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Ügyfélszolgálat
Az érdi önkormányzat ügyfélszolgálatot nyitott 
a helyi Tescóban.

2

Kínai kapcsolat
Hétarcú Kína címmel tartott előadást P. Szabó 
József külpolitikai újságíró.

3

Szüreti mulatság

Újra itt a szüret, vele a munka, s a mulatság. Érd ilyenkor kicsit felbolydul, lovas 
kocsik, must- és borbarátok barangolnak az ófalusi utcákon, pincesoron. Az immár 
hagyományos szüreti mulatság délben kezdõdik a felvonulással és tánccal, nóta-
szóval fejezõdik be késõ éjszaka. Az érdi szõlõtulajdonosok bíznak benne, hogy a 
tartós, nagy forróság ellenére az idén is jó boruk lesz. 4. oldal

Negyedik alkalommal: Érd Utol
Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is sokan húztak 
futócipõt, és mérték össze 
gyorsaságukat a már-már 
hagyományos, szám sze-
rint negyedik Érd Utol fu-
tóversenyen. A sportnap 
valamennyi korosztályt 
megmozgatott.  Városi fu-
tóverseny hívta mozgásra 
a sportolni vágyókat Fel-
sõ-Parkvárosban. A nap-
közis tábor elõl rajtoló, 
csaknem 100 fõs mezõny 
a közeli dombokat járta 
be.  16. oldal

Anyatejes Nap

Széles körû támogatással és rekord számú vendéggel, 
immár hetedik alkalommal rendezte meg a védõnõi 
szolgálat a Városi Anyatejes Napot: kétszázötvenen 
jöttek el múlt pénteken a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központba, hogy együtt ünnepeljék az anyaságot, 
illetve a szoptatást. Elõadások, gálamûsor, tombola, 
szaktanácsadás, kötetlen beszélgetések, finom harap-
nivalók várták a felnõtteket, gyerekeket. 12. oldal

Csatornázás
Ezúttal is Simó Károlytól, a társulat elnökhe
lyettesétõl kaptunk tájékoztatást.

5

Sikeres iskola
A Vörösmarty gimnázium az ország harminc 
legjobb középiskolája közé tartozik.

7

Rendõrség
Az Érdi Újságban koráb-
ban közöltük öt gyanúsí-
tott arcképét, amelynek 
alapján több károsult már 
jelentkezett is. Ismét köz-
zétesszük a fotókat.  
 13. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Az új ügyfélszolgálati iroda 
ugyan már pár héttel ezelőtt 
megkezdte mûködését, de a 
múlt pénteken egy sajtótájékoz-
tató keretében, Segesdi János 
alpolgármester és – a Tesco kép-
viseletében – Szepesi Szilárd az 
együttmûködést megpecsételve, 
ünnepélyesen átvágta a nemzeti 
színû szalagot az új iroda bejá-
ratánál.

– Érd nyitott város. Hivatalai, 
közintézményei mindig nyitott 
kapukkal várják az itt élőket. 
Hisszük, hogy nem kiváltságo-
sai vagyunk a városnak, hanem 
szolgálói a város lakóinak. Az 
új, kihelyezett ügyfélszolgá-
lati iroda megnyitásával is a 
könnyebb, hatékonyabb tájé-
koztatást és ügyintézést kíván-
juk elősegíteni – hangsúlyozta 
még az augusztusi nyitás nap-
ján T. Mészáros András pol-

gármester. Jelenleg a szokásos 
lakossági ügyeken kívül a most 
futó legnagyobb önkormányza-
ti program, a csatornaprojekt 
is indokolja a kihelyezett iroda 
mûködését, hiszen rengeteg 
kérdés, megoldásra váró prob-
léma merülhet fel a beruházás-
sal kapcsolatban, amelyekre 
ugyancsak itt kaphatnak választ, 
segítséget az érdeklődők. 
A csatornaprojektben az önkor-
mányzat legnagyobb partnerei, 
az OTP és a Grundfos Hungária 
Kft. képviselői is jelen voltak, 
hogy pár szóban bemutassák a 
csatornázással kapcsolatos ter-
mékeiket a sajtótájékoztatón. 

A város nevében Segesdi 
János alpolgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, és elmondta; 
igaz ugyan, hogy részükről már 
megtörtént az ügyfélszolgálati 
iroda megnyitása, de fontos-

A lakosság hatékonyabb tájékoztatása és a könnyebb ügyintézés érdekében

Hivatalos ügyintézés  
az érdi Tescóban
Alig egy hónappal ezelõtt – Magyarországon elsõként – az érdi önkormányzat 
ügyfélszolgálatot nyitott a helyi Tescóban, így a lakosok a heti bevásárlás során 
a hivatalos ügyeiket is intézhetik, és útbaigazítást kaphatnak szociális, igazgatási, 
építéshatósági vagy adózási kérdésekben. 

nak tartják, hogy mûködéséről 
minél többen értesüljenek, és 
meggyőződése, hogy nemcsak 
a Tesco forgalmát növeli majd 
ez az egyedülálló kezdeménye-
zés, hanem az ügyfélszolgálat 
is hatékonyabban, a lakosság 
megelégedésére végzi itt is a 
munkáját. Hangsúlyozta, a 
kihelyezett ügyfélszolgálat két 
célt szolgál: egyrészt a már 
megszokott szolgáltatásokat 
nyújtja, másrészt támogatja, 
pontosabban információt, tájé-
koztatást és segítséget nyújt a 
lakosságnak a város legnagyobb 
beruházásához, a csatornapro-
jekthez kapcsolódó szolgálta-
tásokkal kapcsolatban. Ehhez 
kapcsolódóan a Városfejlesztési 
Kft. a közelmúltban megalakí-
totta a Társulás az Érdi Házi 
Bekötésekért konzorciumot, 
hogy segítséget nyújtson a 
lakosságnak a belső munkálatok 
megszervezésében, amelyekben 
további partner az OTP a finan-
szírozás, és a Grundfos pedig a 
szivattyú berendezéseket ille-
tően. Szepesi Szilárd, a Tesco 
bérbeadási vezetője kifejtette, a 
Tesco Magyarország legnagyobb 
hipermarket kereskedelmi 
lánca és egyik legnagyobb brit 
befektetője. A vállalat 17 éves 
magyarországi mûködése során 
már 213 áruházat nyitott, ahol 
a vásárlói tereket igyekszik úgy 
kialakítani, hogy a vevőknek 
minél teljesebb körû szolgál-
tatást nyújtsanak és az általuk 
kínált lehetőségeket új szintre 

emeljék. Az új szolgáltatás szá-
mos érdi és környékbeli lakost 
érint, így többek között ebben 
is megmutatkozik, hogy válla-
latuk támogatja a helyi közös-
ségeket, és életükben aktív sze-
repet vállal. Az emberek a nagy 
bevásárlások mellett, a számuk-
ra szükséges és fontos szolgálta-
tásokhoz is hozzájutnak, ezért 
az önkormányzat ügyfélszol-
gálati irodájának megnyitása 
jelentős lépés számukra, mert 
többet nyújt, mint az üzletso-
ron található egyéb szolgáltatá-
sok. Szepesi Szilárd köszönetét 
fejezte ki azért, hogy az érdi 
önkormányzat partner volt az 
ügyfélszolgálati iroda létreho-
zásában, és reményét fejezte 
ki, hogy ez az együttmûködés 
a jövőben mindkét fél számára 
gyümölcsöző lesz, és az érdiek 
javát szolgálja. 

A csatornázási beruházáshoz 
szükséges szivattyúkat gyártó 
Grundfos Hungária Kft. képvi-
selője rövid bemutatkozásában 
kiemelte; a vállalat az elmúlt 
évtizedek során jelentős tapasz-
talatokat szerzett, így kiforrott, 
százszázalékosan magyar termé-
ket kínálnak a fogyasztóknak, 
valamint a megszokott minőség 
mellett a csaknem ennyire fontos 
háttértámogatást, a tisztítást, kar-
bantartást és javítást is elvégzik. 
Novákné Nagy Mária, az érdi OTP 
fiókvezetője a csatornázás finan-
szírozási problémáinak megol-
dására felkínált lehetőségekről 
tett említést. Hangsúlyozta, min-
denkinek egyéni elbírálás alap-
ján tudják megállapítani, hogy 
melyik formában érhető el szá-
mára a finanszírozás, illetve a 
hitelkonstrukció. A kihelyezett 
ügyfélszolgálati iroda belső terét 
úgy alakították ki, hogy külön 
ügyintéző foglalkozik az általá-
nos ügyekkel, és külön a csa-
tornázással kapcsolatos kérdé-
sekkel. Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. igazgatója 
kérdésünkre elmondta, hogy a 
TÉHB konzorcium tevékenységét 
az OTP Bank finanszírozással, az 
ELMESZO Kft. a kivitelezéssel, a 
Grundfos Hungária Kft. az általa 
szállított szivattyúkkal, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. a konzorci-
um irányításával segíti elő. 

A pénteki sajtótájékoztató 
végén Segesdi János alpolgár-
mester és Szepesi Szilárd, a 
Tesco bérbeadási vezetője közö-
sen elvágta az ügyfélszolgálati 
iroda bejáratánál a nemzeti 
színû szalagot, s ezzel ünnepé-
lyesen – és jelképesen – az érdi-
ek rendelkezésére bocsátotta a 
Tescóban tulajdonképpen már 
hetek óta mûködő új szolgálta-
tást.  Bálint Edit

Szepesi Szilárd, a Tesco bérbeadási vezetõje fontosnak tartja, hogy az áruházlánc támogatja a helyi közössége-
ket, részt vesz az életükben, például úgy, hogy önkormányzati ügyfélszolgálatnak helyet biztosít

A	
sze

rző
	fe

lvé
te

lei

A Grundfos Hungária Kft. képviselõje a magyar szivattyúkat ajánlotta a 
megjelentek figyelmébe

Az ügyfélszolgálat munkatársai hétköznap 8.30 és 16.00 óra között várják 
az érdi lakosokat



Érdi Újság 3XXII. évfolyam, 2012. szeptember 20. aktuális

Eltalálták, az időjárásunkról van 
szó. Immár közhellyé vált, hogy 
az, amit itt a Kárpát-medencé-
ben, helyesebben Európában, 
még helyesebben: a Föld nevû 
bolygón időjárásként átélünk, az 
már nem is rendkívüli, hanem 
kimeríti az éghajlat megválto-
zásának tényét. Valóban sok a 
szélsőséges időjárási jelenség 
és eset. Példaként említem: 
Európában ott, ahol ötvenéves, 
hatvanéves felnőttek életükben 
havat nem láttak, most váratla-
nul másfél méteres hótorlaszok 
teszik lehetetlenné a közleke-
dést. Egyes helyeken pedig táj-
funok, hurrikánok pusztítanak. 
Ahol állandóan, szinte egész 
éven át mínusz húsz-, harminc- 
fokos hőmérséklet uralkodik, ott 
hatalmas jégtömbök válnak le a 
szilárd területről, s indulnak a 
déli tengerek irányába. Az okok: 
a levegő átlag-hőmérsékletének 
emelkedése, a tengervíz fölme-
legedése. 

Rendkívüli időjárás? Igen, 
mondják. Felhőszakadások kö-
vetkeztében szilárdnak látszó 
hegyoldalak százezer tonnái in-
dulnak el hirtelen, és temetnek 
be utakat, patakokat, megvál-
toztatva olykor a folyók med-
rét is. Ahol egy évben azelőtt 
ezerkétszáz milliméter csapadék 
volt az átlag, ott az évi csapadék 
mennyisége a felére csökken, 
vagy még lejjebb száll. Egyes 
időjárás-kutatók bolygónk közeli 
pusztulását jósolják. A pusztulás 
okaként az emberi tevékenysé-
get jelölik meg, mint az élet 
elpusztítóját ezen a glóbuszon. 
Hallgattam olyan rádióadást 
is, miszerint egy új jégkorszak 

bekövetkeztétől kell tartani. 
Ez majd néhány évtized alatt 
úgy megy végbe, hogy – mivel 
Földünk elvesztette ózonpajzsát 
– a káros sugarak özöne eldönti 
a Föld tengelyét, s annak észak-
déli pólusa eltolódhat. Amint 
kijelentik: néhány tizedfoknyi 
elmozdulás is jelentős változá-
sokat okozhat bolygónk légköré-
ben. Igen, a változások elkép-
zelhetőek a Kárpát-medencében 
is, amely a földtörténelem során 
volt már tengerfenék, de fagyos-
jeges sarkvidéknek része is.

Kérdezheti az olvasó; miért 
tettem akkor írásom címének 
végére kérdőjelet? Azért, mert 
ebben a rendkívüliben csak azok 
számára van rendkívüliség, akik 
ilyen időket még nem éltek át. 
Ide tartoznak azok is, akiknek 
hiányosak az időjárási ismeretei. 
„Ilyen időjárásra a régi öregek 
sem emlékeznek” – hallhatták 
ezt a kiszólást olvasóink közül 
sokan. Arra viszont nem gondol-
tam, hogy egyszer magam is „ré-
gi öregnek” számítok, pedig ez 
tény, hiszen e sorok írója jelenleg 
a kilencvenedik évét morzsol-
gatja. Rendkívüli tél, rendkívüli 
havazásokkal? Igen, iskolás gye-
rekként éltem át a kegyetlenül 
hideg heteket, 1929–1930 telén. 
Udvarunkon az egyik hóhegyet 
lelapogattuk, ajtót, ablakot vág-
tunk bele, belsejét kikotortuk, 
aztán ott játszottunk, tavaszig.

Átéltem májusban kiadós hó-
esést is. Ez 1939-ben történt, má-
jus 9-én. Mint őrsvezető, cserké-
szeimmel Budán a fogaskerekû 

végállomásáról indultunk a 
Svábhegyre. Már induláskor 
szállingózni kezdett a hó, s mire 
a János-hegyi kilátó alá értünk, 
a hóvihar is elkapott. Órákat 
voltunk kénytelenek a kilátó 
épületében időzni, amíg a hóvi-
har tartott. Lefelé jövet az erdő 
szélén nyíló orgonabokrokról a 
havat lerázva csokrokat kötöt-
tek cserkészeim. Néhány évvel 
később, 1942-ben, június elején, 
Erdélyben tett gyalogutamon 
Tiszaveresmart fölött hóviharba 
kerültem, amelyből a közelben 
tanyázó román pásztorok men-
tettek ki. Tudnám még a példá-
kat sorolni a „rendkívüli” időjá-
rással kapcsolatban, de itt nincs 
hely arra, hogy beszámoljak pél-
dául az 1941-ben Budapestre zú-
duló felhőszakadásról, amikor 
a Baross utcában a józsefvárosi 
templomtól a Kálvin térig csóna-
kázni is lehetett volna. 

Volt két esztendő hazánkban, 
amikor egy évben kétszer arat-
tak, kétszer szüreteltek, kétszer 
szedték le a fákról a gyümöl-
csöt. Ilyen évünk volt 1042-ben, 
Aba Sámuel uralkodása ide-
jén. A király ennek emlékére 
Abasáron kápolnát építtetett. 
A másik bő esztendő Károly 
Róbert uralkodása idején, 1327-
ben ment végbe. Ilyesmi készü-
lődött 1998-ban is, de március-
ra normálissá” vált az időjárás. 
Ez az évenkénti kétszeri ara-
tás rendkívülinek számított-e? 
Nem, mivel kettő volt belőle, 
így „rendkívüliségről” szó sincs. 
Akkor hát mi van? Szerintem 
gyors ütemû éghajlatváltozások, 
ismétlődő szélsőségekkel.   

 Bíró András

Rendkívüli?

Sokféle család van: népes és 
kis létszámú, jómódú és sze-
rény körülmények között élő; a 
családtagok lehetnek szorosan 
együttmûködők vagy teljesen 
külön utakon járók – és a sort 
még hosszan lehetne folytat-
ni, számtalan a változat. Sok 
tényező befolyásolhatja, hogy 
melyik változatot tartjuk rokon-
szenvesnek és melyik kelt ben-
nünk ellenérzéseket. Sokan 
gondolják például, hogy ha van 
elég sok pénz, akkor nem lehet 
probléma, pedig olykor éppen 
ez a konfliktusok előidézője. 
Természetesen a szegénység, 
a mindennapos anyagi gondok 
is lehetnek feszültség okai. 
Rengeteg tehát a veszélyforrás, 
így aztán sokféle lehet a recept 
is, sőt, feltehetően nincs is álta-
lánosítható módszer arra, hogy 
milyen is legyen az ideális, a 
jókedvû család. 

A feszültségekre magyarázat 
vagy inkább mentő körülmény 
jó néhány akad. Mondhatjuk 
például, hogy ilyen a világ. 
Utcán, munkahelyen rengeteg 
önzéssel, durvasággal talál-
kozunk, nem csoda tehát, 
ha mindez beszivárog a tár-
sadalomnak ebbe a legkisebb 
egységébe is. Óriási ebben 
a felelőssége a médiának is. 
Családinak nevezhető televízi-
ós sorozatokat tárnak elénk, 
színhelyül választva amerikai 
olajmezőt és pesti bérházat, 
szinte példaként kínálva a 
megvalósítandó családmodellt. 
A sajtóból érkező hírek aztán 
még rátesznek erre egy jó nagy 
lapáttal. Az ugyanis nem hír 
se az újságban, se a rádióban, 
televízióban, hogy egy család-
ban mindenki teszi a dolgát. 
Laknak valahol, esznek is, a 
felnőtteknek munkájuk, eset-
leg hivatásuk van, a gyerekek 
tanulnak, játszanak, esetleg 
zenélnek vagy sportolnak – ez 
maga a dögunalom. Senkit nem 
érdekel, nem vonz hirdetőket 
sem, tehát nem gazdaságos.

Abban vélhetően széles körû 
egyetértés mutatkozik, hogy 
sikeres ország, jól mûködő tár-
sadalom csak jól mûködő csa-
ládokból épülhet fel, csakhogy 
itt azonnal előáll legalább két 
fontos kérdés: milyen a sike-
res család, és mitől lehet az? 
Nagy most a lárma ekörül: szá-
mosan vélekednek úgy, hogy 
megfelelő jogszabályokkal kell 
körülbástyázni a család intéz-
ményét, és akkor majd min-
den rendben lesz. Akkor nem 
bánt senki senkit, akkor ebből 
a mikrokörnyezetből a törvé-
nyi változások szigorától tart-
va kivész az erőszak, és ha a 
nagyobb környezetben nem is, 
de itt béke lesz és nyugalom. 
Ezzel nincs is semmi baj, ez így 
helyes. Számûzni és büntetni 
kell az erőszakot, egészséges 
társadalom nem tûrheti, ha 
szenvednek a polgárai. Csak 
valahogy a hangsúlyok kicsit 
eltolódtak. Korántsem biztos 
ugyanis, hogy a magyar csa-
ládoknak az a fő gondja, hogy 
a családfő üti-veri a feleségét 
és a gyerekeit, a családanya 
néha italozik, és olyankor 
tányérok röpködnek a kezé-
ből, a gyerek meg csavarog és 
kábítószert fogyaszt. Egyszerû 
mindehhez valamilyen bün-
tetési tételt előírni a törvény 
szigorával. Nyilvánvalóan 
sokkal nehezebb megterem-
teni azt a környezetet, azt a 
társadalmi értékrendet a csa-
ládoknak, amelyben békésen, 
jókedvûen élhetik a minden-
napjaikat, pedig ezt kellene 
megpróbálni. Még akkor is, ha 
ez nehezebb, nagyobb szak-
értelmet és főleg ilyen irányú 
szándékot követel. Hogy úgy 
tudjunk élni, ahogy nemzeti 
imánkban énekeljük: jókedv-
vel, bőséggel.

A szerkesztõ jegyzete

Jókedvû család

MEGHÍVÓ

„A természettudományos közoktatás megújítása, 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” (TÁMOP-3.1.3-10-1-2010-0005)

Ügyfelek, Partnerek, Lakosság részére

 „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimná-
zium koordinálásával” című (TÁMOP-3.1.3-10-1-2010-0005) című projekt végrehajtása 
előrehaladott állapotba jutott, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt 
széles körben történő bemutatása céljából nyílt napot szervez, melyre ezúton, tisztelettel 
meghívja Önt. 

Időpont:      2012. szeptember 25. (kedd), 15:00 – 19:00 óra
Helyszín:    Vörösmarty Mihály Gimnázium (2030 Érd, Széchenyi tér 1.)

Tervezett program:

Regisztráció 14:45 órától
15:00 – 15:30 óra
Köszöntő és a projekt bemutatása

dr. Mile Orsolya, projektmenedzser
15:30 – 17:00 óra
Lehetőség a megújult természettudományos laboratórium megtekintésére

Homoki Árpád, laborvezető közreműködésével
17:00 – 19:00 óra
A megújult természettudományos laboratóriumnak helyt adó, a projekt szakmai 
koordinálását ellátó  Vörösmarty Mihály Gimnázium bemutatkozása

Szilasné Mészáros Judit, igazgató
A Vörösmarty Mihály Gimnázium érintett pedagógusai

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Projektbemutató nyílt nap

T. Mészáros András, polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kedvezményezett)

 A projektről bővebb információ az alábbi honlapon érhető el:
 http://www.ajovolaboratoriuma.hu

A „Hétarcú Kína – ismerkedés 
a kínai nyelvvel, kultúrával, 
civilizációval” címû előadásán 
sok érdekességet tudtunk meg 
az ázsiai országról. Például azt, 
hogy az ország neve középső 
birodalmat jelent; 1 milliárd 350 
millióan vannak, ami elképesz-
tő munkaerő-tömeget jelent; 
700 millió embernek van inter-
netje, használatát korlátozzák. 
Aztán: ugyanaz a kínai ember 
lehet egyszerre többvallású is; 
nagy a korrupció; a nyelvük-
ben nincsenek nyelvtani sza-
bályok. A kínaiak jól tudnak 
alkalmazkodni és tudnak élni 
az alkalommal; másokat mindig 
idegennek tartottak és tartanak; 
1000 kínainak van 100 milliárd 
dollárnál nagyobb vagyona. Az 
amerikai egyetemeken 56 ezer 
kínai tanul, és miután befejez-
ték tanulmányaikat, hazamen-
nek Kínába. Tibetben, a világ 
tetejére Csepel teherautóval le-
hetett fölmenni… Napjainkban 
Kína a szemünk előtt válik gaz-
dasági nagyhatalommá.

Az ismert külpolitikai újság-
íróval, P. Szabó Józseffel érdi 
előadása után beszéltünk.

– Mióta foglalkozik Kínával?
– Ötven-hatvan éve. Kína 

közelébe teljesen véletlenül 
kerültem. Két dolog érdekelt, 
az egyik az idegen nyelvek, 
– kilenc nyelvből van felsőfokú 
nyelvvizsgám –, a másik a kül-
politika, ami magától értetődő 
volt egy olyan országban, ahol 
a belpolitikai újságírásnak nem 
volt létjogosultsága. De engem 
érdekelt a világ! Szerencsére a 

rádióban és a televízióban lehe-
tőséget kaptam arra, hogy bejár-
jam és jobban megismerjem. 

– Hányszor járt Kínában, és 
mennyi időt töltött ott?

– Nem tudom megmondani, 
de tíz évet legalább. Kevés olyan 
ország van a világon, ahol nem 
jártam. Voltam Amerikában, 
Afrikában, Alaszkától Chiléig 
sok helyen és a Távol-Kelet min-
den országában megfordultam. 

– Pekingben mi volt a munká-
ja, mivel foglalkozott?

– Diplomáciai munkát végez-
tem, a nagykövetség sajtóatta-
séja és protokollfőnöke voltam. 
Magyarország 1949-ben állította 
helyre a diplomáciai kapcsola-
tokat Kínával. A második ma-
gyar nagykövettel mentem ki, 
az ő megbízólevelének átadá-
sát, ami nagy ceremónia volt, 
már én szerveztem meg mint 
a nagykövetség protokollfőnö-
ke. Az 56-os forradalom idején 
szomorú véget ért a kintlétem. 
Az események a pekingi nagy-
követséget is megmozgatták, 
ahol mintegy 80 főnyi magyar 
kolónia tartózkodott. Köztük öt 
vagy hat diplomata, üzletkötők, 

beosztottak. Megalakítottuk a 
Forradalmi Bizottságot, ebben 
én is benne voltam, sőt, a tes-
tület elnökének választottak. 
Utána persze rögtön hazahív-
tak, azonnal munkanélküli let-
tem, 1962-ig nem is tudtam hi-
vatalosan munkát szerezni.

– Hány könyvet írt Kínáról?
– Összesen 24 könyvet ír-

tam, ebből 6-8 szól Kínáról. 
Most itt a könyvtárban az első 
nyelvkönyvemet mutattam be, 
azelőtt ilyet soha nem írtam. 
Ha valaki ebből tanul, persze 
tanár segítségével, akár a kö-
zépfokú nyelvvizsgát is leteheti. 
A másik könyvem a „Kína hét 
fővárosa – Kalandozásaim he-
tedhét Kínában”. Az országnak 
ötezer éves történelme során 
több tucat fővárosa volt, ebben 
a könyvben a legjelentősebbe-
ket mutatom be. Háromszor há-
rom hónapot töltöttem Kínában 
Rapcsányi László kollegámmal, 
akivel bejártuk ezt a hét fővárost. 
A könyvben a kalandjainkat és a 
tapasztalatainkat írtam le.

– Melyik a legszebb, legmeg-
határozóbb emléke az országgal 
kapcsolatban?

– A legmegrázóbb emlékem 
az 1989-es Tienanmen téri 
vérengzés. Azért mentem ki, 
mert Gorbacsov akkor látoga-
tott Kínába. Természetesen én 
ott maradtam, amíg tartottak az 
események. A leglátványosabb 
emlékem 1997-ben Hongkong 
újraegyesítése. A város addig 
Nagy–Britannia külbirtoka volt. 
Ott volt az egész világ, a kína-
iak, az egykori gyarmattartó 
angolok is, amikor Hongkong 
visszatért az anyaország fenn-
hatósága alá. Nagyon nagy 
élmény volt. Érdekes, hogy a 
hivatalos Magyarország nem 
képviseltette magát. Ki tudja, 
miért?

– Mit szól ahhoz, hogy Érdnek 
is van kínai testvérvárosa: 
Xuzhou, azaz: Szucso?

– Örömmel értesültem róla. 
Nagyon jól választottak. Nem 
tudom, kinek az érdeme, de ez 
az egyik legszebb, leghangulato-
sabb város. Kína Velencéje és a 
krizantémok városa. Egyébként 
pedig a kínai kapcsolatokat 
ápolni nagyon okos dolog. Ez 
a század Ázsia, főleg Kína év-
százada lesz! Jb

Érdekességek Kínáról, a kínai kapcsolatról

Jó döntés Ázsia évszázadában
Júniusban hazánkban járt 
Kína miniszterelnöke – a 
Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár meghívására 
pedig P. Szabó József 
sinológus, külpolitikai új-
ságíró látogatott Érdre, 
hogy Kínáról beszéljen. 

P. Szabó József: Érd kínai testvérvárosa csodaszép: Kína Velencéje és a krizantémok városa
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A hétközi  szeles,  hûvös  idő  kicsit  meg-
ijesztette a hétvégi szüretre, illetve annál 
kellemesebbre,  azaz  az  eszem-iszomra 
készülődőket,  de  az  utolsó  pillanatban, 
szombat  délre  –  amikor  kellett  –  a  Nap 
mégiscsak  megmutatta  mosolygósabb 
arcát. Sütött, melegített, ezzel jobb kedv-
re  derített  mindenkit,  aki  programjául 
választotta  az  érdi  szüreti  mulatságot, 
annak  minden  színével,  pompájával. 
Délben,  először  feldíszített  hintókkal 
találkozhattunk a város utcáin. A Termál 
Hotel Liget elől indultak zenével, muzsi-
kával,  nótázó  emberekkel,  akik  a  köz-
pontban,  a  Fő  téren  is  megmutatták 
magukat, Ófaluba invitálva a népet. Még 
egy  kis  táncra  is  futotta  a  Magyarok 
Vásárában  a  kézmûvesek  közt.  A majd 
kétórás  lovas  kocsikázás  végén  újra  a 
termálfürdő  volt  a  cél,  ahol  már  gyüle-
keztek kicsik és nagyok, hogy a kidoboló 
szavainak  engedelmeskedve  a  pincesor-
ra  vonuljanak,  szintén  zenei  kísérettel. 
Itt,  a  Szent  Donát-szobornál  egy  hatal-
mas dézsányi szőlő várt áldásra. Erdélyi-
Takács István  református  lelkész áldotta 
meg a termést e szavakkal:

–  A földnek  a  javából  most  fog  meg-
születni a bor, mely  Isten örök szövetsé-
gének  a  jelképe.  A gazdák  munkájának 
gyümölcseként  újra  virágzik  a  pincesor, 
a város büszkesége. Nekik köszönhetően 
feltámadt  a  borkultúra  Érden.  Jó  mula-
tást kívánok ezen a szüreti rendezvényen 
mindenkinek…

…amely  ünnepség  immár  hetedik  éve 
e  forgatókönyv  szerint  színesedik,  gaz-
dagodik.  Az  áldás  után  jöttek  a  taposó- 
lányok, akik beálltak a dézsába mezítláb 
– bár egyikük fehér zokniban – és össze-
kapaszkodva, önfeledten jól megtaposták 
a szőlőt, ahogy eleik szokták. Voltak, akik 
dolguk  végeztével  már  innen  kóstolták 
meg  a  mustot,  de  a  közönség  nagyobb 
része egy kis présből kapta az édes levet. 
A nagyon  édes  levet,  ami  persze  itatta 
magát.  A gyerekek  sem  bírtak  ellenállni 
neki…

Jóval  édesebbnek  tûnt  a  must,  mint 
tavaly, de ez csupán csalóka érzés – mint 
megtudtuk a szakembertől, a főszervező-
től,  Hudák Mihálytól,  aki  nemcsak  erről 

a  nedûről,  hanem  a  várható  borról  is 
szakszerûen beszélt:

–  Nem  harmonikus  a  must  –  mond-
ta.  –  Tavaly  ilyenkor  huszonhét  fokost 
tapostak a lányok, most huszonegy és fél 
fokost.  Valójában  ez  a  normális,  mégse 
lehetünk  biztosak  benne,  hogy  mind 
mennyiségben,  mind  minőségben  telje-
sen  elégedettek  lehetünk  majd  a  borter-
méssel.  Ez  csak  a  következő  hetekben 
dől  el.  A forró,  száraz  nyártól  vegetált  a 
szőlő,  az  egész  növény  stresszben  állt, 
nem növekedett, a bogyókból élt.

Úgy  gondolják  az  érdi  borászok,  hogy 
valószínûleg kevesebb lesz az idén a bor, 
mint  tavaly.  Most  40-60  százalék  a  tör-
köly-must arány, az ideális 27-73 százalék 
lenne.  Erre  mondják;  majd  meglátjuk, 
mindenesetre addig még  isszuk a  tavalyi 
bort, amivel bőven kínálták a pincesoron 
a  vendégeket.  Szinte  minden  pince  előtt 
bográcsban  főztek,  például  az  Érd  és 
Környéke Ipartestület vezetői szürkemar-
hából készült pörkölttel kedveskedtek. 

–  Szerencsére  fiatal  lehetett  a  marha, 
mert  délre  már  meg  is  puhult,  így  nem 
vacsorára,  hanem  már  ebédre  elkészült 
–  közölte  örömmel  a  hírt  Csóli Csaba, 
az  ipartestület  ügyvezető  igazgatója.  Az 
alapanyagot egy érdi üzletember, Kincses 
János biztosította, akinek svájci vendégei 
sem  hagyták  ki  a  pörköltet,  amihez  volt 
bor, pálinka és sör. Ez utóbbival Miskolczi 
Katalin  jeleskedett,  aki  egy  egész  házi 
készítésû  „terméksorral”  jelent  meg,  a 
világostól a feketéig… Akik még előételre 
is vágytak, azok érdi készítésû házi sajto-
kat  kóstolhattak  a  Csengő  manufaktúrá-
tól  –  Poldauf Éva  büszkén  kínálta  natúr 
és  fûszerezett  portékáit.  Fridély László, 
az  Érdi  Rádió  tulajdonosa  is  elismerően 
nyilatkozott  ezekről  a  házias  ízekről,  ő 

családjával  jött  ki  a  szüreti  mulatságra. 
Sokan  így  tettek,  rengeteg  család  együtt 
figyelte  az  eseményeket,  a  kulturális 
mûsort,  amelyet  a  Pincetulajdonosok 
Egyesületének (apró, kis és nagy) Magtár 
Tánccsoportja nyitott meg. Közben a gye-
rekek  (aszfalt)rajzoltak,  a  szép  lányok 
pedig  fotózkodtak,  hogy  megválasszák 
közülük a szüret szépét. 

A vidám  táncokat,  koncerteket  utcabál 
követte,  a  mulatság  késő  éjszakáig  tar-
tott. Most is mindenki jól érezte magát, a 
mustnak, a bornak, az ételnek és persze 
a  fáradhatatlan  rendezőknek  –  élükön  a 
Hudák-családnak – köszönhetően. 

   Temesi László

A forró, száraz nyártól vegetált a szõlõ…

Szüreti mulatság hintós felvonulással 

az ófalusi pincesoron
Újra itt a szüret, vele a mun-
ka, s a mulatság. Érd ilyenkor 
kicsit felbolydul, lovas kocsik, 
must- és borbarátok barangolnak 
az ófalusi utcákon, pincesoron. 
Az immár hagyományos szüreti 
mulatság délben kezdõdik a fel-
vonulással és tánccal, nótaszóval 
fejezõdik be késõ éjszaka. Az érdi 
szõlõtulajdonosok bíznak benne, 
hogy a tartós, nagy forróság elle-
nére az idén is jó boruk lesz.

A kocsisok is díszruhába öltöztek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Zenészek kísérték a menetet

A lovas kocsik végigmentek a város utcáin

Legkisebbek is részt vettek a felvonuláson

A termés megáldása
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Először a mostanában nagy 
vihart kavart IMF-tárgyalások-
ról beszélt sajtótájékoztatóján 
az országgyûlési képviselő. 

– Előkerült egy lista az IMF-
követeléseiről, ami nem lepett 
meg, mert tudtam, hogy ilyen 
követelményrendszer régóta 
létezik – kezdte. – Bár az IMF 
hivatalosan nem bank, bank-
ként viselkedik, és komoly gaz-
dasági átalakításokat követel 
meg. Egyebek között nyugdíj-
csökkentést, a bérek berekesz-
tését, új adónemek bevezetését, 
mint Romániában, ahol meg is 
bukott a kormány. Gazdaságunk 
makró- és eladósodottsági szin-
ten nem áll olyan rosszul, éppen 
ezért csak más feltételrendszer-
rel történhet meg a megállapo-
dás az IMF-fel.

A magyar választási rendszer 
átalakításról is szó esett. Erről 
Aradszki András a következőket 
szögezte le: a választás a jövő-
ben kevésbé lesz hangos, ideges 
és idegesítő, mert letisztultabb 
választási akarat fog érvénye-
sülni.

– A regisztrációs rendszer 
bevezetésével el lehet kerülni, 
hogy hangulati elemek határoz-
zák meg az ország sorsát – tette 
hozzá. – Emlékezhetünk rá, 
hogy egy korábbi választáson 
az előnyök hangoztatásával, túl-

zott ígérgetésekkel fordult meg 
az eredmény. Nem kell idegen-
kedni ettől a rendszertől, amely 
már több országban, például 
Franciaországban is bevált. 

A külföldön élő magyarok is 
a regisztrálás után gyakorolhat-
ják választójogukat. Korábban a 
pártok hozzájuthattak a válasz-
tói névsorhoz, most önkénte-
sen, adatvédelmi szempontból 
is jogszerûbben áll majd össze 
ez a lista. Az országgyûlési kép-
viselő az alaptörvény után a 
második legfontosabbnak tartja 
a készülő polgári törvényköny-
vet, amelynek formálódó válto-
zatát be is mutatta a sajtó mun-
katársainak. Erről azt mondta, 
a törvényjavaslat megvitatása 
meghatározó lesz az őszi ülés-
szakon. Az új Ptk. majd abban 
különbözik a régitől, hogy jóval 
több törvényt foglal magába, 
egyebek között a családjog terü-
letéről. A gazdaság és a magán-
élet annyira összekapcsoló-
dik az utóbbi időkben, hogy 
„törvényszerûvé” vált; ezeket 
összevonja a jogalkotó.

A munkahelyvédelmi kor-
mányintézkedésekről a követ-
kezőket tudtuk meg: 

– A kormány a munkahelyte-
remtést változatlanul fontosnak 
tartja, s a dolgozók érdekében 
próbál olyan kedvezményeket 

adni, hogy biztosabbá váljon a 
munka, és a munkanélküliek 
is hamarabb térjenek vissza a 
munka világába.

A Munkahelyvédelmi Akció 
keretében olyan szociális járu-
lékcsökkentést hajtanak végre, 
amely csaknem egymillió mun-
kavállaló állását teheti biztonsá-
gosabbá. A jövő év elejétől a 25 
év alattiak, a kismamák, az 55 
év felettiek, a szakképzettséggel 
nem rendelkezők és a kisvállal-
kozók számára a munkáltatói 
járulékokat a felére csökkentik. 
A lényeg, hogy a munkának újra 
legyen becsülete. A kisadózók 
és a kisvállalkozók – ők adják 
a munkavállalók ötven száza-
lékát – vannak a legnehezebb 
helyzetben, hiszen nagy az 
adóterhük és az adminisztráci-
ójuk, ezért ezen mindenképp 
változtatni akar a kormány. Az 
áfát is ezentúl majd csak akkor 
kell befizetni, amikor befolyik 
az összeg, s nem előtte, mint 
eddig, ami megnehezítette a vál-
lalkozások mûködését.

A sajtótájékoztató végén, 
Aradszki András megjegyezte, 
hogy az ősszel nagyon sok fel-
adat vár még rájuk a parlament-
ben.  Temesi László

A Technikus utcában jövő-
re fog csatorna épülni. A Bíró 
és Jegyző utcák nagy részén 
már lefektették a szennyvíz-
csatorna-csöveket, most az 
Ercsi útra közvetlenül csatla-
kozó szakaszok kialakítása tör-
ténik. A napokban elkezdik a 
Tollnok utcai szakaszt is építe-
ni. Középen – egyelőre – nem 
építik meg a Technikus utcai 
gravitációs csatornát, majd csak 
2013-ban fog épülni. Ennek az 
az oka, hogy a Technikus utcá-
ban a Tolmács utcai átemelőből 
indulva két vezeték is készül: 
egy nyomott vezeték (amely az 
átemelőből szállítja a szennyvi-
zet a tisztító irányába) és egy 
gravitációs vezeték (amely az 
utcabeli ingatlanok szennyvizét 
gyûjti össze). A nyomott vezeték 
csak akkor tud épülni, ha a tel-
jes tárnoki bevezetésre megvan 
az engedély. A vasút túloldalán, 
a Fácánköz és Fogoly utcák kör-
nyékén nyomvonal-változtatás 
lesz, ezért módosítani kell az 
engedélyeket, újratervezni stb. 
Ennek időigénye van, ezért ez 
mindenképpen jövő tavaszra 
tolódik át. 

Mivel a Technikus utcában 
két vezeték is épül, annak 
nincs sok értelme, hogy az utca 
kétszer legyen feltúrva. Tehát 
addig a gravitációst sem építik, 
amíg a nyomott nem építhe-
tő. A kettőt közel egy időben, 
egy földmunkával fogják meg-

építeni. A rákötések az egész 
környéken egyszerre, 2013-ban 
fognak megtörténni.

A Faragó utcában a közleke-
dési problémák megoldása után 
lehet építeni a csatornát. Mint 
az bizonyára sokak számára 
ismert, néhány éve az egyik 
utcabeli ingatlantulajdonos 
lezárta az saját tulajdonában 
levő telken keresztül vezető 
utat a Betonozó utca irányából. 
Ezért jelenleg az Érd és Sóskút 
határában levő utca zsákutca, és 
csak a Sóskúti út irányából lehet 
behajtani. A szennyvízcsatornát 
is ebből az irányból, a befoga-
dótól kell építeni. 

Sajnos az utca meglehető-
sen szûk és meredek is néhány 
helyen. Előreláthatólag legalább 
három hétig tartana a csatorna-
építés. Az építők több hete 
készen állnak a kezdésre, azon-
ban a közlekedési kérdésekre 
megnyugtató választ kell keres-
ni, hisz ha semmi nem változik, 
a zsákutcában való közlekedés 
meglehetősen nehéz lesz.

Az utca – a többi érdi utcá-
hoz hasonlóan – napközben le 
lesz zárva, délutánra pedig az 
árkot visszatemetik, hogy haza 
lehessen menni. A kivitelezők 
minden esetben biztosítják azt, 
hogy ha napközben mentőnek 
vagy tûzoltónak kellene bejut-
nia, akkor ideiglenes megoldá-
son keresztül ezt megtehesse.

A kivitelezők tárgyalásokat 

Aradszki Andrást az IMF-követelés nem lepte meg

Cél: a munkának legyen becsülete!
Megkezdõdött az országgyûlés õszi ülésszaka, ame-
lyen sok fontos kérdést tárgyaltak meg. Aradszki 
András országgyûlési képviselõ ehhez igazította az õsz 
elsõ sajtótájékoztatóját a hónap közepén a szokásos 
érdi helyszínen, a Polgárok Házában. Szóba került az 
IMF, a készülõ új választási rendszer, a munkahelyvé-
delem és az új polgári törvénykönyv. Mondandójának 
végkicsengése: a kormány célja, hogy újra legyen 
becsülete a munkának!

Aradszki András bemutatta a saj-
tótájékoztatón a készülõ polgári 
törvénykönyv formálódó változatát  

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Hol, mi készül?
Sok helyen már lefektették a szennyvízcsatorna-csöve-
ket, más területeken még különféle közlekedési prob-
lémákat kell megoldani, és az M7-es autópálya alatt is 
hamarosan átfúrják a csatorna helyét. A részletekrõl 
ezúttal is Simó Károlytól, az Érdi Csatornamû Társulat 
elnökhelyettesétõl kaptunk tájékoztatást.

kezdeményeztek az utcát észak-
ról lezáró magántulajdonossal 
is, hogy legalább a csatornaépí-
tés idejére engedje át a forgalmat 
a Betonozó utca irányából, hisz 
ő maga is az utcában lakik. 

Hamarosan átfúrják az M7-es 
autópálya alatt a csatorna 
helyét. Napokon belül nekifog-
nak az M7 autópálya alatti egyik 
szennyvízcsatorna-átvezetés-
nek, amely – a korábbi tervektől 
eltérően – nem az Iparos úton, 
a „kis aluljáróban”, hanem a 
Simító utca távolságában lesz. 

A Törökbálinti út és az M7 
közötti részen, a Kádár utcában 
már megépült egy csatornasza-
kasz, a másik része bizonytalan 
ideig fel van függesztve. Ennek 
az az oka, hogy a Kádár–Iparos 
utcák találkozásában levő ház 
állapotának további statikai vizs-
gálata szükséges, hogy kibírja-e 
a Kádár utcai (előreláthatólag 
kb. 50 cm vastag) beton-, illet-
ve aszfaltburkolat gépekkel való 
felbontását. 

A Balatoni úton a csatorna-
építés alatt is biztosított lesz a 
kétirányú forgalom. A Balatoni 
úton Diósd határától kezdve 
az érdligeti park magasságáig 
sáveltolással szervezik a for-
galmat. A szennyvízcsatorna 
nyomvonala az út szélén megy. 
Ezért remélhetőleg a forgalom 
minimális zavarásával rövid idő 
alatt meg tud épülni itt is a 
szennyvízcsatorna.
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. szeptember 24 – 30.

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 24., hétfő 10 és 14 óra
Micimackó színház bérlet 
IV/1.
Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj

A Fabatka Bábszínház előadása

2012. szeptember 25, kedd 17 óra 
Előadás IV. Béla királyról, 
a Varga Zoltán Rováskör szer-
vezésében

Előadó: Dr. Varga Tibor 
jogtörténész, magyarságkutató

2012. szeptember 29-én, szombaton 
9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák 

cseréje- vására. Információ: 
Czinderné Bea 06 20 448-5121

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ
2012. szeptember 30-án, vasárnap 
15 órától
az Idősek Világnapja alkalmá-
ból gálaműsort rendez.
A belépés díjtalan, helyjegyet 
az információban lehet igé-
nyelni.

Előzetes:
Családi matiné 2012. ősz
Október 14., vasárnap 11 órakor
Nils Holgerson csodálatos 
utazása

zenés mesejáték a FOGI 
Színháza előadásában

November 25., vasárnap 11 órakor
„Apa figyelj rám!”
Halász Judit koncertje
Belépő: 2000 Ft

December 2., vasárnap 11 órakor
„Kócszakállú Mikulás”

Huzella Péter
Mikulásváró műsora
Minden 14 év alatti gyermek 
csomagot kap a Mikulástól! 
Csomagjegy: 650 Ft.
Belépőjegy: 1000 Ft, családi 
jegy: 3200 Ft. (2 felnőtt, 2 gyer-
mek)
3 éves kor feletti gyermekeknek 
a jegyvásárlás kötelező!

Kedvenceink 2.
óvodásoknak és kisiskolások-
nak
Október 17., szerda 10 és 14 óra
Cincin lovag
színes, magyarul beszélő, 
angol-amerikai animációs film, 
87 perc, 2008
November 21., szerda 10 és 14 óra
Szilaj, a vad völgy paripája
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai animációs film, 80 perc, 
2002

December 19., szerda 10 és 14 óra
Mézengúz
színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs film, 90 
perc, 2007
Bérlet: 1000 Ft, eseti belépő: 
400 Ft.

„Színház az egész világ!”
2012. őszi bérlet
Október 28-án, vasárnap 15 órakor
John Murell: 
Az isteni Sarah
Szereplők:
Sarah Bernhardt: Vári Éva
Georges Pitou: Gálffi László
November
Daniel Glattauer: 
Gyógyír északi szélre
Szereplők: Fullajtár Andrea,
Őze Áron

December
Ronald Harwood: 
A nagy négyes
Szereplők:
Cecily Robson: Molnár Piroska
Jean Horton: Vári Éva
Reginald Paget: Szacsvay László
Wilfred Bond: Benedek Miklós
A bérletek ára: 7000 Ft
Az egyes előadásokra eseti 
jegyek is válthatók 2800 Ft-os 
áron.

 
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 bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

szeptember 17 – 29.
Maja Kalcseva „Rodopei 
képek” című fotókiállítása a 
felnőttkönyvtárban

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

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.

60 év 60 koncert 

Dal-opera-operett est lesz Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes művész 
és Sándor Szabolcs zongoraművészek közreműködésével.

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
Időpont:  2012. október 27. 18.00.óra

Jegyek elővételben a Szepes Gyula Művelődési Központban kaphatók 
2000,- Ft-os áron, valamint a helyszínen 2500,- Ft- ért.
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szeptember 24. hétfő
08:00 187 magazin
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 187 magazin
15:45 Négyszemközt 
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon 

Gúthi erdő 12/2.  ismeretterjesztő és kultu-
rális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

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

szeptember 25. kedd
08:00 Híradó
08:30 Négyszemközt
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

Nikodémus látogatása 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 36. 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 36. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

szeptember 26. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Herencsény, 50/25. 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 36. rész 
11:50 Négyszemközt
15:25 Híradó 
15:45 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

Nikodémus látogatása 60’ 
17:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Szembesítés 4/2. 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

szeptember 27. csütörtök
08:00 Híradó 
08:30 Mozgás
09:00 Négyszemközt
09:20 Csillagszem
09:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 36. rész 
10:20 Szembesítés 4/2. 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

11:20 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 36. rész 

15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Herencsény, 50/25. gasztronómiai 

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

18:00 Szembesítés 4/2. magyar dokumentum-
film, 55’ rendező: Gulyás Gyula 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

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

Samáriai asszony története 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 36. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

szeptember 28. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

Samáriai asszony története 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Szembesítés 4/2. 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 36. rész 

11:20 Fény-kép
11:50 Négyszemközt
15:15 Híradó
15:35 Szembesítés 4/2.

 magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Fény-kép
17:25 Polgár-társ
17:55 Mozgás
18:25 Itthon – Otthon Gúthi erdő 12/2. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Samáriai asszony története 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

szeptember 29. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 4/2. magyar dokumentum-

film, 55’ rendező: Gulyás Gyula 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Samáriai asszony története 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, heti események össze-
foglalója 

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

Nemes Tibor filmje 36. rész 
20:30 Isten hozta, őrnagy úr! 

magyar játékfilm, 96’ 
rend.: Fábri Zoltán 
Fsz.: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre 

22:10 Érdi Panoráma
22:40 Csillagszem

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

Samáriai asszony története 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 
Samáriai asszony története 60’ 

17:00 Isten hozta, őrnagy úr! 
magyar játékfilm, 96’ 
rend.: Fábri Zoltán 
Fsz.: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre 

18:40 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:10 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 37. 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 24–30.

Az

Hogyan értékelik ezt a várostól 
kapott elismerést „házon belül”, 
a gimnáziumban? – kérdeztük 
Szilasné Mészáros Judittól, az 
oktatási intézmény igazgatójá
tól:

– Nagy öröm látni, hogy a 
fenntartó önkormányzat látja, 
értékeli és fontosnak tartja azt 
a munkát, ami több évtizede itt, 
a gimnáziumban folyik. Idén 
különös évet kezdünk, olyat, 
amely várakozással teli mind
annyiunk számára, hiszen az 
elmúlt két esztendőben a kor
mány olyan intézkedések sorát 
fogadta el, amelyek célja, hogy 
javítsák az oktatás színvonalát, 
minden gyermek számára biz
tosítsák a jó minőségû oktatás
hoz az egyenlő hozzáférés esé
lyét, és megteremtődjön annak 
lehetősége, hogy az iskolákból 
a fiatalok korszerû, versenyké
pes, az egyéni boldogulásukat 
garantáló tudással kerüljenek 
ki.

– Konkrétan milyen intézke-
désekre gondol?

– Az átalakítás alapjául szol
gáló Nemzeti köznevelési tör
vény szeptember elsejétől hatá
lyos, én most csak a közvetlenül 
érvényes néhány intézkedést 
említenék. Meg kell szervezni 
az ötödik és kilencedik osztá
lyokban a mindennapos test
nevelést, biztosítani a tanulók
nak a rendszeres testmozgást 
az iskola által szervezett moz
gásformákkal. Ilyen lehetőség 

nálunk az tömegsport délután, 
a társastánc a 9. évfolyamon, 
korcsolyázás télen, túrák, futó
napok szervezése, sárkányha
józás, a mûfüves pálya haszná
lata. Változást jelent szeptem
bertől az is, hogy életbelép a 
tankötelezettség 16 éves felső 
korhatára. A közösségi szolgá
lat is új elem a törvényben, 
ám gimnáziumunkban eddig 
is fontos volt, hogy gyerekben, 
felnőttben egyaránt kialakuljon 
az önkéntesség vállalása, hogy 
olyan szociális, környezetvédel
mi, kulturális tevékenységeket 
folytassanak tanulóink, amivel 
a közösség javát szolgálják. 
A Nemzeti köznevelési törvény 
tehát új kihívásokat jelent a tan
testület és a szülők, a tanulók 
számára egyaránt.

– Az idei, legfrissebb értékelés 
szerint is az ország harminc 
legjobb középiskolája közé tar-
tozik az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium. Ezt az, immár 
országos elismerést hogyan érté-
kelik az iskolában?

– Az oktatásnevelés nem 
versenysport, amelyben idő
vel, távolsággal, súllyal vagy 
éppen a találatok számával 
meghatározható az eredmény, 
a sorrend. A tények viszont 
számszerûsíthetőek, a követ
keztetés tehát objektív. Hogy 
mi van mögötte, az viszont 
pedagógus és diákfüggő. 
A középiskolák rangsorát több 
tényező határozza meg. Sokat 
nyomnak a latba az Országos 
Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen elért helyezések. Az 
elmúlt tanévben a 11. osztályos 
Pálos Zsófia földrajzból jutott a 
döntőbe, az évfolyamtárs Bosits 
Miklós kémiában szerepelt 
ugyanott, a most érettségizett 
Pósch Gyöngyi pedig rajzban 
került a legjobbak közé. Ezekre 
az eredményekre természete
sen nagyon büszke a gimnázi
um, és a tanévnyitón büszkén 
jelenthettem be az iskola újabb 
sikerét: a Rio de Janeiróban tar
tott Nemzetközi Csillagászati és 
Asztrofizikai Diákolimpiáról 34 
ország diákjai közül a végzős 
Bécsy Bence bronzéremmel tért 
haza.

– Ezek az eredmények a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
portálját díszítik. A kirakat 
mögött diáktömegek és átlaga-
ik adják az intézmény minő-
sítését, de mit jelent mindez a 
szülőknek?

– A szülők számára az isko
laválasztásnál a legfontosabb 
szempont a továbbtanulás lehe
tőleg államilag támogatott lehe
tősége. Az intézményből a diá
kok 95 százaléka jelentkezett 
az elmúlt tanévben főiskolára, 
egyetemre, és közülük 90 szá
zalék be is jutott. Ebben óriá
si szerepe volt annak is, hogy 
a gimnázium az emelt szintû 
érettségire biztatja a diákokat. 
Érdemes egyébként összevetni 
az érettségi osztályzatok tan
tárgyankénti átlagát az orszá
gos eredménnyel. Emelt szinten 
kimagaslóan a legjobb ered

mény a magyar érettségin szüle
tett, az elérhető 100 százalékból 
több mint 77et teljesítettek az 
érdi gimnázium diákjai, szem
ben az országos 64 százalékkal. 
A kisebb létszámban kémiát 
választók majdnem 15 száza
lékkal értek el jobb eredményt 
máshol érettségizett társaiknál. 
Egyetlen olyan tantárgy volt, 
ahol csak az országos átlagot 
érte el az iskola. A középszintû 
érettségi tárgyak átlagai még 
határozottabban jobbak az 
országosénál. Öt jeggyel érté
kelve az eredményt, több mint 
egy egész osztályzattal értek el 
jobbat a Vörösmartyban, mint 
az ország többi iskolájában. 
Egyébként az érettségi átlag 4,63 
volt. Azt hiszem, okkal vagyunk 
büszkék arra, hogy diákjaink 
már évek óta választják az 
emeltszintû érettségit, amelyet 
az egyetemek is egyre inkább 
elvárnak. Az intézmény külö
nösen fontosnak tartja a nyelv
oktatást, a végzős diákok 85 
százalékának van közép vagy 
felsőfokú nyelvvizsgája. Az igé

nyes szülői választást tükrözi a 
beiskolázási arány. Az általános 
képzésen kívül hat tárgyból: 
angol, német, matematika, bio
lógia, kémia és történelem tár
gyakból kínálunk emeltszintû 
oktatást, és a szakosítás iránti 
érdeklődésre jellemző, hogy 
angolra közel ötszörös, német
re majdnem háromszoros, 
matematikára három és félsze
res a túljelentkezés. Emellett 
változatlanul nagy az érdeklő
dés a nyolcosztályos gimnázi
umi tagozat iránt. A szakmai 
rangsorolás igen fontos eleme 
a kompetenciamérés, a 6.8.10 
évfolyamok tudásának értékelé
se magyarból és matematikából. 
Ebben sincs szégyenkeznivalója 
a gimnáziumnak, mivel messze 
az országos átlag fölött teljesí
tettek a tanulók. 

Természetesen mindez 
számszerûsíthető „kirakat”, 
ezek az oktatási munka nume
rikus eredményei. Egy iskolát 
a nevelési munka, a pedagó
giai teljesítmény és a szelle
misége legalább ugyanennyire 
minősít. A patinás, évszázados 
alma materekhez képest az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
zsenge középkorú a maga 51 
esztendejével. Nevelésközpontú 
iskola, ambiciózus szülői és 
tanulni vágyó gyerekréteggel. Az 
igazgatónő, Szilasné Mészáros 
Judit nem győzi hangsúlyozni, 
hogy hagyománytisztelő, tudás
központú oktatást végez az isko
la, áldozatkész pedagógusokkal 
– de vajon milyen hagyományai 
lehetnek egy alig fél évszázados 
intézménynek? 

– A tehetséggondozás és a 
továbbtanulásra felkészítés 
mellett iskolai ünnepségeink, 
diákprogramjaink, a terepgya
korlatok, tanulmányi kirán
dulások lehetőséget adnak a 
tanórán kívüli tevékenységek
re, ismeretszerzésre, a hagyo
mányok építésére. A tanulók 
bekapcsolódhatnak diákkö
rök, szakkörök munkájába, 
mûködik iskolai újság, énekkar. 
Kiemelném a szülői házzal való 
szoros együttmûködést, meg
köszönve azt a sok segítséget, 
amivel a szülők gyermekeik 
fejlesztéséhez, a lehetőségeink 
bővítéséhez hozzájárulnak. Az 
iskolaközösség kreativitása, 
a gimnázium hagyományai a 
garancia arra, hogy a 2012/13
as év is szól majd versenyekről, 
osztályprogramokról és sike
rekről. Ha jellemeznem kellene 
az iskolánkat, azt mondanám 
eredményesen sokszínû. Az 
egykori, néhány tízezres Érdből 
csaknem 70 ezer lakójú fiatalo
dó város lett, a Vörösmartyba 
pedig már harmadik generációs 
gyerekek is járnak. Van múltja 
és főként jövője az iskolának. 
Ma már nem szégyen kimon
dani, hogy az elitképzés a cél, 
amely a szellemi erő, a peda
gógusi potenciál mellett anya
giakat is kíván. Európai uniós 
pénzből készült el a kétszer 
húszfős laboratórium, amely 
a kémiabiológia és a fizika
földrajz szakpár iránt érdek
lődőknek nyújt magas szintû 
képzést. Természetesen a labo
ratóriumokra pályázás csak az 
egyik megoldás volt a tehetség
gondozásra. Soksok mindenre 
szüksége lenne a gimnázium
nak. A legnagyobb gond a tor
naterem, illetve annak hiánya, 
különösen az új, mindennapos 
testnevelés biztosítása kapcsán, 
és a tárgyi erőforrások bővítése 
még sorolható. 

A Vörösmarty Mihály Gimná
zium mindenkori vezetése nem 
a panaszaival hívja fel a figyel
met magára, hanem az eredmé
nyekkel. Ez pedig előbbutóbb 
lehetőségeket is fial.

 Szöllős István

Bronzérem a tudás brazíliai diákolimpiáján

Oktatás, nevelés, tehetséggondozás
Az Érd Közoktatásáért Díjat 2012-ben, a városi pedagógusnapon a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium nevelõtestülete kapta, mint olyan közösség, amely kiemelkedõ 
eredményt ért el az iskolai  oktató-nevelõ munkában, a tehetséggondozás területén, 
illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerû 
és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. A nyolcosztályos tagozatnak 
és benne a kilencediktõl az öt párhuzamos osztálynak 765 tanulója van, akiknek a 
pallérozását az 57 tagú tantestület végzi.

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 17h
négyosztályos  gimnázium 
(nyolcadik osztályosok)
2012. szeptember 25., kedd 17h

Az értekezletek helyszíne:
Vörösmarty Mihály Gimnázium
Díszterem
 Iskolavezetés

A Vörösmarty Mihály Gimnázium az idei, legfrissebb értékelés szerint is az ország harminc legjobb középiskolája 
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- Az alapvetõ cél az volt, hogy 
olyan gyermekek is eljussa-
nak nyaralni, akiknek ez a 
lehetõség máskülönben nem 
adatott volna meg. Nagyon 
sokan életükben elõször nya-
raltak és edzõtáboroztak a 
Balatonnál, mert a családjuk 
anyagi helyzete ezt nem engedi 
meg – hangsúlyozta a bokszoló 
a Millenárison megrendezett 
Erzsébet-liget nyárzáró ren-

dezvényen, aki biztos benne, 
az Erzsébet-program nélkül 
nem tudták volna megoldani 
ennyi fiatal üdültetését.   – Az 
Erzsébet-program Tanácsadó 
Testületének tagjaként meg-
próbáltunk olyan sportágakat 
kiválasztani és támogatni, ame-
lyekkel a szociálisan hátrányos 
helyzetû családokat is elérjük. 
Ezek az ökölvívás, a cselgáncs 
és a birkózás, de a labdarú-

gó sporttáborban is nagyrészt 
olyan gyermekek voltak, akik-
nek ez az egy hét jelentette a 
nyaralást. Csodálatos élmény 
volt számunkra, hogy egyszer-
re tudtunk felejthetetlen nyári 
élményt nyújtani és különfé-
le sportágakat megismertetni 
a gyermekekkel - folytatta a 
sportoló, miközben a mellette 
ülõ kisfiúra pillantott: - Zámbó 
Adrián még sosem töltött ennyi 

idõt távol a szüleitõl, a vele való 
nyaralás meghatározó élmény 
számomra. Felelõsséget vál-
laltam érte, a „nevelõapukája” 
voltam egy hétig – tette hozzá 
Kokó, majd Adrián így emléke-
zett: -Négyéves voltam, amikor 
elõször láttam Kokót a televí-
zióban. Már akkor eldöntöt-
tem, hogy bokszoló szeretnék 
lenni. Nagyon tetszett a tábor, 
mert mindennap Kokóval és 
Madárral edzettünk. Volt 10 
menetes árnyékolás és futot-

tunk a vízben is – mesélte a 
kisfiú. - Azt mondták, hogy 
tehetséges vagyok - mondta 
büszkén, és elárulta, ha nagy 
lesz építészmérnök és bokszo-
ló szeretne lenni. - Kitartás, 
hit, remény és sok edzés kell 
ahhoz, hogy olyan nagy sporto-
ló lehessen valaki, mint Kokó. 
A kitartás azt jelenti, hogy soha 
nem szabad feladni. Elõfordult, 
hogy fájt, ha megütöttek, de 
megszoktam, mert Kokó azt 
mondta, hogy az edzésen nem 

szabad sírni - magyarázta lelke-
sen Adrián. 

Kokó szerint az Erzsébet-tábor 
célja az volt, hogy a gyermekek 
jól érezzék magukat, ismerjék 
meg egymást, és szép emlé-
kekkel távozzanak, de temati-
kus tábor lévén, természetesen 
a sport is kiemelkedõ szerepet 
kapott. – Bízom benne, hogy 
amikor a gyermekek megírják a 
„Nyári élményeim” címû fogal-
mazásukat, azok az Erzsébet-
táborról fognak szólni. Sz.D.

A jövõ olimpikonjai az Erzsébet-táborban

KoKó: NevelőapuKa 
voltam egy hétig

Többek között Kovács Kokó István vezetésével valósult meg az Erzsébet-tábor 
küzdõsport tábora. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok bokszoló együtt edzett 
a gyermekekkel, „nevelõapukának” szegõdött egy hétre és örült, hogy nyaralás 
közben a sportolás felé terelgethette a kicsiket.

- Nagyon jó hangulat volt a tábor-
ban, és örülök, hogy ennek része-
se lehettem – nyilatkozta elége-
detten a sportoló. - A gondjaimra 
bízott gyermekek között voltak 
olyanok, akik még életükben 
nem jártak a Balatonnál, számuk-
ra még különlegesebb élményt 
nyújtott az Erzsébet-tábor.

Mikor Hadfi Dániel elindult a 
balatonberényi Erzsébet-táborba, 
számos terv és ötlet fogalmazó-
dott meg benne, hogyan lehet-
ne a gyermekek nyaralását még 
szebbé tenni. Azt a célt minden-

képp szerette volna elérni, hogy 
az általa vezetett cselgáncstábor-
ra a gyermekek úgy emlékezze-
nek majd vissza: „de jó volt!”. Az 
Európa-bajnok a visszajelzések 
alapján most már bizton állítja, 
ez a reménye megvalósult. 

- Bár a tábor elején a gyermekek 
nagyon izgultak, és éreztem egy 
kis távolságot közöttünk, ennek 

egy-két nap elteltével már nyoma 
sem volt, és egyre jobban összeko-
vácsolódtunk - emlékezett vissza 
Hadfi, aki szerint az Erzsébet-
tábor felejthetetlen élményt 
nyújtott a gyermekeknek, olyat, 
amelyre még felnõttkorukban is 
emlékezni fognak.

- Voltak olyanok, akik csak 
röviddel a táborozás elõtt ismer-
kedtek meg a sportággal és per-
sze olyanok is, akik már évek óta 
dzsúdóznak – jegyezte meg Hadfi 
Dániel. Egy szövetség által szer-
vezett edzõtáborban csak dzsú-
dósok vannak, itt viszont sok-sok 
gyermek tölti együtt a vakációt, 
ebben a kettõsségben rejlik az 
Erzsébet-tábor nagyszerûsége 
– tette hozzá.

A cselgáncstáborban Kovács 
Antal olimpiai bajnok is foglako-
zott a gyermekekkel: - Hihetetlen 
élmény volt ez azoknak, akik a 
sportágat ûzik - nem beszélve 
arról, hogy elképesztõ ösztönzést 
is adott a fiataloknak – összegezte 
a sportoló. vv

hadfi Dániel: Örülök, 
hogy részese lehettem!
A balatonberényi csel-
gáncstábor Hadfi Dániel ve-
zetésével valósult meg. Az 
Európa-bajnok dzsúdós az 
egy hét alatt 200 gyermek-
kel foglalkozott, aki szerint, 
ennél nagyobb élmény nem 
kell egy edzõnek.

A világbajnok birkózó szakmai irányításával 200, 
az ország különbözõ pontjáról érkezett ifjú spor-
toló edzett az Erzsébet-tábor birkózó táborában. 
Munkáját többek között 16 edzõ is segítette. 

- A birkózó táborba 8 és 18 év közötti gyer-
mekek jelentkeztek. Többen közülük már szak-
osztályok versenyzõi voltak, de jöttek teljesen 
kezdõk is, akik itt ismerkedtek meg a birkózással 
- mondta el Komáromi Tibor, aki hozzátette, 
nagyon fontosnak tartja az Erzsébet-tábor nyúj-
totta lehetõséget, hiszen mostanáig nem volt 
lehetõség arra, hogy a gyermekek ilyen szervezett 
körülmények között vegyenek részt sporttábor-
ban. A sportoló úgy látja, minden szakágnak 
nagy segítség, ha az utánpótlás minimális anyagi 
ráfordítással táborozhat. 

- A sportolók munkáját is segítik az Erzsébet-
tábor sporttáborai, amelyek egyfajta edzõtáborként 
tehermentesítik a szövetségeket. Az edzõk maxi-
málisan elégedettek voltak, mindenki hálás lehet a 
szervezõknek – jegyezte meg a világbajnok.

A birkózó elárulta, hogy az általa vezetett tábor-
ban 16 lány is részt vett: - Örülök, hogy egyre több 
lány is megszereti ezt a sportágat, de bevallom, 
kicsit tartottam tõle, hogy a sok fiú között elvesz-
nek majd. Nem így történt, hõsiesen állták a sarat, 
rájuk is nagyon büszke vagyok – jelentette ki végül 
Komáromi Tibor. vv 

Komáromi tibor: eddig hiányzott  
ez a lehetőség

Komáromi Tibor világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó szerint minden 
szakágnak nagy segítség, ha az utánpótlás minimális anyagi ráfordítással tá-
borozhat. Az Erzsébet-tábor egyebek között ezt teszi lehetõvé.

Egy hét alatt 200 gyermek ismerte meg a cselgáncs alapjait

A táborba jelentkezõ 8 és 18 év közötti gyermekeket a világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó edzette

Kovács Kokó István felelõsséget vállalt Adriánért, egy hétig volt a „nevelõapukája”

Közös fotón Kokó és Madár a balatonberényi küzdõsport táborban nyaraló gyermekekkel A sporttáborban volt tízmenetes árnyékolás és a vízben is tartottak edzéseket

Hadfi Dániel Európa-bajnok dzsúdós vezette a cselgáncstábort

Komáromi Tibor a Nyárzáró Erzsébet-liget rendezvényen
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A Magyar  Földrajzi  Múzeum 
múzeumpedagógusa,  Mácsai 
Anetta  az  elmúlt  esztendő-
ben  szülési  szabadságra  ment, 
helyette  kerültem  a  múzeum 
állományába  mint  múzeumpe-
dagógus, 2011. november 1-jén. 
Bár  földrajztanár  és  geográfus 
is  vagyok,  korábban  még  nem 
szerveztem  nyári  tábort,  ezért 
nagyon jó volt látni, megtapasz-
tani  annak  a  sok  munkának 
az  eredményét,  sikerét,  amit  a 
gyerekektől visszaigazolásaként 
kaptam,  kaptunk,  a  kollégáim-
mal együtt. A tábor fő témája a 
vulkánok mûködése,  így  egész 
héten – játékos formában ugyan, 
de – kellő szakmai hozzáállással 
bővítettük  e  témában  a  gyere-
kek tudását. Dr. Kubassek János 
múzeumigazgató  vulkánokról 
tartott  színes  előadása  sokban 
hozzájárult  a  gyerekek  vulká-
nokról alkotott ismereteihez. Az 
elméleti  anyag  után  a  vulkán-
makett készítésével  játékos  for-
mában  igyekeztem  bemutatni 
annak mûködését. A napi kirán-
dulások  célja  a  kikapcsolódás, 
az  újabb  és  újabb  környezet 
megismerése volt. 
Azt  gondolom,  nem  az  én 

ismetetőm  a  fontos,  hanem 
azoknak  a  gyerekeknek,  kollé-
gáknak  a  véleménye,  akikkel 
együtt  töltöttem  ezt  a  nagyon 
kellemes hetet. A kollégák mun-
káját  köszönöm,  és  remélem, 
úgy  velük,  mint  a  gyerekekkel 
jövőre újból együtt táborozunk.

 (Buttinger Dániel  
múzeumpedagógus)

Lassan  három  éve  tanítok 
az  érdi  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziumban  mint  történe-

lem–földrajz  szakos  tanár,  de 
ez  volt  az  első  alkalom,  hogy 
segítőtanárként  részt  vehettem 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
által  szervezett  környezetvédő 
nyári táborban. A közösen eltöl-
tött hét nemcsak a gyerekeknek, 
hanem  nekem  is  új  élménye-
ket  és  hasznos  tapasztalatokat 
adott.  Ez  részben  a  rendkívül 
színes programoknak, a jó han-
gulatnak  és  a  kollégákkal  való 
közös  munkának  is  köszönhe-
tő.  A tábor  témája  a  vulkánok 
mûködése  volt.  A gyerekek 
érdekes  előadásokat  hallhat-
tak  e  témában,  sőt,  csoportok-
ban  dolgozva,  az  általuk  egész 
héten  készített  vulkánmakett 
hét végére, a szülők előtt bemu-
tatásra  is került, azaz az utolsó 
nap „kitört”.
(A történelem során még soha 

ennyire  pontos  vulkánkitörést 
nem  prognosztizáltak,  mint 
ahogy mi ezt tettük. Esetünkben 
annyi  könnyebbség  volt,  hogy 
mi  indítottuk  el  a  folyamatot.) 
Számomra ez volt a legnagyobb 
élmény, no meg az, hogy a szü-
lők  és  a  gyerekek  is  többször 
megköszönték  a  „munkánkat”. 
Jó volt hallani a visszajelzéseket 
a  gyerekektől,  hogy  mennyire 
jól  érzik  magukat,  milyen  jó 
lenne, ha még egy hétig tartana 
a tábor, de bíznak abban, hogy 
jövőre újból jöhetnek, sőt, szól-
ni  fognak  osztálytársaiknak  és 
barátaiknak is. 
 (Bíró Gábor, Vörösmarty Mihály 

 Gimnázium, Érd) 

Szép  környezet,  vagány  gye-
rekek,  felkészült  tanárok,  pár 
rátermett  háttérmunkás,  remek 
programok,  minden  adott  volt, 

ami egy  jó  táborhoz kell. Gyer-
mekeink elkalandoztak a gaszt-
ronómia világába is: remekeltek 
a sós-borsos ivóvíz készítésében 
is. A kirándulás – az érdi tanös-
vényes az ember nagyságú csa-
lánban,  ahol  megküzdhettünk 
az  ádáz  szúnyoginvázióval  is 
–  felejthetetlen  élmény  volt. 
A másik  a  Velencei-tavi  hajó-
út: a feladat, megértetni néhány 
táborozóval,  mi  a  különbség  a 
„tavon”  és  a  „tóban”  kifejezés 
között,  ugyanis  nem  strandol-
ni,  hanem  hajóval  kirándulni 
mentünk  a  Szúnyog-szigetre. 
Érdekes és látványos volt a vul-
kánkészítés,  illetve hét végén a 
kipróbálás.  Remélem,  jövőre  is 
ilyen jó csapat lesz a táborban.

 (Borsós Andrásné, Magyar 
Földrajzi Múzeum) 

Dani értékrendje,  látásmódja, a 
gyerekekhez  való  viszonyulása 
és  nem  utolsósorban  humor-
érzéke  közel  áll  hozzám,  így 
jó  volt  a  munkájához  asszisz-
tálni.  Külön  öröm  még,  hogy 
Bíró Gábor,  az érdi Vörösmarty 
gimnázium pedagógusa is tagja 
volt a mi kis csapatunknak. Sok 
ilyen,  Danihoz  és  Gáborhoz 
hasonló  pedagógust  kívánok  a 
jövő generációjának. 
És  hát  a  srácok:  mindannyi-

an aranyosak voltak. Gyerekek: 
„jövőre veletek, ugyanitt”. 

 (Kovács Nóra, Magyar 
Földrajzi Múzeum) 

Nekem nagyon tetszett a  tábor. 
A kirándulások  jók  voltak,  és 
a  szabad  sportfoglalkozást  is 
élveztem.  Megtanultam  golfoz-
ni, és a tábor lényegéről, a vul-
kánokról is sokat megtudtam. 

Elhajóztunk a Szúnyog-szigetre, 
és  madarakat  néztünk  távcső-
vel.  Volt  olyan,  amikor  a  suko-
rói  arborétumban  sütögettünk. 
Lesétáltunk  a  Duna-partra,  és 
fogtunk  békát.  Dinnyeevő  ver-
senyt  is  rendeztünk.  Jövőre  is 
szeretnék jönni.

 (Regenhart Anna Blanka,  
5. osztályos)

A tábor nekem nagyon tetszett, 
bár  csak  két  napot  voltam  itt. 
Voltam hajózni a Velencei-tavon. 
A séta  izgalmas,  de  fárasztó 
volt.  A második  nap  tökre  jó 
volt, főleg a vulkán kipróbálása 
és a golfverseny.

 (Erdei Szonja Jázmin,  
3. osztályos)

Ez a hatodik  táborom, nagyon 
jól  telt.  Sokat  kirándultunk, 
csináltunk  vulkánt,  ami  jól 
sikerült.  Jó  volt  még  a  golf, 
mi  nyertük  a  bajnokságot  is. 
A golf mellett a focit is mi nyer-
tük.”
   (Pácser Kende) 

A tábor  nagyon  jó  volt. 
Elmentünk  a  Régészeti  Park-
ba,  és  sok  helyen  voltunk. 
Megismerkedtem  egy  pár 
emberrel.  A Velencei-tavon  is 
hajóztunk,  láttunk  siklót,  és 
a  Szúnyog-szigeten  sütöttünk 
virslit, hagymát és krumplit. Sok 
fagyit  és  dinnyét  ettünk.  Sokat 
sétáltunk  és  sokat  gyakoroltuk 
a  golfot.  Egyre  jobban  tudok 
frizbizni. Amikor vonattal men-
tünk Gárdonyba,  nagyon  sokat 
nevettünk.  Jövőre  is  szeretnék 
jönni, ha lesz. Így összefoglalva, 
jó volt. 
   (Kiss Eliza, 6. osztályos)

Fórum
Nyári tábor a Magyar Földrajzi Múzeumban

„Augusztus  első  hetében  ter-
mészetvédő  táborba  mentem, 
mert  érdekelt  a  természet  és 
az  emberi  környezet.  Első  nap 
mindenki  ismerkedett  és  foci-
zott.  A tábor  vezetői  minden 
nap  új  programokkal  készül-
tek:  pl.  papírmasé  vulkán. 
A vulkánmaketten  egész  héten 
dolgoztunk,  és  az  utolsó  nap 
kipróbáltuk.  Voltunk  a Matrica 
Múzeum  Régészeti  Parkjában 
és a Beliczay-szigeten. Jól érez-
tem maga,  és  jövőre  is  jönnék. 
Nagyon szeretném megköszön-
ni  Buttinger  Dánielnek,  Bíró 
Gábornak meg Kovács Nórának 
és Borsós Anrásnénak.” 

 (Helmeczi Kristóf,  
7. osztályos)

Ez volt az első táborom a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.  Nagyon 
jó  volt  minden.  Mindennap  új 
programok  voltak.  Nagyon  tet-
szett  a  tábor,  remélem,  jövőre 
is lesz. Jó volt a minigolf is, mi 
nyertük a bajnokságot.

 (Dulcz Zsombor, 5. osztályos)

Ez a tábor a legjobb nyári élmé-
nyem volt. Voltunk a Duna-par-
ton,  kétméteres  csalánok  közt 
mászkáltunk,  és  mikor  odaér-
tünk,  a  Dani  rájött,  hogy  lett 
volna  egy  másik  út,  ahol  nin-
csen  csalán.  Nagyon  örültünk. 
Egyébként a kaja  is  finom volt, 
csak kevés. Voltunk a Régészeti 
Parkban,  az  is  nagyon  jó  volt. 
Visszafelé  teleettem  magam 
szilvával.  Hát  ezekért  tetszett 
a  tábor,  és  remélem,  jövőre  is 
lesz.

 (Stelczer Ádám,  
6. osztályos)

Tetszett a tábor, mert változatos 
volt  a  program. A Velencei-tavi 
hajózás  különösen  megfogott. 
A játékos  tanításon  és  előadá-
son  sokat  megtudtunk  a  vul-
kánokról.  A vezetőink:  Dani, 
Gábor  és  Nóra  néni  igazán 
barátságosak  voltak.  A tábor 
végére  mindenkinek  lett  egy 
beceneve.

 (Rajcsányi Jázmin,  
5. osztályos) 

panoráma

p
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– Iskolánk iránt évek óta vál-
tozatlanul nagy az érdeklődés, 
amit az is bizonyít, hogy nyílt 
napjainkra sokan jöttek el. 
Májusban tanáraink az általá-
nos iskolákat látogatták meg, 
hogy felmérjük a gyermekek 
zenei képességeit. Úgy tapasz-
taltuk, hogy nagyon sok a zenei 
tehetség ebben a városban.

– Az iskolában zenélni, éne-
kelni tanulókról nem is beszél-
ve…

– Számos tanítványunk 
kiemelkedő eredményt ért el 
a különböző országos és nem-
zetközi versenyeken, tehetség-
kutatókon. Harmonikásaink 

– mint ahogy az elmúlt években 
már többször – sorra nyerték a 
versenyeket, helyi, országos és 
nemzetközi díjakat hoztak el. 
Országos fuvola- és zongoraver-
senyen lettek díjazottak tanu-
lóink. A kisebb, megyei, regi-
onális vetélkedőkön sok tanu-
lónk teljesítményét jutalmazta 
a zsûri díjakkal. Azonban nem 
csak mi megyünk versenyekre, 
hanem immár egy évtizede mi 
is versenyre hívjuk évente más-
más hangszerre meghirdetve a 
régió, a megye zeneiskolásait. 
Az elmúlt tanévben volt kol-
légánk, Bolya László emléké-
re Regionális rézfúvósversenyt 

rendeztünk, amelyen a környe-
ző települések iskoláiból mint-
egy negyven gyereket fogad-
tunk. Mindannyian nagyon 
jól érezték magukat nálunk, a 
szakmai színvonallal elégedett 
neves zsûrivel együtt. 

– Hány tanulójuk van?
– Ötszáznegyvenhárommal 

zártuk az évet és ennyivel is 
nyitottuk az újat. Vannak tan-
szakaink, ahol várólistát kel-
lett létrehoznunk, olyan nagy 
az érdeklődés. Ilyen például a 
gitár, a zongora és a fúvós hang-
szerek. 

– Hogyan telt a nyár?
– Nyáron tartottuk szoká-

sos bejáró zenei táborunkat 
az intézményben, amely iránt 
szintén igen nagy volt az érdek-
lődés, a mintegy negyven-
öt helyre ugyanis hatvanöten 
jelentkeztek.

– A bevezetőben változásokat 
említett…

– Igen, ugyanis az új közneve-
lési törvény hatályba lépésével 
jelentősen megváltozik majd az 
életünk, különösen 2013. elejé-
től. A nyár is ezért kicsit más-

ként alakult, mint tavaly, főleg 
az iskola vezetésének, hiszen 
az egész magyaroktatást érintő 
törvényi változásokra alaposan 
fel kell készülni. Ez tehát egy 
hosszadalmasabb feladat volt, 
ezért a nyáron is a zökkenő-
mentes tanévkezdés érdekében 
dolgoztunk. Egy biztos, mozgal-
mas tanév elé nézünk! – zárta 
beszélgetésünket Stiblo Anna, 
a Lukin iskola igazgatója.

 Temesi László

Lukin-tanárok a „fellegekben”
Még az évnyitó előtt útra keltek a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és 
diákjai, hogy a „fellegekben” is szétnézzenek, bár sokszor járhattak az év folyamán ilyen 
magasságokban, hiszen a különböző zenei versenyeken kimagasló eredményeket értek 
el. Kivételesen most nem a zene szárnyán szálltak fel, hanem egy jó öreg Ikarusszal. 
Visegrádra ment egy busznyi csapat, hogy bepillantson a királyi életbe…
Hagyomány, hogy az érdi zenei iskola vezetése a megszokott hétköznapokból kicsit „kirán-
dulva” ünnepnapot varázsoljon. A tanulmányi kirándulás célja, hogy még jobban összeko-
vácsolódjon a tanári gárda a kötetlen program alatt, amelynek egyetlen „kötöttsége”, hogy 
az úti cél a visegrádi fellegvár és a Királyi Palota volt. A „fellegekbe” velük tartott néhány 
diák is, jutalomból, akik jó eredményeket értek el az ének-zenei rendezvényeken. A 
Dunaparton, a Királyi Palota zeg-zugaiban járva, különösen a Kőtárban, még (reneszánsz) 
dalra is fakadtak a pedagógusok, aminek az idegen látogatók örültek a legjobban. 

Stiblo Anna: „Mozgalmas tanév elé nézünk”

Új tanév, új célok a Lukinban
A Lukin László Alapfokú Mûvészeti Iskolában is nagyon 
várták az új tanévet, különösen annak tükrében, hogy 
mennyire  sikeres  volt  az  elmúlt  évük.  Számos  hazai 
és nemzetközi  rangos zenei versenyen értek el  tanít-
ványaik kimagasló eredményt. Azt is megtudtuk Stiblo 
Annától,  az  intézmény  igazgatónõjétõl,  hogy 2013-tól 
jelentõsen megváltozik majd az életük.

Nyári emlék: együtt a Lukin-taná-
rok, akik reneszánsz dalokat adtak 
elõ a kövek között

Stiblo Anna: Harmonikásaink – mint ahogy az elmúlt években már több-
ször – sorra nyerték a versenyeket, helyi, országos és nemzetközi díjakat 
hoztak el
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A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, klasszikus gitár szak, 
•  képesítést igazoló okirat, erkölcsi bizonyítvány 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  klasszikus gitár 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-20-3883-086-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd , Felső utca 33).  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331-5/2012. , valamint a munkakör megnevezését: 
szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat megismerése után személyes találkozó. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  helyben szokásos módon, – 2012. szeptember 17.

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

informatika-matematika szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Informatika- és matematikaórák ellátása szakisko-
lai és szakközépiskolai évfolyamokon. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, informatika-matematika szak 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 27. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon fel-

tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika-matematika 
szakos tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. szeptember 10. 

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.

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 tevékenységünkre, és megbeszéljük a következő 
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
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Idén megdőlt a rekord: több 
mint kétszázötvenen jöttek el a 
hetedik alkalommal megrende-
zett érdi Városi Anyatejes Napra: 
anyukák, kisebb-nagyobb test-
vérek, babák, sőt, még apukák 
is. A szeptember 14-i rendez-
vényen a szoptató édesanyákat 

ünnepelték a szervezők, azaz 
az Érdi Védőnői Szolgálat. 

Az anyatejes napot immár 
hagyományosan minden évben 
más körzet védőnői rendezik, 
idén a Dauna utcai tanácsadó-
ban dolgozó kollégákon volt a 
sor. Mint Timárné Illés Hajnalka 

védőnőtől megtudtuk, az volt a 
céljuk, hogy mindenki eljöjjön, 
aki fontosnak tartja a kisbaba 
anyatejes táplálását.

– Ezen a napon nemcsak a 
szoptató anyukákat szerettük 
volna megünnepelni, hanem 
az anyaság, a gyermekvállalás 

Városi Anyatejes Nap

Hetedik alkalommal rendezték meg  

az anyaság ünnepét
Széles körû támogatással és rekord számú vendéggel, immár hetedik alkalommal 
rendezte meg a védõnõi szolgálat a Városi Anyatejes Napot: kétszázötvenen jöttek 
el múlt pénteken a Szepes Gyula Mûvelõdési Központba, hogy együtt ünnepeljék az 
anyaságot, illetve a szoptatást. Elõadások, gálamûsor, tombola, szaktanácsadás, 
kötetlen beszélgetések, finom harapnivalók várták a felnõtteket, gyerekeket.

megbecsülését is fontosnak tar-
tottuk, így meghívtuk az érdek-
lődőket, azokat az anyukákat, 
akiknek nem sikerült szoptatni-
uk, illetve még csak kismamák 
– hangsúlyozta a védőnő.

Hogy az anyaság megbecsü-
lése mennyire fontos, mi sem 
bizonyíthatja jobban, mint hogy 
a rendezvénynek idén is nagyon 
sok támogatója volt: a város 
ötvenezer forinttal segítette 
a szervezést, a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ ingyen 
adta a helyiségeket; az aulá-
ba kitelepült cégek, szerveze-
tek termékmintákkal, tanács-
adással, illetve ajándékokkal 
érkeztek. Magánemberek is 
segítettek: a vendégeket finom, 
részben otthon készített süte-
mények várták, egy édesanya 
pedig kézzel készített ajándéko-
kat. A támogatóknak köszönhe-
tően lehetőség nyílt arra is, hogy 
az érkezőket ajándékcsomaggal 
köszönthessék, ingyenes tom-
bolajegyet kapjon mindenki, 
és megajándékozzanak védő-
női körzetenként három-három 
(összesen hatvan) édesanyát, 
akik megküzdöttek azért, hogy 
gyermeküket szoptathassák. 

A program körülbelül kétórás 
volt: a mûvelődési központ elő-
terében a kitelepült tanácsadók-
kal beszélgethettek az anyukák 
(egyebek közt a helyes fogmo-
sásról, a babahordozásról és a 
szülőhangoló programról), és 
válogathattak egy érdi anyuka 
és apuka kézmûves termékei-
ből. A kisebb-nagyobb gyere-
keket bohóc szórakoztatta; az 
éheseket, szomjasokat terített 
asztalok várták, sok gyümölcs-
csel, csemegével. 

A nagyteremben két előadást 
hallgathattak meg az édes-
anyák, és volt egy szórakozta-
tó gálamûsor is, amit a védő-
nők, illetve gyermekeik állítot-
tak össze és adtak elő: zene, 
vers, ének szerepelt a palettán. 
A piciknek a nagyterem védett 
felső sarkában játszóházat ala-
kítottak ki, ahol ők is elfoglal-
hatták magukat, míg az anyuka 
a mûsort nézte. Ha valaki sze-
retett volna elvonulni a nyüzs-
gésből egy kicsit a babájával, 
azt is megtehette: szoptató-, 
pelenkázószobát is kialakítottak 
a szervezők.

A programból a köszöntők 
sem maradhattak ki: dr. Kőszegi 
Gábor, a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény főigaz-
gató főorvosa (maga is édesapa, 
illetve nagyapa) köszöntötte az 
anyukákat a rendelőintézet dol-
gozói nevében, és felolvasta T. 
Mészáros András polgármester 
levelét. „Amikor megszületik 
egy gyermek, és először oda-
teszik édesanyja mellé, első 
mozdulatával megkeresi édes-
anyja mellét. Olyan kötődés 
ez, olyan csodálatos kapcsolat, 
amit szavakkal nem lehet leírni. 
Édesapaként emlékszem, hogy 
az anyának a hétköznapokban 
sokszor problémát jelent a baba 
táplálása, de azt is tudom, hogy 
az anyaság legszebb pillana-
tai közé tartozik a szoptatás. 
Valamennyi apatársam nevében 
fogadják őszinte megbecsülése-
met” – írta T. Mészáros András.

Minden anyatejes napnak 
más és más mottója van. Az 
idei rendezvényé „A múlt meg-
értése – a jövő tervezése” volt. 
Benéné Bagi Judit vezető védő-
nő e mottó égisze alatt emléke-
zett vissza arra, hogyan alakult 
és változott meg az elmúlt húsz 
évben az anyatejes táplálással 

kapcsolatos szakmai és közfel-
fogás 

– Húsz éve a csecsemők 38 
százaléka kapott anyatejet 3 
hónapos koráig, 2011-ben ez az 
arány már 68 százalékos volt. 
Egyéves korban a csecsemők 41 
százaléka még mindig szopik, 
ami nagyon fontos, hiszen az 
anyatej egy életre szóló aján-
dék – hangsúlyozta Benéné 
Bagi Judit, hozzátéve: az anya-
tej olyan tulajdonságokkal bír, 
amelyek megfizethetetlenek. 

A másik előadást Kiss Ildikó 
szakpszichológus tartotta az 
anyatejes táplálásról, az elvá-
lasztódásról és az anya-gyerek 
kommunikációról. A mûsort 
Ringató foglalkozás zárta. 

Az Anyatejes Napon nemcsak 
a mamák, hanem a gyerekek 
is jól érezhették magukat, őket 
ráadásul még egy meglepetés 
vára: kifelé menet mindenki 
választhatott az ingyenesen 

elvihető játékokból, meseköny-
vekből. 

A következő anyatejes napra 
ugyan egy évet még várni kell, 
de lesznek még hasonló ren-
dezvények Érden a közeljövő-
ben: szeptember 29-én, szom-
baton, 11 órakor a Központi 
Kávéházban Szoptass szabadon! 
mottóval szerveznek egy akciót 
lelkes édesanyák: összegyûlnek, 
és együtt szoptatják meg kis-
babájukat, ezzel bátorítva azo-
kat, akik nem mernek otthonról 
kimozdulni picinyükkel, mert 
félnek a nyilvános szoptatás-
tól, a rosszalló tekintetek, meg-
jegyzések miatt. Mint Bognár 
Krisztina szervezőtől (aki kis-
babás anyuka és védőnő) meg-
tudtuk, ez egy Kanadából indult 
mozgalom, amelynek egyre több 
követője van világszerte – és az 
Anyatejes Naphoz hasonlóan, 
talán Érden is meghonosodik.
 Ádám Katalin

Az elõcsarnokban bohóc szórakoztatta a gyerekeket, míg az anyukák beszélgettek, nézelõdtek
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A gyerekeket és felnõtteket terített asztalok várták, a kicsiknek is való cse-
megékkel, gyümölcsökkel

A nagyterem sarkában játszóházat alakítottak ki, hogy a mamák figyelhes-
sék a mûsort

Tombolasorsolás, apró kezek segítségével (Képünkön Bognár Krisztina 
védõnõ)

Kifelé menet a gyerekek választhattak egy-egy könyvet, játékot

helyi társadalom

A Heti témA tartalmából
Kern első koncertje
Élete első nagykoncertjén van túl 
Kern András. A színész a nyolcvanas 
években kezdett el énekelni, azóta 
több lemeze is megjelent, mégis mos-
tanáig kellett várni, hogy igazán ki-
eressze a hangját. A Kossuth-díjas 
művész többek között Presser Gábor 
nadrágjáról is mesélt.

Branka és Lili, a két kiugró beugró
Két énekesnő is csatlakozott idén a tíz 
éve alakult Balkan Fanatikhoz, az ala-
pító Jorgoszon és Lepén kívül szinte 
az egész banda lecserélődött a jubi-
leumra. A zenekar végignyomta a fesz-
tiválszezont, ami után a Heti Téma az 
„újoncokat”, Básits Brankát és Präger 
Lilit kérdezte első tapasztalataikról.

A Palotaőrség fegyverkovácsa
Közel harminc éve űzi mesterségét 
Szabó István fegyverkovács. Több 
száz kést, tőrt, szablyát és kardot ké-
szített, többek közt a Palotaőrségnek 
és a ludovikás tiszti hallgatóknak is, 
de több miniszterelnök és olimpiai 
bajnok is büszkélkedhet a munkájá-
val. A mester azt vallja: fegyverko-
vácsnak születni kell.

Méregtelenítés nem létezik!
Dr. Zacher Gábor toxikológus szerint 
az összes ma divatos méregtelenítő-
kúra hatalmas átverés, méregtelení-
tés ugyanis nem létezik. Szakmájából 
kifolyólag ő tudja, mitől érdemes fél-
ni, de még ebben a kemikalizált vi-
lágban sem kell rettegni a méreg-
anyagoktól, ha az ember egy kicsit 
odafigyel magára.

Dörnernek nem 
jön be bruce Willis
Dörner György szerint Csurka István 
olyan nagy formátumú személyiség volt, 
aki még a halála után is képes hatni. Az 
Újszínház igazgatója saját bevallása sze-
rint józan paraszti ésszel gondolkodik, a 
Die Hardot csupán egy munkának tekin-
ti és tucatterméknek tartja. A Heti Témá-
nak elárulta: Bruce Willis nem tartozik a 
kedvenc színészei közé, Mel Gibsont 
sokkal szívesebben szinkronizálja.

16 skAnDináv és 15 suDoku rejtvénnyel, 
csütörtökönként, csAk 95 forintért!

erDélyi tímeA nem érti
Lassan harminc-
éves, diplomás szí-
nésznő és ifjú fele-
ség. Számos szerep-
pel a háta mögött 
nem érti, miért nem 
képesek az embe-
rek elvonatkoztatni 
attól, hogy tizenhat 
éves korában ő volt 
a Barátok közt 
Tildája. A színésznő 
most új szereplő-
ként csatlakozott a 
Hacktion gárdájá-
hoz, a második 
évadban egy fiatal, 
csinos pszicholó-
gusnőt alakít, aki-
nek a fő feladata az 
elkövetők profiljá-
nak elkészítése. 
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Mint azt lapunkban is közöltük, 
igen súlyos bûncselekmények 
elkövetésének alapos gyanúja 
miatt indítottak eljárást az Érdi 
Rendőrkapitányságon öt, román 
állampolgárságú nő ellen. Az 
elkövetők – akikről időközben 
kiderült, hogy rokonságban 
is állnak egymással – külön-
böző elkövetési módszerrel 
károsítottak meg leginkább 
idős, egyedülálló személyeket. 
A bûncselekményeket 2009-től 
követhették el Érden és a kör-
nyező településeken. Egyrészt 
ruhanemû-árusítás címén csön-
gettek be többnyire egyedülálló 
férfiakhoz, a bizalmukba fér-
kőztek, és különböző ürüggyel 
bekéredzkedtek a lakásba, majd 
ügyesen elterelték a tulajdo-
nosok figyelmét, hogy kifoszt-
hassák őket. Vittek, amit tud-
tak: mobiltelefont, ékszert, 
készpénzt. Más esetekben 
ennél messzebbre is mentek. 
Szórakozóhelyeken, kisebb ita-
lozókban szemelték ki a magá-
nyos férfiakat, akikkel együtt 
italoztak, majd hazakísérték 
otthonukba, hogy folytassák a 
„vigadozást”. Ennek azonban 
kifosztás és rablás lett a vége, 
sőt, nagy valószínûséggel még 

emberölést is elkövettek – jelen-
tette ki a sajtótájékoztatón 
Fekete Ferenc rendőr százados, 
a Bûnügyi Osztály vezetője. Az 
elkövetők olykor megelégedtek 
azzal, hogy a sértett ittas álla-
potát kihasználva megfosszák 
őt az értékeitől, de előfordult, 
hogy ennél is biztosabbra akar-
tak menni; zavartalanul és 
alaposan át akarták kutatni a 
házat, ezért különféle nyugta-
tó, altató hatású gyógyszert is 
belekevertek áldozataik italába. 
Miután a házigazda több órán át 
öntudatlan állapotba került, ezt 
kihasználva bőven volt idejük a 
ház átvizsgálására és kifosztá-
sára. Egy ilyen esetnél fordul-
hatott elő, hogy áldozatuknak 
„túladagolták” az altatót vagy 
a nyugtató hatású gyógyszert, 
aminek következtében a sértett 
férfi elhunyt. Az elmondottakból 
kitûnik, ezek korántsem úgyne-
vezett „alkalmi lopások” voltak, 
hanem előre megfontolt szándé-
kú, súlyos bûncselekmények! 

A nyomozást egyrészt az nehe-
zítette, hogy a sértettek nem mer-
tek feljelentést tenni a rendőrsé-
gen, mert szégyellték a történte-
ket (a nők több esetben szexuális 
szolgáltatásaikat is felajánlották), 

G. Enikõ F. Aranka

G. Katalin G. Gyöngyi

R. Erzsébet

Nemcsak csalás, rablás, de még emberölés is lehet a számlájukon

Két gyanúsított elõzetesben, 
hármat még köröznek
A lopás, kifosztás és rablás mellett nagy valószínûséggel emberölés bûncse
lekményének elkövetésével is gyanúsítható az az öt, román állampolgárságú nõ, 
akik ellen az Érdi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya a nyár óta eljárást folytat 
– közölte a rendõrség szeptemberi sajtótájékoztatóján Fekete Ferenc százados, 
majd arról is beszámolt, hogy Érden jelentõsen csökkent a betöréses lopások 
száma. Kürti István a Közlekedésrendészeti Osztály vezetõje az elmúlt hónapok 
közlekedésbiztonsági helyzetét értékelte.

helyi társadalom

másrészt – az alkohol és a gyógy-
szerek hatása következtében – 
nem, vagy alig emlékeztek a tör-
téntekre. Eddig négy sértett tett 
feljelentést, de a rendőrségnek 
– az öt nő hároméves tevékenysé-
gére tekintettel – meggyőződése, 
hogy ennél jóval több a sértett, 
ezért most is közöljük lapunkban 
a gyanúsítottak arcképét, ugyanis 
a korábbi megjelenést követően 
is többen felismerték az elkö-
vetőket. Sokan telefonáltak is a 
kapitányságra, ami tovább segíti 
e súlyos ügyek felgöngyölítését. 
Két elkövető már előzetes letar-
tóztatásban van, de hármukat 
még keresik. Az egyik nő ellen 
országos elfogatóparancs van 
hatályban. 

Fekete Ferenc százados egyéb 
sikeres elfogásokról is beszá-
molt az újságíróknak: május-
ban és júliusban több betöré-
ses lopást elkövető csoportot 
füleltek le a rendőrök. A járőrök 
a közelmúltban is tetten értek 
egy érdi betörőt, akiről az elő-
állítása során kiderült, hogy 23 
betöréses lopás írható a szám-
lájára. Elsősorban a sikeres fel-
derítéseknek köszönhető, hogy 
ebben az évben jóval, csaknem 
30-35 százalékkal volt kevesebb 
a betöréses lopások száma, mint 
tavaly ilyenkor. Ilyen mértékû 
javulás egész Pest megyében 
egyedülálló – fogalmazott a 
százados, és azt is elmond-
ta, hogy a lakosság segítsége 
nélkül nem lennének ennyire 
eredményesek. Nagyon fontos, 
hogy az emberek egymásra is 
figyeljenek, és azonnal hívják a 
rendőrséget, ha bármi gyanúsat 
észlelnek!

Kürti István rendőr százados, 
a Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetője az elmúlt időszak köz-
lekedésbiztonsági eseményeiről 
számolt be. Az illetékességi terü-
leten (Érden és környékén) az 
elmúlt két hónapban összesen 
46 közúti baleset történt. Egy 
halállal végződött, kilencben 
súlyos, tízben könnyebb sérülé-
seket szenvedtek a résztvevők, 
huszonhatban pedig csak anyagi 
kár keletkezett. A halálos bal-
esetben szeptember 11-én hajna-
li 2 óra 40 perckor egy motorral 
közlekedő férfi vesztette életét, 
aki Diósdon, a 7-es út Sashegyi 
kereszteződésben – eddig tisztá-
zatlan okokból – a kanyarban az 
útpadkának ütközve megpördült, 
majd egy oszlopnak, végül egy 
fának csapódott. A motorosnak 
esélye sem volt túlélni a súlyos 
sérüléseit. Kürti István figyelmez-
tetett, a motorral közlekedőknek 
nem árt a fokozott óvatosság, 
hiszen baleset következtében 
sokkalta sérülékenyebbek, mint 
az autósok. Beszámolt arról is, 
hogy az Érdi Rendőrkapitányság 

Kürti István rendõr százados a közlekedésbiztonság eseményeirõl, Fekete Ferenc rendõr százados a bûnügyekrõl 
és sikeres nyomozásokról számolt be a sajtó és a médiumok képviselõinek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Az Érdi Újságban korábban közöltük az öt gyanúsított arcképét, amelynek 
alapján több károsult már jelentkezett is. A rendõrség szerint azonban jóval 
több személy terhére követhettek el bûncselekményt a gyanúsítottak, ezért 
ismét közzétesszük a fotókat

által az elmúlt időszakban meg-
tartott, 24 fokozott közlekedési 
ellenőrzés elsősorban közbizton-
sági jellegû volt. Mint mondta, 
kiemelt szempont az érezhető 
rendőri jelenlét biztosítása, a 
bûnügyileg fertőzöttebb terüle-
tek szigorúbb ellenőrzése, illetve 
a nem tisztességes szándékkal 
területünkön tartózkodók sze-
mélyek igazoltatása, szükség 
esetén elszámoltatása. 

A százados arról is tájékoz-
tatta a sajtó képviselőit, hogy 
a városközpontban ismét szol-

gálatba lépnek a gyalogos rend-
őrök, akik elsősorban a vasút-
állomás, a buszpályaudvar és 
a bevásárlóközpont környékén 
teljesítenek szolgálatot. Miután 
ismertette a közlekedési sza-
bálysértésekért kiszabható 
díjtételekben történt változáso-
kat, hangsúlyozta: a jövőben is 
kiemelt figyelmet fordítanak az 
ittas jármûvezetők kiszûrésére, 
a forgalomból történő kivoná-
sára, és próbálják kiszorítani a 
balesetek fő okát jelentő gyors-
hajtókat is.  Bálint Edit
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ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! 6 légkamrás 
GEALAN ablakok Bontás-beépítés-helyreállítás 
0630 286 5757

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Heti rendszerességgel vállalom: takarítás, vasa-
lás, ruhajavítás, bevásárlás, fõzés, ügyintézés. Saját 
autómmal elkísérem, érte megyek. T:06 70 269 
2572

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

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló kereset-
tel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel ingatlan-
közvetítõket keres! 269-4990 ht@tippingatlan.hu

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

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

Takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal 
precíz, leinformálható nõ. T:06 20 321 8473

Takarítást, vasalást, mosást és gyermekfelügye-
letet vállalok. T:06 30 397 2154

Keresek takarítást, vasalást, mosást vállaló nõt, 
állandóra. T:06 20 396 1889

Takarítást vállalok, referenciával rendelkezem.
T:06 20 55 22 550

Munkát keres 21 éves érettségizett lány. T:06 
30 322 7844

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS























CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EBÉD-VACSORA

EGÉSZSÉG
Talp-, fej-, gerincmasszázs! Érdeklõdni: Kára 

Imre okleveles természetgyógyásznál. T: 06 70 324 
5530 Kérésre házhoz megyek!

ÉLELMISZER

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

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

GARÁZS KIADÓ
Érd központban Koral-1-ben beléptetõkártyás, 

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







GÉP

GYÜMÖLCS
Szedd magad 6 féle télálló almából, körtébõl 

szeptember 29-tõl. Érd, Bagoly u. 87. T:0620 
423 0379

GYÜMÖLCSÖS
Eladó Érden 2,7 hektáros ültetvény: cseresznye, 

meggy, sárgabarack, õszibarack. Villany van! Iár: 9 
M Ft. T:06 20 2270 136

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. kerületben, gyönyörû, parkos környezet-
ben, jó adottságú, 3 szobás, tehermentes lakás 
eladó! Irányár: 10.800.000 Ft Tel: 06-20/947-3243

XXII. Összeköltözõk figyelem! Három lakással 
rendelkezõ családi ház összközmûves telken, elit 
helyen eladó! Irányár: 36.400.000 Ft Tel: 06-
70/209-0578

XXII. Ják utcánál, 57nm-es, panorámás, egyedi 
fûtéses, kiváló állapotú, 3 lakóhelyiséges lakás 
eladó! Irányár: 13.800.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. 45nm-es, erkélyes, dunai panorámás, 
korszerûen felújított lakás most akciós áron eladó! 
Irányár: 9.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Török utcánál, kétszintes, 4 lakóhelyiséges 
ház 300 négyszögöles telken pincével, garázzsal 
eladó! Irányár: 20.000.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Mézesfehér utcánál, tégla házban eladó 3 
szobás, igényesen felújított, világos konyhás lakás! 
Irányár: 21.000.000 Ft +36-70/337-3093

A HÓNAP AJÁNLATA: Remek 96 nm-es légkon-
dis lakás, 2 zárt UDVARI PARKOLÓVAL eladó az 
Orczy téren. Ár: 20,9 MFt 0630-9222569   
www.ingatlan.com/6812985

Eladó 14. Örs vezér tere, 37 nm-es tégla építésû 
felújított lakás, távhõ mérõvel. 1 szoba, 1. emelet. 
Ir.ár: 8,7 0670-6016061    
www.ingatlan.com/6749600

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

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

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

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

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

INGATLANT KERES 
Fiatalasszony Budapest központi részén, jó 

közlekedésnél, felújításra szoruló kis öröklakást 
venne.Várhatok a beköltözéssel, ha szükséges. 06 
70 2000 982

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

KERTÉPÍTÉS





































KERT- TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesités, talajcsere, bozótírtás, kerité-
sek épitése, javitása, térkövezés, terméskõi mun-
kák, járda-kocsibeálló készítése egyéb kertészeti 
kömüves, festési, szigetelési munkák. Munkáinkat 
reális áron garanciával végezzük. Tel: (70)547-
2584 (70)391-8976 06-1-781-4021

KIADÓ
Érd központjához párpercre 65 m² különálló 

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

Kiadó Érden családi ház panorámás tetõtéri 
külön bejáratú lakása. Kulturált nem dohányzóknak 
120 E Ft/hó rezsivel. T:06 30 244 6904

Érden Szép Ilonka utcában egy szoba összkom-
fort bútorozva kiadó családi ház szuterénjében, nem 
dohányzók részére. T:06 20 314 0146

Kiadó Érden 30 m² külön bejáratú családi 
házrész 1-2 fõ részére 55 E Ft/hó rezsivel+1 hó 
kaució. T:06 30 244 6904

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

Érd, Erzsébet u. 45 m²-es 1 szobás lakás 
hosszú távra kiadó 45 E+rezsi+2 hó kaució. T:06 
30 497 1513

Kiadó Parkváros elején jó közlekedéssel 80 
m²-es családi ház 65 E Ft+rezsi+kaució. T:06 
20 337 9344

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

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

Érd központjától 8-10 percre olcsó albérlet 
kiadó. Érdeklõdni: 06 20 348 0930

Érd központjában egyedülálló férfi számára 
szoba kiadó. T:06 30 333 2882

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KERESEK Kiadó lakást Budapesten, jó közleke-
désnél, 1 vagy 2 szobás lakást, hosszútávra.06-
70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rakodók-

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

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS 
Figyelem! Festés, mázolás, tapétázás, burkolás, 

csempe, parketta, PVC szõnyeg, víz-, gáz-, villany 
GARANCIÁVAL! Felmérés DÍJTALAN! Tel (20)466-
1889 (20)955-5878

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

MASSZÁZS 
Svédmasszázs Pesterzsébeten! 90 perc 4500Ft 

hát végtagok masszírozása120 perc 6000Ft hát, 
végtagok masszírozása,köpölyözés 0630-816-
2053 www.olvediadrienn.hu











































MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS
Diplomás mérnök több év tapasztalattal mate-

matika oktatást vállal érettségiig az Ön otthonában. 
T:30 470 7751

Matematika korrepetálást vállalok általános- és 
középiskolásoknak. T:06 30 277 4821, 06 23 
367 031

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

SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS

SZÉPSÉGÁPOLÁS

SZOBAFESTÉS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón, 

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

















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

Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, átra-
kás. Hujber László T:+ 36 30 394 4246

TÁNCOKTATÁS

TÁRSKERESÕ

TÛZIFA

ÜDÜLÉS

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES
Kávéfõzõ-kukta-bojler-mosógép-centrifuga 

alkatrész. Használtruha-bolt akciót tart minden 
ruha:100 Ft. Érd, Hivatalnok út 12/A.

Hûtõ 50L, ágynak nyitható bõrkanapé, kerek és 
ovális asztal, szõnyeg, TV-fotel eladó. T:20 313 5132

Eladó sámándobok (tér tisztításra, révülésre 
stb.) Érdeklõdni: 06 70 324 5530

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, szifon, 

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













AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

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

Az elmúlt héten a hazai csapat 
kiütéses vereséget szenvedett a 
Csepel vendégeként, így várha-
tó volt, hogy mindent elkövet 
a javítás érdekében. A vendég 
Érdi VSE a Budaörs ellen sza-
lasztotta el a pontszerzést. Igaz, 
hét közben a Pest megyei Kupa 
3. fordulójában 3-2 arányban 
legyőzte a Törökbálint együt-
tesét (Gólszerzők: Berényi B., 
Horváth L., Nagy A., illetve 
Aradi Cs. öngól, Kalmár), a 
javuló játék azonban elmaradt. 

Minden sorozat megszakad 
egyszer – ebben bíztak az érdi 
szurkolók és a játékosok a 
Sárisáp elleni mérkőzés előtt. 
Érdi szempontból nem is kez-
dődött rosszul a meccs. Alig telt 
el egy negyed óra és akár több 
góllal is vezethetett volna a ven-
dégcsapat. Hogy mégsem így 
alakult, arról elsősorban Skita 
T. és Berényi B. tehetett; már 
csak a kapussal szemben állva 
hibáztak, 100%-os helyzetben. 
A hazai csapat ezzel szemben 
nem tékozolta el a lehetőségét. 
A 23. percben a 16-oson belülre 
ívelt labda üresen találta a Szabó 
R.-t, aki nem hibázott. 1-0.

A gól visszavetette az érdi csa-
patot, egyre több hiba csúszott 
játékukba, a védelem sem állt a 
helyzet magaslatán. A hazaiak 
a vezető gól birtokában még 
nagyobb lelkesedéssel vetették 
magukat a küzdelembe, ráérez-
ve, hogy akár a három pontot is 
megszerezhetik.

A második félidő sem hozott 
nagy változást a játékban, sőt, 
a hazaiak még jobban uralták 
a játékot, míg  az érdi csapat 
játékában a javulás legkisebb 
jelét sem lehetett észrevenni. 
A látottak alapján nem volt meg-
lepő az újabb sárisápi gól. Az 
57. percben a kapu elé beívelt 

szabadrúgást Győri Z. senkitől 
sem zavartatva fejelte a vendé-
gek kapujába. 2-0. A védelem 
ismét csak szemlélője volt az 
eseményeknek. Az érdi csapat 
játékában nem volt benne a gól-
szerzés, még nyomokban sem. 
A mérkőzés végül a 71. percben 
dőlt el. Jakab Á. röviden adta 
haza a labdát, amelyet Kertész 
csak az ellenfél játékosához 
tudott rúgni. Õ köszönte szépen 
– 3-0. A hazai gólszerző ismét 
Szabó R. volt. 

A sárisápi szurkolók nagy 
ünneplésbe részesítették ked-
venceiket, míg az érdi játékosok 
elgondolkodhatnak azon, mikor 
ér véget a vesszőfutásuk.

 
Sárisáp-TASK – Érdi VSE
3-0 (1-0)
Sárisáp, 200 néző
Érdi VSE: Kertész F., Ország P., 
Aradi Cs., Jakab Á., (Horváth 
L.), Cservenka G. – Berényi 
B., Horváth S., Flórián Á., 
(Mészáros T.)., Ivacs G., (Riba 
D.), Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint

Nem meglepő az érdi edző 
mérkőzés utáni nyilatkozata:

– Végtelenül el vagyok kese-
redve. Nagyon gyengén futbal-
loztunk. Nagy feladat lesz ebből 
a kátyúból kimászni.

 
Az érdi csapat következő 

ellenfele szeptember 22-én, 
szombaton négy órai kezdettel 
a jó formában levő és kelle-
metlen futballt játszó Csepel 
csapata lesz az Ercsi úti pályán. 
Ezt követően szeptember 29-
én, szombaton négy órakor 
a régi rivális Százhalombatta 
otthonában lépnek pályára az 
érdiek.

 Harmat Jenő

Sárisáp-TASK – Érdi VSE 3-0 (1-0)

Gyenge teljesítmény,  
súlyos vereség

A hazaiak esélyt sem adtak az érdi támadóknak a gólszerzéshez
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Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is sokan húztak futócipőt 
és mérték össze gyorsaságukat 
a már-már hagyományos, szám 
szerint negyedik Érd Utol futó-
versenyen. A sportnap valameny-
nyi korosztályt megmozgatott.

Városi futóverseny hívta 
mozgásra a sportolni vágyókat 
Felső-Parkvárosban. A napközis 
tábor elől rajtoló, csaknem 100 
fős mezőny a közeli dombokat 
járta be.

Három, öt és tíz kilométeres 
távokat teljesíthettek a vállal-
kozó szellemû sportkedvelők a 
múlt szombaton. A legnépesebb 
mezőny idén is 3000 méteres 
kategóriában jött össze: java-
részt általános iskoláskorú gye-
rekek futották le a piros-fehér 
szalagokkal és táblákkal kijelölt 
távot. A 10 kilométeres pályát 
elsősorban tapasztaltabb futók-
nak ajánlották a szervezők, 
mivel az útvonal több emelke-
dőt és lejtőt is tartogatott, és 
kisebb-nagyobb kövek is meg-
nehezítették a haladást.

– Nagyon sok szeretettel 
köszöntök mindenkit. Borzasz-
tóan örülök, hogy ilyen sokan 
vagyunk. Köszönöm minden-
kinek, aki vette a fáradságot, 
és eljött erre a futóversenyre 
– ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg Büki Sarolta sportreferens a 
futónapot, majd vázolta az útvo-
nalakat, és felhívta a figyelmet a 
balesetveszélyre.

A különösen fontos és elen-
gedhetetlen bemelegítés során 
a Kyokoshin Karate SE a futók 
minden izomcsoportját átmoz-
gatta. A lazító-nyújtó gyakorla-
tok után, tíz óra tájban sorakoz-
tak fel a versenyzők a rajtvonal 
mögé. A sípszó hallatán töb-
ben sprintelni kezdtek, mások 
azonban megfontoltan, erejüket 
beosztva vágtak neki a távnak.

Igencsak kellemes színfolt 
volt, hogy a legfiatalabb indu-
ló még nem töltötte be a 6. 

életévét, míg a legidősebb már 
jócskán 50 felett járt. Egy lel-
kes szülői csapat babakocsit 
tolva sétálta le a legrövidebb 
távot.

Népes néző- és szurkolótábor 
kísérte feszült figyelemmel a 
mezőnyt, mialatt a kisgyerekek 
kihasználták a park adta lehető-
ségeket. Tíz perccel az indulás 
után már érkeztek is a rajt-célba 
a kivörösödött arcú résztvevők, 
akiket idén egy briós és egy 
müzliszelet várt. Mindehhez az 
ÉTV lajtos kocsiból kínálta az 
ivóvizet, ami a melegre való 
tekintettel fogyott is bőven.

Jó szokásukhoz híven egye-
sületek és iskolák is növelték a 
sokakat vonzó verseny népes 
táborát. A Teleki Sámuel és a 
Móra Ferenc Általános Iskola, 
a Hendikep Futókör és a 
Kyokoshin Karate SE is indított 
versenyzőket – utóbbi különö-
sen nagy létszámmal képvisel-
tette magát és jó pár kategóriá-
ban bezsebelte a legjobbaknak 
járó díjakat.

A versenyzőket korosztá-
lyonként és nemenként érté-
kelte a zsûri. A díjakat Segesdi 
János alpolgármester adta át. 
A kisebbek csokoládét, ajándé-
kokat kaptak, mások érem díja-
zásban részesültek.

Sok gyermeket meg persze 
felnőttet mozgatott meg a ren-
dezvény. Az előkészületek és 
a szervezés Büki Sarolta sport-
referens munkáját dicséri.

A rendezők külön köszö-
netüket fejezik ki az ÉTV-nek 
és a polgárőségnek, valamint 
minden segítőnek – testnevelő 
tanárnak, szülőnek és önkén-
tesnek – aki részt vett a verseny 
lebonyolításában, ezzel lehető-
vé téve a sok éve megszokott, 
zavartalan versenyzést. A futók 
pedig igazán kitettek magukért: 
kiváló hangulatban és sportszel-
lemben teljesítették a távokat.

 Kovács Renáta

Három távon, negyedik alkalommal: Érd Utol

Vigyázz, kész, futás!

A futók türelmesen várakozva, pingponggal ütötték el az idõt
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Sokan kaptak kedvet a futáshoz az idén

Büki Sarolta balesetmentes versenyzést kívánt

A McDonald’s Kft. munkatársakat keres 
Budaörsön működő éttermeibe, teljes (8 órás) munkaidőben, az 

alábbi munkakörök betöltésére:

ÉTTERMI DOLGOZÓ, HOSTESS
Elvárások: Juttatások:
• jó kommunikációs készség • cafeteria rendszer
• alkalmasság csapatmunkára • rugalmas munkabeosztás
• magas szintű munkabírás • ingyenes munkaruha
• tanulási hajlandóság • személyzeti étkezés
• higiénia • karrierlehetőség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, és szeretnél 
éttermi csapatunk tagjává válni, juttasd el önéletrajzodat részünkre, 
vagy jelentkezz az alábbi elérhetőségeken:

McDonald’s Felvételi Iroda
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. • Tel: 1/336-2241

Email: felvetel@hu.mcd.com • Web: www.mcdonalds.hu


