozóan, hogy valaki az intéz-
ményre hivatkozva próbált neki orvosi segédeszközt eladni.

Az intézmény kijelenti, hogy semmilyen cégnek vagy sze-
mélynek nem adott felhatalmazást arra, hogy rá való hivatko-
zással betegeket keressen meg. Az ilyen hivatkozások hami-
sak. Kérjük betegeinket, hogy amennyiben ilyen megkeresést 
kapnak, jelezzék az intézménynek, hogy az megtehesse a 
szükséges lépéseket.

 Dr. Kőszegi Gábor  
 főigazgató főorvos

– Ezeket a rendelõintézetbõl küldték, hogy tessék megvásárolni!
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– Nagyon nehéz összegezni az 
Erzsébet-tábor tapasztalatait, 
mert nem szeretném, ha öndi-
cséretnek hatna – kezdte moso-
lyogva Sunyovszky Szilvia. 
– Csodálatos élményben lehe-
tett része a fiataloknak a sport-
táborokban, hiszen itt olyan 
emberekkel, olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok sportolókkal 
találkozhattak, akik példaképe-
ik. De a képzõmûvészeti tábo-
rokban sem volt ez másképp, 
ahol a gyermekekkel szak-
avatott mesterek foglalkoztak 
– magyarázta az Erzsébet-prog-
ram Tanácsadó Testület elnöke.  

– Az is örömmel tölt el, hogy 
miközben fejlõdött a tudá-
suk, kreativitásuk, történel-
mi ismeretekre is szert tettek. 
Megismerkedtek Árpádházi 

Szent Erzsébettel, a magyar 
királylánnyal, akinek önfeláldo-
zása szintén jó például szolgál-
hat a gyermekek számára.

Sunyovszky Szilvia szívesen 
vállalta az Erzsébet-program 
Tanácsadó Testületbe való fel-
kérést, mert úgy érezte, iga-

zán nemes célért dolgozhat. 
– Nagyon boldog voltam, amikor 
megkerestek, hogy vegyek részt a 
tanácsadó testület munkájában. 
A táborokat elõkészítõ munka 
során olyan személyeket próbál-
tam megnyerni az ügynek, akik 
tiszta lélekkel és lelkesedéssel 
tesznek javaslatokat, akik már 
letettek valamit az asztalra.  

Az idei Erzsébet-tábor tema-
tikája fokozatosan alakult ki, de 
a jövõre vonatkozóan is vannak 
már terveink. A legújabb, hogy 
betegséggel élõ gyermekeket is 
bevonunk a táborozásba. Ennek 
célja, hogy az egészséges gyer-
mekek megtanulják a segítség-
nyújtást, az együttélést, hiszen 
ebben a korban hatalmas empá-
tia van bennük – fejtette ki a 
mûvésznõ. 

– Fizikai erõnlétüket nemcsak 
a sporttáborokban erõsíthették a 
fiatalok, de a lelki feltöltõdés is 
mindenhol jelen volt. Ez utóbbi-
ra példa a Megasztár énekeseinek 
látogatása Balatonberényben. A 
segítõkészséget fejlesztette pél-

dául a vízimentõtábor, amely 
különösen népszerû volt, ide 
sokszoros volt a túljelentkezés.  

Fontosnak tartom megemlí-
teni azt is, hogy Zánkán hatá-
ron túli magyar gyermekek 
számára biztosítottunk táboro-

zást. A közös programok, szép 
élmények õket is segítik, hogy 
hazatérve érezzék: fontos, hogy 
magyarságukkal, anyanyelvük-
kel is foglalkozzanak – mond-
ta végül Sunyovszky Szilvia. 
� �Szabó�D.

Az Erzsébet-tábor szervezőinek 
legfõbb célkitûzése az volt, hogy 
minél több olyan alkalmat és 
lehetõséget teremtsenek a tábo-
rozók számára, amely keretében 
jobban megismerhetik egymást, 
és új barátságok is születhetnek. 
Az Erzsébet-táborba az ország 
legkülönbözõbb pontjairól, 
eltérõ körülmények között élõ 
gyermekek érkeztek vakációzni. 
Mintegy 400 közösségi progra-
mon, táncházakban, kirándu-
lásokon, színházi elõadásokon, 
izgalmas vetélkedõkön vehettek 
részt a táborozók.

A mozgás nem csak a sport-
táborban kapott fõszerepet. A 
gyermekek 240 sportprogramon 
próbálhatták ki bátorságukat és 
kitartásukat, amelynek elisme-
réseként összesen 4800 érmet 
vittek haza magukkal.

Az Erzsébet-táborban ked-
veltek voltak a kézügyességet 
igénylõ foglalkozások is. A 
közel 200 kézmûves program 
során a táborozók 200 kilo-

gramm agyagot és 1200 rajz-
eszközt használtak el.

A gyermekek gondtalan tábo-
rozását több száz felnõtt: önkén-
tesek, programvezetõk, szakem-
berek odafigyelõ gondoskodása 

tette lehetõvé. Az Erzsébet-tábor-
ban a 10 hét alatt 70 szakács 
fõzött a gyermekeknek.

A táborokban 17 000 kg gyü-
mölcsöt kaptak a gyermekek; 
34 000 kg kenyér fogyott, amely 
12 elefánt tömegének felel meg; 
40 000 darab zsemlét osztottak 
ki, amelyet ha egymásra helyez-
nénk egy 3,2 kilométer magas 
tornyot lehetne építeni; 85 000 
darab rántott húst sütöttek meg, 
amely 13 kilométer hosszú lenne; 
az elfogyasztott teával pedig 
egy 25 000 literes tartálykocsit 
lehetne megtölteni. A táborozók 
összesen 8 km hosszú Balaton-
partszakaszt vettek birtokba, 
és a rengeteg kaland és élmény 
mellett 39 ezer emléket (pólót, 
Erzsébet-füzetet, fejkendõt, 
kitûzõt) vittek magukkal.

Élményekben gazdag nyári táborozás
Az Erzsébet-program Tanácsadó Testület elnöke, Sunyovszky Szilvia színmûvész 
úgy látja: az Erzsébet-táborban nyaraló gyermekek szelleme gazdagodott és fi-
zikuma is jobb lett. A színmûvésznõ elégedett az eredményekkel, és szeretné, 
ha a jövõben még több nemes cél valósulhatna meg.

Erzsébet-tábor  
a számok tükrében
Az Erzsébet-tábornak köszönhetõen idén több mint 14 ezer gyermek számára nyílt meg 
a kedvezményes táborozás lehetõsége. A Balatonon és más táborhelyszíneken szünide-
jüket töltõ gyermekek több száz tartalmas és érdekes programon vehettek részt.

Parais István koreográfus

Az idei nyáron több mint 14 ezer gyermek táborozhatott kedvezményesen
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Erzsébet-tábor

– A népmûvészeti tábor 
Balatonberényben volt, ahol 
gyöngyfûzést, agyagozást, 
ékszer- és mézeskalács-készí-
tést tanítottunk a gyermekek-
nek. Az egész országból érkez-
tek táborozók, akik lehetõséget 
kaptak arra, hogy mind a négy 
mesterségbe belekóstolhassa-
nak – mondta a koreográfus, aki 
észrevette az alkotás örömét a 
fiatalok szemében.

– Mivel a jelenlegi iskolai 
rendszerben a gyermekek már 
találkoznak ezekkel a mester-
ségekkel, nem kellett teljesen 
az alapoktól kezdeni a tanításu-
kat, de új élmény volt számuk-

ra az, hogy avatott mûvészek 
segítették õket a munkában. A 
tanórák kötetlenek voltak, így 
mindenki csak az alkotással fog-
lalkozhatott. Egy 14 éves fiú, 
aki korábban még soha nem 
foglalkozott kézmûvességgel, a 
harmadik nap után már a nála 
kisebbeket tanította – mesélt 
egyik élményérõl a mûvész.

– Nem az volt a lényeg, 
hogy a gyerekekbõl népi 
iparmûvészeket faragjunk, 
hanem az, hogy a jólesõ munka 
élményét megosztva velük, 
belekóstoljanak valamibe, ami 
gazdagítja õket – tette hozzá 
Parais István. szd

Mûvészek segítették a gyermekek munkáját
Parais István koreográfus, az Erzsébet-tábor 
népmûvészeti táborának vezetõje szerint nem az 
volt a cél, hogy mindenkibõl mûvészt faragjanak, 
hanem az, hogy a gyermekek megismerkedjenek 
néhány régi mesterséggel.

Sunyovszky Szilvia színmûvész
Erdei Zsolt Madár a balatonberényi küzdõsport táborban nyaraló gyermekekkel

A tematikus táborok közül sokan választották a labdarúgást A vízimentõ táborban az életmentés alapjait tanulták meg a gyermekek A labdarúgó sporttábor vezetõje Vincze Ottó volt
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- Mi volt az elsõdleges cél: oktatni, szórakoztatni a 
gyerekeket, vagy megtalálni az ifjú tehetségeket?

- Fontos a tehetségeket felkarolni. A gyermekek 
kreativitása nagyon magas szinten van. Nálunk 
a felszereltség az elmúlt évtizedekben nagyon 
elmaradott volt, ezért a mûvészek rá voltak kény-
szerítve, hogy saját módszereket, technológiákat 
fejlesszenek ki. A gyermekeknek is ezt próbáltuk 
átadni, hogy egy termény, egy kõ is elindítsa a 
vizuális fantáziájukat, hogy megtapasztalhassák, 
egy befestett levéllel is milyen csodákat lehet lét-
rehozni. Ez a fajta kreativitás a tudomány szint-
jén is hasznos lehet.

- Mi volt a legnagyobb élménye a táborokkal 
kapcsolatban?

- Megható volt látni és tudni, hogy olyan 
gyerekek is eljutottak nyaralni, akiknek más-

különben ez nem adatott volna meg. Szerintem 
ez életre szóló élmény számukra. Nekünk csak 
annyi volt a feladatunk, hogy a bennük szunnya-
dó kreativitást felszínre hozzuk. Minden tábor 
végén kiállítást rendeztünk a munkákból, és 
komoly alkotásokat láthattunk, de ez a fajta „ver-
seny” pluszban ösztönözte õket. Minél jobbak 
akartak lenni, de közben egymást is segítették. 
Megtapasztalták az úgynevezett mûvészi létet. Én 
magam, mûvészként, nagyon örülök, hogy ez a 
kezdeményezés megvalósulhatott. Biztos vagyok 
abban, hogy hazatérve is folytatódik a kreatív 
gondolkodásmód, alkotókedv.

Fontos a tehetségek felkarolása
Borza Teréz porcelánmûvész a nyáron 
megvalósuló Erzsébet-tábor alkotómûvé-
szeti táborának vezetõje volt. Úgy véli, a 
mûvész-pedagógusoknak sikerült elérni-
ük, hogy elõhozzák a gyermekek kreativi-
tását, fantáziáját, amely akkor is hasznos 
lehet számukra, ha tudományos pályát 
választanak majd maguknak.

Borza Teréz az alkotómûvészeti tábor vezetõje volt
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– Az augusztus elsején meg-
nyílt ügyfélszolgálati pon-
tunkra nagyon sokan térnek 
be nap mint nap. Az önkor-
mányzat vezetői, felismerve a 
lakosság igényét, úgy döntöt-
tek, megnyitják az Érdi TESCO 
Áruházban az önkormányzat 
ügyfélszolgálati pontját, és ott 
helyet adnak nekünk is, akik 
a városunk legnagyobb pro-
jektjéhez – a csatornázáshoz 
– kapcsolódó „kerítésen belüli” 
munkák elvégzéséhez kívánunk 
segítséget nyújtani.

– Elsősorban milyen jellegû 
kérdésekkel, problémákkal kere‑
sik meg önöket?

– Alapvetően három ügyfaj-
ta tekintetében térnek be hoz-
zánk. Egyrészt a közterületi csa-
tornázással kapcsolatban érdek-
lődnek. Sajnos, ezen esetekben 
nem tudunk segíteni, ilyenkor 
elirányítjuk őket a csatornázást 
végző szervezet ügyfélszolgá-
latához, megmutatjuk nekik az 
internetes elérhetőséget, illetve 
a nagyon egyszerû kérdésekben 
megpróbálunk a segítségükre 
lenni, természetesen hangsú-
lyozva, hogy nem mi vagyunk 
az illetékesek. Nagyon sokan a 
közterületi munkákkal kapcso-
latos panaszaikkal, vélt, vagy 
valós sérelmeikkel kopogtatnak 
nálunk. Ezekben az ügyekben 
sem mi vagyunk az illetéke-
sek, de a velünk egy helyiség-
ben mûködő Érd Megyei Jogú 

Város Ügyfélszolgálati Pontján 
valamennyi panaszukat rögzí-
tik és továbbítják az illetékesek-
hez. A kerítésen belüli munkák 
elvégzése az igazi szakterüle-
tünk. Augusztus folyamán több 
száz érdeklődővel beszéltünk, 
nagyon sok háztartásnál jár-
tunk, és nagyon sok szerző-
dést készítettünk elő, kötöttünk 
meg.

– Milyen tapasztalataik van‑
nak?

– Az érdi polgárok között 
nagyon nagy a bizonytalan-
ság. Az ajánlatok nagyon szó-
ródnak. Ugyanarra a munkára 
két-háromszoros ajánlatok is 
érkeznek, így a laikus polgár 
nagyon nehezen tud választani, 
dönteni. Az ár elvben érték-
mérő funkciót is betöltene, de 
ebben az esetben nincs viszo-
nyítási alap, nincs egy standard 
minőség–ár összevetési lehető-
ség, így a döntés nagyon nehéz. 
Fontos megjegyezni, hogy az 
Érdi Városfejlesztő Kft. 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú cég. 
Így mint konzorciumvezető, 
tulajdonképpen minden elvég-
zett munka mögött a Kft., a Kft. 
mögött pedig a város áll. 

– Van‑e érdeklődés az egyéb 
szolgáltatásaikra?

– Igen. Nagyon komoly érdek-
lődést tapasztalunk az általunk 
kínált OTP Ltp. finanszírozás 
tekintetében. A hozzánk fordu-
lók csaknem 40 %-a érdeklő-

dik a lehetőségek iránt. Nagyon 
pozitív a fogadtatása annak is, 
hogy a munkatársaink intézik 
a finanszírozást, így nekik nem 
kell szabadságot kivenni és sor-
ban állni. A finanszírozási aján-
latunknál lényegesen nagyobb, 
60 %-os az érdeklődés a víz-
takarékos, illetőleg szürke víz 
felhasználási ajánlataink iránt. 
A hozzánk betérő ajánlatkérők-
ben nagyon gyorsan tudatosul, 
hogy minden megtakarított – el 
nem fogyasztott – köbméter víz 
majdnem 1000 Ft megtakarítást 
eredményez a számukra, így 
egy átlagos érdi háztartásban a 
havi 4000 Ft-os elérhető megta-
karítás éves szinten akár 50 000 
Ft-ot is jelenthet. Ez nagyon 
komoly összeg, és egyben fede-
zetet jelent az iniciális beruhá-
zás elvégzésére is.

– Milyen tapasztalataik van‑
nak a csatornázási ütemtervet 
illetően? Megfelelően haladnak 
a házi bekötések?

– Ez az egyik legnagyobb 
bizonytalanság. Mindenki, vagy 
legalábbis nagyon sokan kivár-
nak a házi bekötési munkák 
elvégzésével. Ez a magatartás 
teljesen érthető, hiszen miért 
is végeztessek el egy munkát, 
készíttessek el egy bekötést, 
amit még nem használhatok, és 
a tényleges rákötésről biztosat 
igazán senki sem tud mondani. 
A kivárással csak az a baj, hogy 
amikor majd megnyílik a lehe-
tőség a rákötésre, és az addig 
elkészült nagyon nagyszámú 
ingatlannak a bekötése egyszer-
re válik kötelezővé, mindenki 
rohammunkában lesz kényte-

len elvégeztetni a házi bekötést, 
amely torlódásokhoz, csúszá-
sokhoz vezethet. Különösen 
kényelmetlen, ha mindez télen, 
hóban, sárban, vagy fagyban 
történik.

– Ebben a helyzetben mit java‑
sol?

– Mi mindenkinek azt java-
soljuk, hogy készítse elő a házi 
bekötést, végeztesse el a mun-
kát, amint erre lehetősége van, 
és a velünk kötött megállapo-
dás alapján, amikor megnyílik a 
lehetőség a tényleges rákötésre, 
akkor visszamegyünk, és átkö-
tünk. Az átkötés már annyira 
kis munka, hogy az semmi eset-
re sem fog fennakadást okozni, 
még kevésbé eredményezhet 
költségnövekedést.

– Mennyire bírják emberrel a 
jelentkezőket?

– Az augusztusi, még nyara-
lásos hónapot a meglévő mun-
katársi gárdánk könnyedén 
lekezelte, de már most látható, 
hogy bővítenünk szükséges a 
velünk együttmûködök számát, 
különösen a képzett üzletkötő-
két. Keresünk olyan szerződé-
ses partnereket, akik lehetőleg 
már most rendelkeznek PSZÁF 
vizsgával, illetőleg készek azt 
megszerezni, hiszen mi nem 
csak házi bekötést ajánlunk, 
hanem vállaljuk a finanszírozás 
megszervezését is. Jelentkezni 
a honlapunkon – www.tehb.
lapunk.hu – található elérhető-
ségeken lehet.

– Terveznek valamilyen széle‑
sebb körû tájékoztatást is?

– Igen. Rendszeresen szeret-
nénk lakossági fórumokat szer-

Lakossági fórumot szerveznek a házi bekötésekrõl

Egy hónap mérlege
Az egy hónapja létrejött Társulás az Érdi Házi 
Bekötésekért – TÉHB – konzorcium vezetõjét, Zsirkai 
Lászlót kérdeztük az elsõ hónap tapasztalatairól.

vezni, kifejezetten a házi bekö-
tésekkel kapcsolatban, ahol 
tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
legfontosabb kérdésekről, prob-
lémákról, az általunk kínált 

lehetőségekről. Az első ilyen 
lakossági fórumot 2012. 09. 19. 
18:00–tól rendezzük a Polgárok 
Házában. Minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Zsirkai László: Tájékoztatjuk a lakosságot a lehetséges megoldásokról, az 
általunk kínált lehetõségekrõl

helyi társadalom

Tisztelt 10. és 11. választókerületi lakosok!

A Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. 

szeptember 19-én (szerdán) 18:00 órától a Teleki 

Sámuel Általános Iskolában (2030 Érd, Törökbálinti 

u. 1.) tartja a következő ülését, melyre mindenkit 

szeretettel várunk! 

Dr. Veres Judit

elnök

A Heti témA tartalmából
Mit csinált Feleki Kamillal?
Vajon milyen titkos kapcsolat fûzi 
össze Schubert Évát Feleki Kamillal? 
Mit gondol a színésznõ Rudolf 
Péterrõl és Gyõzikérõl? Mit szeretne 
Pásztor Erzsi elintézni kolléganõjének? 
Kiderül a Heti Téma következõ lap-
számából.

Csoda a Pilisben
Évrõl évre rengeteg kirándulót vonz a 
Pilis, akik megnyugodva, elégedetten 
távoznak egy-egy túra után. Hogy ez 
az érzés csupán a jó levegõnek 
köszönhetõ, vagy egyéb, misztikus 
okokra vezethetõ-e vissza, döntse el 
ki-ki maga. A Heti Témában a pilisi 
piramisok mellett egy faragott kõtábla 
titkára is fény derül, és annak is utána-
jártunk, hogy valóban van-e a Pilisben 
turul formájú és koponya alakú turis-
taútvonal.

Schuster, Bergendy és az Ifipark 
Jogerõs a Várkert bazár engedélyezé-
si terve. Az egykori Ifipark állandó ze-
nészei azt mondták: amint megnyílik 
a bazár, õk elmennek megnézni. 
Schuster Lóránt sírni megy oda, 
Bergendy István takarítani, Csomós 
Péter pedig zenélni. 

Madár még nem vén trotty!
Bordatörése miatt újabb amerikai 
mérkõzését volt kénytelen lemonda-
ni Erdei Zsolt. A legrosszabbkor jött 
sérülés a 38 éves ökölvívó pályafutá-
sát is derékba törhette volna. Felmerült 
benne a visszavonulás, de – bár tuda-
tosan készül rá – egyelõre mégis el-
odázná az idõpontját.

mi tudjuk Hien jövŐjét!
A Heti Téma jósnõhöz 
kísérte Hient. Az ifjú 
énekesnõ ontotta kér-
déseit egykori és jöven-
dõbeli szerelmekrõl, 
karrierrõl és családról, 
és mindegyikre vá-
laszt is kapott. Volt, 
amikor meglepõdött, 
volt, hogy elcsendese-
dett egy-egy nem várt 
válasz hallatán, de 
gyakran ujjongott, ami-
kor fellebbent elõtte a 
jövõ fátyla.

16 skAndináv és 15 sudoku rejtvénnyel, 
csütörtökönként, csAk 95 forintért!

sztárok és 
gyerekek  

A motoron

Tanévnyitó motorozásra invitálták a magyar sztárok a budapes-
ti Pető Intézetben tanuló beteg, mozgásukban korlátozott gye-
rekeket. A Heti Téma is ott volt a helyszínen, ahol több mint 50 
motorcsoda – egy-egy kis utassal a nyergében – vett részt a nem 
mindennapi felvonuláson. A végén kiderült, nem csak a gyere-
kek számára jelent felejthetetlen élményt a közös utazás.
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A házi  szennyvízhálózat  kiala‑
kításával  kapcsolatos  aktuá‑
lis  kérdésekről  ezúttal  is  Simó 
Károlyt,  az  Érdi  Csatornamû 
Társulat  elnökhelyettesét  kér‑
deztük.

– Olyan hírek láttak napvilá-
got, hogy a rákötésre 90 napjuk 
van az ingatlantulajdonosok-
nak. Mikor kell rácsatlakozni 
az elkészült csatornára?
– Az elkészült utcai csatorna‑

hálózatra  való  rácsatlakozás  a 
legtöbb esetben még nem azon‑
nali teendő. Amikor az ingatlan 
előtti  csatornaszakasz  üzembe 
helyezéséhez  megvan  minden 
hatósági  jóváhagyás,  akkor  az 
érintett  ingatlantulajdonosok 
egy  rákötési  engedélyt  fognak 
kapni, írásban. Csak innen kez‑
dődik  a  90  nap,  ami  után  az 
addig nem csatlakozott  ingatla‑
nok  tulajdonosainak  talajterhe‑
lési díjat kell fizetniük.
Tehát  nem  kell  azonnal 

rákötni,  ahogyan  az  utcában 
befejezték  a  csatornacsövek 
fektetését.  Sőt,  nem  is  szabad, 
mert ez komoly gondokat okoz‑
hat!  A csatornacsövek  teljes 
hálózatot  alkotnak,  amelyben 
a  szennyvizet  elvezetik  a  tisz‑
títóig.  Amíg  a  teljes  hálózat 
nem készült el, addig bizonyos 
részeit  nem  lehet  használni, 
mivel  a  csövek még  nincsenek 
összekötve,  a  hálózat  nem  ér 

végig.  Így  ha  abba  szennyvizet 
engednek,  az  a  félkész  csőhá‑
lózat  végén  kifolyik  az  utcára. 
A hálózat  az  összes  cső  lefek‑
tetése  után  lesz  teljes,  amikor 
a csatornacsöveken az áramlást 
biztosító  köztéri  átemelők  is 
üzembe állnak. Ez 2013 nyarán, 
tehát csaknem egy év múlva fog 
megtörténni.

– Mikorra várhatók a rákötési 
engedélyek?
–  Csak  akkor  lehet  rákötési 

engedélyt  adni,  ha  a  hatósá‑
gok  hozzájárultak  az  elkészült 
vezeték  üzembe  helyezésé‑
hez. A legtöbb  rákötés  (a  teljes 
mennyiség kétharmada) jövőre, 
2013  nyarán  kezdődhet  meg. 
Ekkorra  várható,  hogy  üzembe 
lehet helyezni  a  köztéri  áteme‑
lőket  is.  Ettől  eltérően  néhány 
szakasz esetén még idén ősszel 
reméljük,  hogy  megkapjuk  a 
hatósági  hozzájárulásokat.  Ez 
ott  lehetséges,  ahol  egyenesen 
az  üzemelő  hálózathoz  csatla‑
koznak  a  most  elkészült  sza‑
kaszok  és  a  köztéri  átemelők 
kapacitása  is  biztosított.  Ezen 
szakaszok  listája  szeptember 
végéig  lesz  végleges,  addig  is 
türelmet kérünk.

– Milyen teendőik vannak 
addig az ingatlantulajdonosok-
nak?
–  Azt  tudom  javasolni  min‑

den – a csatornázásban érintett 

–  ingatlantulajdonosnak,  hogy 
minél  előbb  válasszon  magá‑
nak  egy  akkreditált  mérnököt. 
A mérnökök  listája  és  elérhető‑
ségük megtalálható a www.erdi‑
csatornazas.hu  honlapon,  illet‑
ve közöltük az Érdi Újságban is. 
Egyrészt  azért  érdemes  minél 
előbb  ezt  megtenni,  mert  ami‑
kor  tömegesen  jelentkeznek  az 
igények  (a  rákötési  engedélyek 
postázásával),  akkor  nagyon 
nagy  zsúfoltság  lehet  majd. 
Másrészt  azért  érdemes  minél 
előbb  ezzel  foglalkozni,  hogy 
megismerje  az  ingatlantulaj‑
donos,  mire  számítson  telken 
belül. A mérnök ugyanis a szol‑
gáltatásai között  a  terv elkészí‑
tésével  azt  is  meg  tudja  mon‑
dani,  hogy  hány  méter  csövet 
kell  majd  lefektetni,  kellenek‑e 
egyéb  eszközök  a  belső  háló‑
zathoz, hol a legoptimálisabb a 
„beállás” az ingatlanra. 

– Miben segít még az akk-
reditált mérnök és – ami nem 
lényegtelen – milyen áron?
– Az akkreditált mérnök három 

szolgáltatást  nyújt.  Egyrészt 
elkészíti  a belső hálózat  tervét. 
Másrészt ellenőrzi, hogy ennek 
megfelelően készült‑e el a háló‑
zat és átveszi azt. Harmadrészt 
segítséget  nyújt  a  szolgáltató‑
val  való  szerződéskötésben, 
a  szükséges  adatlapok  és  nyi‑
latkozatok  mûszaki  részeinek 

kitöltésében  és  adminisztráci‑
ójában.  Ezen  tevékenységekre 
nincs megszabott ár, hisz ez egy 
piaci tevékenység. Az árak átla‑
gosan  15 000  Ft  körül  vannak 
ezen tevékenységért, de vannak 
ennél  olcsóbbak  és  drágábbak 
is. 

– Hogyan érdemes választani 
akkreditált mérnököt?
–  Mindenképpen  előtte  tájé‑

kozódjunk!  Az  akkreditált 
mérnökök  listája  nyilvános. 
Javaslom,  hogy  mielőtt  szer‑
ződést  kötnek  vagy  bármit  is 
fizetnek,  ellenőrizzék  a  listán, 
hogy  valóban  arra  jogosulttal 
szerződnek‑e. Az utóbbi időben 
több  tucatnyi  panasz  érkezett, 
hogy egy nyírségi cég képviselői 
elég agresszív módon ajánlották 
szolgáltatásaikat  és  becsapták 
ügyfeleiket.  Csaknem  húszezer 
forintot  fizettek  a  tulajdonosok 
csak a tervekért, amelyeket nem 
akkreditált  mérnökök  készítet‑
tek  (néhány  esetben  még  alá 
sem  írták!).  Ezekben  az  ese‑
tekben  rendőrségi  feljelentések 
vannak  folyamatban.  Utólag 
sajnos  nem  tudunk mit  kezde‑
ni  ilyen  esetekkel,  hisz  a  terv 
csak  egy  a  jogszabályi  követel‑
mények között. Az ennek alap‑
ján  elkészült  munkát  át  is  kell 
venni az arra jogosultnak. Tehát 
javasoljuk,  hogy  előre  tájéko‑
zódjanak, mert utólag már nem 
tudunk segíteni! 

– Hogyan számoljanak a kivi-
telezési költségek tekintetében 
az ingatlantulajdonosok? Milyen 
árak vannak?
–  Egyszerûen  kiszámolható, 

Érdemes minél elõbb akkreditált mérnököt választani a házi bekötéshez

Kezdjünk el idõben takarékoskodni  
a belsõ bekötési költségekre!
Több mint tízezer érdi háztartásban már 2012 õszén a telken belül van a közcsa-
torna csatlakozási pontját jelentõ „csonk”. Bár a rácsatlakozás még a legtöbb 
esetben nem azonnali feladat, érdemes elõre gondolkozni. Sajnos, megjelentek az 
ügyeskedõk is, akiknek kiszûrésében kívánunk segíteni. 

hogy körülbelül milyen költség 
merülhet  fel  a  belső  hálózat 
kiépítésével.  Nagyjából  ötezer 
forintot  érdemes  számolni  nor‑
mál  körülmények  között  folyó‑
méterenként, anyagárral együtt. 
Természetesen  az  átlagostól 
eltérő  terepviszonyok  vagy  az 
ingatlan egyedi adottságai miatt 
lehet  ettől  eltérő  költség  is! 
A nagy  többség  számára  azon‑
ban még van majdnem egy  tel‑
jes év, hogy havonta egy kisebb 
összeg  megtakarításával  felké‑
szüljön:  a  csatlakozási  lehető‑
ség  megnyílásakor  ne  legyen 
akkora  teher egyben kifizetni a 
költséget.  Egy  tízméteres  belső 
hálózat esetén havi négy‑öt ezer 
forint  megtakarítással  jövőre 
már összegyûlhet a belső bekö‑
tés ára. Érdemes elgondolkozni 
azon  is,  hogy  igénybe  vegyék 
az  önkormányzat  által  nyújtott 
támogatási lehetőségeket is.

– Milyen önkormányzati támo-
gatási lehetőségről van szó?

– Az önkormányzat helyi ren‑
deletében  meghatározott  felté‑
telek  mellett  legfeljebb  50 000 
Ft  visszatérítendő,  kamatmen‑
tes  támogatást  nyújthat.  Erre 
pályázatot  hirdetett,  amely 
korábban  megjelent  az  Érdi 
Újságban  is.  Ez  gyakorlatilag 
egy  kamatmentes  kölcsönként 
is  felfogható.  Többen  érdek‑
lődtek  arról  is,  hogy  egy  cég 
szórólapján  olvasták  az  önkor‑
mányzati  támogatási  lehetősé‑
get.  Szeretném  megnyugtatni 
őket,  hogy  nemcsak  az  adott 
cég  ügyfelei,  hanem  bárki  igé‑
nyelheti,  aki  megfelel  a  pályá‑
zati feltételeknek! Azt is fontos 
tudni,  hogy  a  pályázat  folya‑
matos  beadással  mûködik. 
A beadott  pályázatokat  sza‑
kaszosan  bírálják  el.  Így  most 
az  augusztus  30‑ig  beérkezett 
pályázatok elbírálása folyik. De 
jövőre  is  lesz  pályázat,  tehát 
aki eddig nem vette igénybe, az 
nem maradt le semmiről! 

Amikor az ingatlan elõtti csatornaszakasz üzembe helyezéséhez megvan 
minden hatósági jóváhagyás, csak akkor, a rákötési engedély birtokában 
köthetnek rá a hálózatra az ingatlantulajdonosok

helyi társadalom



Érdi Újság12 XXII. évfolyam, 2012. szeptember 13.

Húsz éve augusztus első nap‑
ját az Anyatej Világnapjává, 
augusztus első hetét pedig a 
Szoptatás Világhetévé nyil‑
vánította, azzal a céllal, hogy 
fontos információk minél széle‑
sebb körû terjesztésével védjék, 
népszerûsítsék és támogassák a 
szoptatást. 

Az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) azt 
ajánlja: a csecsemő hat hónapos 
koráig kizárólag szopjon, ami a 
szilárd táplálék bevezetése mel‑
lett kétéves korig, vagy azon túl 
is folytatódjék. Ez persze a gya‑
korlatban nem valósul meg: a 
2010‑es adatok szerint a csecse‑

mőknek csupán 37 százaléka 
kap öt hónapos koráig kizáró‑
lag anyatejet, egyéves koron túl 
viszont a gyerekek 75 százalé‑
kát szoptatják, kétéves korban 
pedig még mindig 56 százaléku‑
kat. Ami a hazai arányokat illeti: 
2011‑ben a magyar csecsemők 
43,4 százaléka kapott hat hóna‑
pos korig kizárólag anyatejet, az 
egyéves koron túl is szoptatott 
gyerekek aránya pedig körülbe‑
lül 37 százalék. 

Érden ennél sokkal jobb a 
helyzet: a babák 54 százaléka 
féléves koráig kizárólag szopik, 
45 százalékuk pedig egyéves 
kor felett is kap anyatejet. Ez 

az országos átlagnál jobb arány 
annak is köszönhető, hogy az 
érdi védőnők kiemelt figyelmet 
fordítanak a szoptatásra, és 
nemcsak a tanácsadások során; 
immár hetedik éve minden 
ősszel megrendezik a Városi 
Anyatejes Napot is, ahová nem‑
csak az anyukákat és gyermeke‑
iket, hanem a várandós kisma‑
mákat is várják (a programok 
természetesen ingyenesek). 

Az idei ünnepségre szeptem‑
ber 14‑én kerül sor, hagyo‑
mányosan a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban. 
A rendezvény 10‑től 12 óráig 
tart: a résztvevők két rövid elő‑

adást hallgathatnak meg, illet‑
ve a szórakoztató gálamûsort 
élvezhetik. Az előtérben szak‑
mai kiállítók mutatják be termé‑
keiket, emellett dentálhigiénés, 
homeopátiás, babahordozási és 
mosható pelenka tanácsadást 
tartanak. A mûsor közben tom‑
bolasorsolás lesz, a rendezvény 
végén pedig Ringató foglalko‑
zás. A szervezők játszóházat is 
berendeznek a nagyobb test‑
véreknek, és a harapnivalóról 
is gondoskodnak, a rendezvény 
támogatóinak jóvoltából. 

Az Anyatejes Napon Érd a 
gyermekeiket szoptató édes‑
anyákat ünnepli – de nemcsak a 
szoptató anyukáknak érdemes 
eljönniük, hanem a babát ter‑
vezőknek és a várandósoknak 
is, itt ugyanis szakmai segítsé‑
get kaphatnak számtalan kér‑
désben, elbeszélgethetnek és 
tapasztalatot cserélhetnek más 
anyukákkal, megismerkedhet‑
nek a védőnőkkel (az Anyatejes 
Napot minden évben más védő‑
női körzet rendezi). 

Erre az ünnepségre eljönnek 
a mamák kétéves és két hóna‑
pos gyerekekkel is, mert itt min‑
den róluk és a gyerekükről szól: 
itt senki nem tesz megjegyzést 
a „nyilvános helyen” szoptató 
anyukára vagy a rohangáló kis‑
fiára, mert ezeket a „furcsaságo‑
kat” itt természetesnek tartják. 
Így aztán nem csoda, hogy évről 
évre nő a résztvevők száma, és 
tavaly ősszel már kétszáz anyu‑
ka jött el az Anyatejes Napra. 
Remélhetőleg idén megdől ez a 
rekord is – jövő heti számunk‑
ban erről is beszámolunk.

 Ádám Katalin

„Arra születtem, hogy megszeressenek
s megszeressem én is azt akit lehet
Arra születtem, hogy boldog is legyek
s tovább adjam egyszer az életemet.”
 Adamis Anna

Meghívó
Az Érdi Védőnői Szolgálat szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját  

a  „Szoptatási Világhét”
alkalmából rendezett ünnepségre.

Időpont:
2012. szeptember 14., péntek 10-12 óra                                      

  (érkezés 9:40-től)

Helyszín:
Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

Rendezvényünk programja:

Köszöntő

Ünnepi gálaműsor

Ringató foglalkozás

Támogatói kiállítás és vásárlási lehetőségek

Játszóház

Tombola

...és egyéb meglepetések

Nemcsak a kismamákat, hanem a babát tervezõket is várják

A szoptatás ünnepe
Immár hatodik alkalommal rendezik meg az érdi védõnõk a Városi Anyatejes Napot, 
amelyre nemcsak a szoptató, hanem a várandós anyukákat is várják. Elõadások, 
gálamûsor, tanácsadás, kötetlen beszélgetés, játszósarok a kicsiknek, tombola 
és egyéb meglepetések – ez az idei, szeptember 14-én megrendezésre kerülõ 
Anyatejes Nap programja.

Az Anyatejes Napon nemcsak a mamák, hanem a kicsik is jól érzik magukat – képünk a három évvel ezelõtti rendezvényen készült
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Ezen a néven nyílt meg Érd első aszta-
litenisz- és szabadidőklubja a Budai út 
15. szám alatt. A névválasztás a maga 
egyszerûségében is nagyszerû, tökélete-
sen visszaadja, hogy a 300 négyzetméter 
területû helyszínen minden eme remek 
sport körül forog. A meteorológiai nyár-
nak vége, és bár továbbra is napsütéses 
az idő, nemsokára a sportolni vágyók 
bekényszerülnek majd a sportcsarno-
kokba, így a pingpongasztalok mellé is. 
A klub ennek megfelelően szeptember 
7-én nyitotta meg kapuit.

– Három hónapja láttunk neki a mun-
kának, hogy sportra alkalmassá vará-
zsoljuk a helyszínt. Az volt a motivá-
ciónk, hogy az érdiek számára még egy 
lehetőséget biztosítsunk, ahol mozog-
hatnak, és becsábítsuk a gyerekeket 
is a számítógépek mellől – fogalma-
zott megnyitóbeszédében a hely egyik 
mûködtetője, Bogatin Attila. A három 
hónap fantasztikusan rövid idő, ugyan-
is rendkívül sok munka volt a terem-
mel, ahol egy bútorüzem mûködött. 
Mostanra a klub maga mögött hagyta 
ezt a rideg belsőt, egyre otthonosabb 
kinézetet nyújt, szellemes falfestések-
kel, pingpongsztárok posztereivel. 

Tíz asztalon kezdődhetett meg a játék 
a nyitás után, amelyekből kettő a nem-
zetközi versenyek kritériumainak is meg-
felel. Szerencsére a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség is nagy örömmel fogadta az új 
hely beindítását, és a környező települé-
sek egyesületei is jelezték, hogy szívesen 
költöznének be a terembe a csapatbajno-
ki fordulók erejéig. 

– Hosszú távú terveink vannak, sze-
retnénk kinőni magunkat. A klubnak 
lesz edzője, egy első osztályú játékos, 
Horváth Ferenc személyében, akitől 
órákat lehet venni, egyeztetés alapján. 
Neki köszönhetően magas színvonalú 
edzéslehetőségeink lesznek, és remél-
jük, sok gyerek jelentkezik majd, akik 
közül a legtehetségesebbekből válogatva 
pingpongegyesületté válhatunk – sorolta 
tovább a célokat Bogatin Attila. Ám ter-
mészetesen nem csak a versenyzés lebeg 

a szemek előtt, a szabadidős sportolók 
széles bázisának kiépítése is roppant 
fontos. Az asztalitenisz az a sportág, 
amellyel szinte mindenki kapcsolatba 
kerül üdülések során, vagy akár ker-
tekben. Akármikor játszható, bármilyen 
korban és tudásnak megfelelő szinten 
ûzhető, összegezve: mindenki meglel-
heti benne saját maga örömét a neki 
megfelelő sportszerek megvételével vagy 
bérlésével, amit szintén a helyszínen 
lehet elintézni. A kényelmes környeze-
tet a kulturált öltözők és a büfében 
megtalálható frissítők és gyümölcsök is 
elősegítik. 

Különféle kedvezmények is vonzóbbá 
teszik az időtöltést a gyerekek és csalá-
dok részére is. Különböző korú, tudású 
játékosoknak szerveznek versenyeket, 
de olyan versenykiírás is lehet, amely 
az ugyanazt a hivatást ûző személye-
ket hívja egy kis versennyel megtöl-
tött kikapcsolódásra. Mindezek mellett 
adott esetben családi rendezvényeket, 
különböző eseményeket is szívesen lát-
nak a falakon belül. A klub mindennap 
nyitva tart, pénteken és szombaton meg-
hosszabbított nyitva tartással. 

A Pingpong Világ Asztalitenisz és 
Szabadidő Klub a szeptember 8-i utcabá-
lon is megmutatta magát. További infor-
mációkért az érdeklődők a pingpongvi-
lag.hu internetes oldalra látogathatnak 
el, és érdeklődhetnek a 20/318-4121-es 
telefonszámon, illetve a helyszínen. 

 (szarka)

Az őszi szezon legnagyobb rang-
adójára került sor a tavaly még NB 
II-es Budaörs és az NB III-bajnok Érd 
csapatai között. A két veretlen gárda 
találkozójának tétjét növelte, hogy 
a győztes jelentős előnyre tehetett 
volna szert a riválisaival szemben.

Jól kezdődött a találkozó a hazai 
csapat szempontjából. Egy kimaradt 
vendéghelyzetet követő támadásból  
már a 6. percben vezetést szerzett az 
Érd. Cservenka G. bal oldali beadását 
Patkó Gy. lőtte a kapuba. 1-0. A 12. 

percben azonban a vendégek már ki 
is egyenlítettek. A hazai védő és a 
kapus egymásra várt, míg a vendé-
gek támadója, Brkic D. villámgyorsan 
lecsapott a labdára, és a hálóba lőtt. 
1-1. Még fel sem ocsúdott a hazai 
csapat, máris újabb védelmi hibá-
ból növelték előnyüket a vendégek. 
A 17. percben a kapura törő, gólhely-
zetben lévő vendégcsatárt Kovács K. 
a 16-oson belül csak szabálytalanul 
tudta megállítani: 11-es és kiállítás. 
Lattenstein N. biztosan értékesítette 
a büntetőt. 1-2. Ezzel még nem volt 
vége a hazai hibák sorozatának: a 23. 
percben Tüske R. senkitől sem zavar-
tatva, 20 méterről, a kapuból kinn 
álló kapust meglepve lőtt a hálóba. 
1-3. A harmadik bekapott vendéggól 
után rendezte a sorait a hazai csapat, 
sőt a szépítésre is lehetősége nyílt. 
A 36. percben Nagy A. ellen követtek 
el szabálytalanságot a 16-oson belül. 

A megítélt büntetőt Flórián Á. végezte 
el, gyenge, helyezetlen lövését azon-
ban a vendégkapus hárította.

A második félidőben a 10 ember-
rel játszó hazaiak nagy rohamokat 
indítottak a szépítő gól megszerzése 
érdekében. Bár a vendégek létszám-
fölényüknek köszönhetően uralták a 
középpályát, gólt mégis az érdi csapat 
szerzett. Az 58. percben Berényi B. 
lövése megpattant egy védőn, és az 
elmozduló kapus mellett a hálóban 
kötött ki. 2-3. Felcsillant a remény 
az egyenlítésre. A hazai csapat óriási 
erőfeszítésekkel egalizálta a vendégek 
létszámfölényét, és a levegőben lógott 
az újabb érdi gól. Az egyenlítés a 79. 
percben csak egy hajszálon múlt, 
amikor egy hazai fejest a gólvonalról 
mentettek a vendégek, ám az ellentá-
madásból a fellazult védelmet lefutva 
Csengő T. megszerezte a budaörsiek 
újabb gólját. 2-4. Az érdi csapat dicsé-
retére legyen mondva, továbbra sem 
törődött bele az eredménybe, és roha-
mozott a szépítő gólért. Erőfeszítéseit 
végül siker koronázta, miután a 85. 
percben Ivacs beadását Patkó Gy. 
fejelte a kapuba. 3-4. Felcsillant a 
remény az egyenlítésre a megzavaro-
dott vendégek ellen, de ennek lehe-
tőségétől egy kezezés utáni elmaradt 
11-essel megfosztotta a hazai csapatot 
a játékvezető.

Gólgazdag mérkőzésen könnyû 
gólokat ajándékozott az Érd a vendé-
geknek, míg a hazai gólok mindegyi-
ke akcióból született: a védelem ott 
folytatta, ahol az elmúlt héten abba-
hagyta, a mérkőzés első felében hibát 
hibára halmozott. Sajnos, a játékve-
zetés méltatlan volt a rangadóhoz, 
tévedései többnyire a hazai csapatot 
sújtották, és a mérkőzés kimenete-
lét döntően befolyásoló hibákat is 
elkövetett. A hazai csapat játékosait 
mindenféleképpen dicséret illeti, 
hogy emberhátrányban sem adták 

fel a mérkőzést, mindent elkövettek a 
pontszerzés érdekében. A mérkőzés 
után a játékosokat a szurkolók tapsa 
kísérte az öltözőbe. 

 
Érdi VSE-Budaörs 3-4 (1-3)
Érd, 250 néző
Vezette: Döme Gábor
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P. 
(Mészáros T.), Aradi Cs., Kovács 
K., Cservenka G. – Berényi B., Nagy 
A., Flórián Á. (Ivacs G.), Horváth S. 
– Patkó Gy., Skita T. (Gróf A.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Patkó Gy. 2, Berényi B., 
ill. Brkic D., Lattenstein N., Tüske 
R., Csengő T.
Sárga lap: Ország P., Aradi Cs., 
Berényi B., Patkó Gy., ill. Pleván Á., 
Gergály Gy., Sánta A.
Kiállítva: Kovács K., Gróf A.

 
Mindkét edző saját csapata hibái-

nak tulajdonította a mérkőzés vég-
eredményét. 

Miskovicz Bálint (Érd): Egy ilyen 
rangadón nem lehet ekkora hibákat 
elkövetni, mint amekkorákat a mai 
napon védelmünk elkövetett. Úgy 
érzem, 10 emberrel is megmutatta 
a csapat, hogy van tartása, és ha 
egy kis szerencsénk van, az X-re 
jók vagyunk. Az 1-3 után nyújtott 
játékához csak gratulálni tudok a 
csapatnak.

Bekő Balázs (Budaörs): Nagyon 
feszült hangulatú mérkőzés volt. Úgy 
érzem, megérdemelten nyertünk, bár 
saját magunknak tettük nehézzé a 
mérkőzést.

 
A következő fordulóban, szep-

tember 15-én, szombaton fél ötkor 
Sárisápon szerepel az érdi csapat, 
majd szeptember 22-én, szombaton, 
négy órakor a Csepel csapatát fogad-
ják az Ercsi úti sportpályán.

 Harmat Jenő

Pingpongvilág

A terem és az asztalok készen állnak a ping
pongozni kívánók fogadására

Érdi VSE–Budaörsi SC 3-4 (1-3)

Végzetes védelmi hibák

Nagy csata volt a két csapat között a gyõ
zelemért
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Színes póló

550 Ft

minden nõi
fehérnemû és táska

-20%
kedvezménnyel09.10. - 12.30-ig

(az akciós árukra
nem vonatkozik)

Glo-jeans
ruházati üzlet

1000 m2-en
A Savoya parkban, a casino mellett.

Fehér póló

500 Ft

Kis pokróc

2200 Ft

Nagy pokróc

3200 Ft
Nõi papucs 36-41

600 Ft

2900 Ft
28-46 papucs

900 Ft 1900 Ft

divatos,
jó minőségű,
olcsó

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Gyömrõn 
2012 szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s 
képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:

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

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

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

Monoron nappali tagozatos képzés: 
- PÉNZÜGYI SZAKÜGY-INTÉZÕ

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

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

személyesen elõzetes egyeztetés alapján 
szeptember 14-én (pénteken) 15-18 óra, 

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

Mottónk: Tanulj, 
hogy tudj változni!

TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
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ABLAK AJTÓ

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

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Érd központjában lévõ szépségsza-
lonba mûkörmöst, pedikûröst és fod-
rászt keresek. T:06 20 927 6933

Okleveles házvezetõnõ takarítást, 
vasalást, idõsgondozást vállal Érden. 
T:06 20 558 2864

Nyugdíjas nõ gyermekfelügyeletet, 
takarítást, vasalást vállal. T:06 70 398 
7222

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

ARANY-EZÜST

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

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GYERMEKFELÜGYELET

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

Eladó újépítésû kulcsrakész laká-
sok a Balaton déli partján, Szántódon 
11-22m forint értékben.   
www.szantod.eu 0630-7779832   
www.ingatlan.com/6064553

Kemencén 551 nm-es patakparti telek 
építõanyaggal eladó az Eperjes utcában. 
Ár: 600 ezer Ft. Tel: 30/3627676

XII. ker. Budapest, Tamási Á. utcában 
122 m2-es lakás tulajdonostól eladó. 
Irányár: 44 MFt.Tel: 30/2994619











XXII. zöld környezetben, 57nm-es, 
3 lakóhelyiséges, gyorsan költözhetõ, 
részben felújított lakás eladó! Irányár: 
7.500.000 Ft Tel: 06-20/375-1908

Kivételes lehetõség! XXII. József Attila 
utcában, 1,5 szobás, erkélyes, vilá-
gos konyhás, szép lakás eladó! Irányár: 
10.800.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. szépen felújított, 33nm-es, kert-
kapcsolatos házrész akciós áron eladó 
garázzsal, tárolóval! Irányár: 8.300.000 
Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Nektár utcánál, nappalis + 4szo-
bás, egyszintes, összkomfortos családi 
ház terasszal, garázzsal eladó! Irányár: 
25.000.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. központban, dunai panorámás, 
2szobás, jó állapotú, nagyerkélyes, 
rendkívül világos lakás eladó! Irányár: 
8.600.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

Mélyen ár alatt eladó Érd-
Parkvárosban a Bikavér utcában 316 
m² 3 szintes családi ház 700 m² telken. 
T:06 20 61 61 617

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

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

Érd-Parkvárosban, Késmárki u. 33. 
70 m² szigetelt ház eladó. Érdeklõdni a 
helyszínen.

Érd Postástelepen új állapotú, 55 
m² társasházi lakás eladó. T:06 30 
298 6671

JÁRMÛ

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

KERT

Szabolcsi mg nyugdíjas szakember 
vállal kertgondozást, bozótirtást, fakivá-
gást elszállítással is,õszi kerttakarítást, 
Külsõ festést. T:0620 312 7676

KERTI MUNKA

Szakképzett kertész vállal FAKIVÁGÁST 
elszállítással is,anyagi felelõsséggel.
Kertépítés,KERTRENDEZÉS.Olcsón, 
szakszerûen,lélekkel! Ingyenes felmé-
rés!0630/287-4348

KIADÓ

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

37 m² 1 szoba komfort kocsibeálló-
val, bútorozottan, kertes házban, jó köz-
lekedéssel kiadó 40 E Ft+rezsi+kaució. 
T:0623 368 190

Szoba kiadó, közös fürdõszoba, kony-
hahasználattal, Érd központhoz közel 25 
E Ft rezsivel együtt. Érdeklõdni:06 30 
383 3283

Érd központjában kiadó 2 szobás, 
nappalis, összkomfortos, önálló ház, 
75 E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:06 30 
687 1528

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 szál-
lás! Külön bejáratú összkomf. lakás 
kiadó!Parkolással. T:23 367 922









































Érdligeten külön bejáratú összkom-
fortos garzon 1-2 fõ részére kiadó. T:06 
23 374 853, 06 30 487 8023

Érd központjában kiadó 3 szobás 
családi ház, garázs és kerthasználattal, 
80 E Ft/hó T:06 30 302 3291

Kiadó Parkvárosban egy 1 szoba 
összkomfort, külön bejáratú, bútorozva 
1-2 fõnek. T:06 70 510 7888

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

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

Kiadó 100 m² lakás különálló épület-
ben, kocsibeállási lehetõség. T:06 30 
964 9246

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

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 közlekedésnél, hosszútávra 1 vagy 2 
szobás lakás érdekel.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Üzletsoron Diósdon olcsón, bármiféle 
tevékenység végzésére, irodának 48 m² 
üzlet, 2 WC, konyha, raktár, kerthelyiség 
60 E Ft/hó kiadó. T:06 70 604 6799

Érdligeten 25 m² üzlethelyiség kiadó 
kozmetikus mellett fodrásznak, manikûr-
pedikûrösnek. Ár: 50 E Ft. T:06 30 665 
0745

Érd központjában, fõútvonalon 25 
m²-es üzlethelyiség kiadó (Rotunda 
Üzletház). Érdeklõdni:06 20 941 9606

KONTÉNER

KOZMETIKA

Kozmetikus! Tinikezelés:2400, keze-
lés:3600, masszázs:1200, szempil-
la:450, gyanta: végig:1700, térdig:1000, 
bikini:600, hónalj:600, bajusz:450. T:20 
379 5021, 30 232 6117 Hétvégén is!

KÖLTÖZTETÉS

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS

FIGYELEM! Megbízható cég vál-
lal mindenfajta lakásfelújítást bár-
mikor, bármekkorát, bárkinek, bárhol 
GARANCIÁVAL! Felmérés DÍJTALAN! 
Tel 20-466-1889, 20-955-5878

Festés-mázolás, burkolás, víz- és  
fûtésszerelés, kõmûves munkálatok, 
gipszkartonozás, takarítással, takarás-
sal AZONNALI KEZDÉSSEL! Tel:30-585-
9268, 20-315-9689

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS
Általános iskolások korrepetálását, 

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







































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

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

Angolórák gyakorlott tanártól hagyo-
mányos módszerekkel bármely napszak-
ban otthonában is! T:06209255288

Saját otthonomban Érdligeten korre-
petálást vállalok (angol és német) T: 06 
30 518 5052

Matematika korrepetálást vállalok 
érettségiig.T:06 70 246 2495

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

PEDIKÛR

Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr 
kényelmesen az Ön otthonában. Hívásra 
házhoz megyek. T.: 06 70 234 9420

RUHAJAVÍTÁS

Cipzárcsere: cipzár+400 Ft, nadrág-
felhajtás: 400 Ft. T:06 20 379 5021, 06 
30 232 6117 HÉTVÉGÉN IS!

SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

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





















TÁRSKERESÕ

74 éves fiatalos özvegyasszony 
vagyok, várom azt a 76 éves urat, aki 
nem dohányzik, víg kedélyû, szeretetre 
és egy társra vágyik. T:06 23 347 275

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Fejfájás, ízületi, izom-, emésztési, 
lelki, stb. panaszok kezelését vállalom. 
Reflexológia, köpölyözés, MAGNETER 
készülék segítségével. Elekes Ferencné 
természetgyógyász. T:23/362-642

TÛZIFA

ÜDÜLÉS

Õszi gyógyüdülési AKCIÓ 
Hajdúszoboszlón!Szállás szombat-
tól szombatig 7 éjszakára a Garden 
Apartmanházban csak 16.900,-Ft/
fõ!Érd:06-30/456-0814

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES
Konyhabútor+sarokülõ, gáztûzhely, 

gázbojler, ágynemûtartós heverõ, pára-
elszívó eladó. T:20 313 5132

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

www.ingatlan.com/6784098

Szántódon, a Balaton déli parján újépítésû,  
kulcsrakész, egyedi fûtésû lakások eladók  
11-22m forint értékben. 0630-7779832
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World Walking Day
Érden is!

Világ Gyalogló Nap
„Ismerd meg városodat gyalog(lással), 

kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után!”

Csatlakozz egy kellemes gyalogtúrához!

Gyalogolj velünk !

Várunk

2012. október 7-én, vasárnap

10 órakor Érd-Ófaluban a Minaretnél!

Bújj edzőcipőbe, öltözködj rétegesen!

Megismerheted városunk néhány nevezetességét,

természeti szépségét!

Gyere velünk!
Gyalogolni jó!

Világos volt az üzenet az első 
fordulóban: jelenleg egyik csa‑
patot sem lehet lebecsülni, fél‑
vállról venni a magyar bajnok‑
ságban. A szurkolók számára 
ez örömteli, hiszen izgalmas, 
fordulatos pontvadászat elé 
nézünk – természetesen az első 
két helyet leszámítva. Minden 
mérkőzésre maximális kon‑
centrációval kell készülni, így a 
Dunaújváros ellen sem lehetett 
ez másként. 

Nagyon kalandos nyara volt a 
Fejér megyei egyesületnek, ele‑
inte úgy tûnt, nem is készülhet 
NB I‑es tagságra. Szerencsétlen 
sorsolásuknak köszönhetően 
kapásból a legnehezebb ellenfél 
jutott nekik az első játéknapon, 
de a Győr elleni meccs megmu‑
tatta, tovább él a kézilabda a 
városban, a csarnok csaknem 
teljesen megtelt, valódi ünnep 
kerekedett. Az vitathatatlan, 
hogy a nagy múltú sportvá‑
ros csapata nélkül szegényebb 
lenne a bajnokság. 

Érden szintén elmondható, 
hogy a csapat kiváló teljesítmé‑
nye és a szurkolók folyamatos 
fergeteges buzdítása miatt kere‑
kedik minden hazai meccsből 
remek időtöltés. Ezért lett volna 
megérdemelt az első hazai baj‑
nokit a Városi Sportcsarnokban 
játszani. A csodálatos napokat 
hozó nyárutó melegsége miatt 
a Batthyány Tornacsarnok 
inkább levegő nélküli szau‑
nára hasonlított, így a pályán 
küzdő lányokkal a nézőteret 
megtöltő szurkolósereg a verej‑
tékezésben is szolidáris volt. 
Az érdi játékosok bemutatása 
új koreográfia szerint zajlott, az 
éppen pályára szólított hölgyek 

molinó formájában is „leleple‑
ződtek”.

Nagy lendülettel kezdtek a 
zöld‑feketében játszó hazai‑
ak, villámgyorsan három gólt 
és két blokkot lehetett felje‑
gyezni. A Szekeres Klára–Szara 
Vukcsevics belső tengely – róluk 
már a tavalyi szezonban el lehe‑
tett használni a felsőfokú jelzők 
tárházát – ismét letette névje‑
gyét, tekintélyt parancsoltak 
már a meccs kezdetén. Bő öt 
perc után érkezett az első duna‑
újvárosi gól büntetőből – később 
ezt még számtalan, ugyan‑
csak nekik megítélt hétméteres 
követte. Az NB I/B‑t kinövő, 
ezáltal a NB I‑ben most debü‑
táló Felhő, Öcsi bírópárosnak 
volt dolga bőven. A meggyőző 
kezdés után aztán kissé álmatag 
mederben csordogált a meccs, 
az Érd vezére egyértelmûen a 
rövid idő alatt azonnal három‑
gólos Kovács Anna volt. A félidő 
derekán élénkült fel újra a hazai 
együttes, gyors támadás‑befeje‑

zések és jobb védekezés miatt 
Mátéfi Eszternek időt kellett 
kérnie. 

Remek képességeiket már 
megmutatták, tétmeccsen, 
hazai pályán azonban csak most 
mutatkoztak be az új igazolá‑
sok, Alja Koren és Kristina Elez 
– mindketten gyorsan belelen‑
dültek a gólgyártásba. A horvát 
irányító‑átlövő ráadásképp több 
remek gólpasszt is kiosztott. 
A másik oldalon, a Valceából 
visszatérő Sanela Knezovic szin‑
te semmit nem tudott hozzá‑
adni a Kohász védekezéséhez, 
ezért váltotta őt a kapuban Pisák 
Renáta, így az előny növekedése 
megtorpant. A viszonylag ala‑
csony, de mozgékony vendégek 
kezdtek kissé magukra találni, 
ám Kovács Anna és Kristina Elez 
bombáira nem volt semmilyen 
ellenszerük. Igaz, az ötgólos dif‑
ferencia az első 30 perc végén 
háromra olvadt, így bár végig 
megvolt a vezetés, még nem 
lehetett hátradőlni. 

Már csak azért sem, mert a 
védekezésben jellemző volt a 
folyamatos késés, így könnyû 
gólszerzési lehetőségei akadtak 
a Dunaújvárosnak, büntetőből. 
Alig‑alig voltak teljes létszám‑
ban a csapatok, gyors egymás‑
utánban Kristina Elez, Bognár 
Barbara és Alja Koren is a kiál‑
lítás sorsára jutott, szerencsére 
nem folyamatos emberhátrányt 
kellett elszenvedni, mert köz‑
ben Gera Szimonetta és Gáspár 
Gabriella is kihúzta a gyufát 
a bíróknál. 21‑19‑nél Szabó 
Edina kénytelen volt időt kérni, 
ugyanis ebben a periódusban 
a Kohász kétségtelenül riváli‑
sa fölé kerekedett – az érdiek 
láthatóan megszenvedtek az 
apróbb termetû, gyorslábú 
újvárosi játékosok védekezé‑
sével. Az újvárosiak hangosan 
örültek minden góljuknak, ők 
is érezték, lehet keresnivaló‑
juk, de akárhányszor az egyen‑
lítésért támadtak, stabil érdi 
védelemmel találták szembe 
magukat, és legtöbbször lövé‑
sig sem jutottak. Nem volt túl 
magas a színvonal, legtöbbször 
egymás hibáiból éltek a csapa‑
tok. A szorultabb helyzetekben 
Oguntoye Viktória segített: a 
legjobbkor fogott meg két lab‑
dát. Folyamatosan fáradtak a 
sok cserelehetőséggel nem ren‑
delkező vendégek, míg Kristina 
Elez és Alja Koren a meccs 
végére is tartogatott a gólokból. 
A hajrában a fontosabb kérdé‑
sek eldőltek, Oguntoye Viktória 
két hetest és ziccert is megfo‑
gott. A legnagyobb izgalom az 
maradt, hogy Takács Dusmáta 
góljára a rendelkezésre álló 5 
másodpercben érkezik‑e még 
érdi találat, de ez már nem sike‑
rült. 

Az Érd végig vezetve, végül 
magabiztos különbséggel – bár 
néhol döcögősnek tûnő játékkal 
– nyert, míg a Dunaújvárosnak 
a szimpatikus vesztes szerepe 
jutott. 

ÉTV-Érdi VSE – Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia 
33-27 (16-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Felhő Ferenc, Öcsi 
Tamás
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 9, Szara Vukcsevics 
1, Balog Beáta 1, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 1, Wolf Alexandra 4 
(3), Kovács Gréta, Alja Koren 7, 
Bognár Barbara 3, Kristina Elez 
7, Tóth Tímea

ÉTV-Érdi VSE–Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 33-27 (16-13)

Kötelezõ gyõzelem

Vezetőedző: Szabó Edina
Dunaújváros: Pisák Renáta, 
Sanela Knezovic, Ferling 
Bernadett 7 (5), Gera 
Szimonetta 3, Vadász Ildikó, 
Takács Lili 1, Berta Nikolett 
5, Takács Dusmáta 5, Sánta 
Dóra 2, Takács Fruzsina 4 (3), 
Gáspár Gabriella, Szabados 
Helga, Orbán Lilla, Kővári 
Barbara Fanni, Ujhelyi Vivien
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
Hétméteresek: 3/3, illetve 12/8
Kiállítások: 18, illetve 16 perc

Ifjúsági:
DVSC-Fórum – ÉTV-Érdi 
VSE 40-22
ÉTV‑Érdi VSE – Dunaújvárosi 
Kohász KA 22-34

Junior:
DVSC-Fórum – ÉTV-Érdi 
VSE 29-23 
ÉTV-Érdi VSE – Dunaújvárosi 
Kohász KA 34-25 

A 3. fordulóban a Kiskunhalas 
NKSE vendége lesz az ÉTV‑Érdi 
VSE. A mérkőzést szeptember 
22‑én 18 órától rendezik a Vári 
Szabó István Sportcsarnokban. 
További hír még a menetrend‑
del kapcsolatban, hogy az 
október 13‑ra kiírt Siófok elleni 
idegenbeli rangadót szeptem‑
ber 26‑ra hozták előre a nem‑
zetközi kupaszereplés miatt. 
A mérkőzés 18 órás kezdési 
időpontja nem változott. 

 Szarka András

Wolf Alexandra egyik hetesgólja elõtt – a szokásos színvonalon, azaz: 
háromból hármat értékesített

Vincze Melinda félelmetes erejû lövése a levegõbõl
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Bognár Barbarát nem kímélték a dunaújvárosi védõk


