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Óvodabõvítés
Négyszázmillió forintot nyert az önkormányzat  
két óvoda helybõvítésére.

2

Megtartott iskolák
A közgyûlés szándéka szerint vállalja a tulajdo-
nában lévõ iskolák fenntartását.

3

Hajrá Halason

A várt küzdelem nem maradt el, ismét nehéz ellenfélnek 
bizonyult a Kiskunhalas, vélhetõen a Gyõrt és a Fradit ki-
véve minden csapat vért fog izzadni a Vári Szabó István 
Sportcsarnokban. A négygólos gyõzelem amellett, hogy 
kellõ önbizalmat adhat a Siófok és a Gyõr ellen, a tabella 
3. helyére repítette az Érdet.  16. oldal

Kerékpáros Poyntonból

A túlélés eszköze
Szerencsés Károly történész mutatta be  
Véna – Vér, irodalom, történelem című könyvét.

7

Hungarikumok
Hudák Mihály mutatott be permetet nem 
látott szőlőket.

12

Csuka Zoltán-koszorúzás

Ahogy minden esztendõben, idén is a Sárd utcai Jó-
szomszédság Könyvtára falán elhelyezett emléktáblá-
nál gyûltek össze az érdiek szeptember 21-én délután, 
hogy rövid koszorúzási ünnepséggel megemlékezze-
nek Csuka Zoltánról születésének 111. évfordulója 
alkalmából.  4. oldal

Pontosan 2030 kilométerrel a lábában érkezett Érdre 
angliai testvérvárosunk, Poynton polgára. Jim Wilde 
és három barátja négy hete vágott neki a hosszú, 
kimerítõ túrának, és indult délkelet felé, megcélozva 
Isztambult. 10. oldal

Javuló teljesítmény
Az Érdi VSE a korábbiaknál lényegesen jobb, gólra 
törõ játékkal 2:0-ra nyert a csepeliek ellen az Ercsi 
úti pályán. A 7. fordulóban, szeptember 29-én, szom-
baton négy órakor Százhalombattán játszik az érdi 
csapat. 16. oldal

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

Hallása szívügyünk

-50%

Hallókészülék
elemek

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

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

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Két óvoda befogadóképes-
ség-bővítésére nyert pályázati 
támogatást Érd önkormányzata 
– erről számolt be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András polgármester. 

Mint elmondta, a bővítésre 
azért van szükség, mert Érden 
igen sok a gyermek, az igényeket 
jelenleg sem tudják teljesíteni, 
2014-től pedig, amikor nemcsak 
az ötödik, hanem a harmadik 
évüket betöltött jelentkezőket is 
kötelező lesz felvenni, körülbe-
lül 1200-zal több férőhelyre lesz 
szükség, mint amennyi most 
rendelkezésre áll.

– Két pályázatot nyújtottunk be 
idén: a Kincses Óvoda Kutyavári 
Tagóvodájának férőhelybővíté-
se, felújítása elnevezésût (KMOP 
– 4.6.1-11-2012-0009), illetve 
a Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvodájának férőhelybővíté-
se, újjáépítése címû pályázatot 
(KMOP – 4.6.1-11-2012-0010). 
Örömmel számolhatok be arról, 
hogy mindkét esetben elnyer-
tük a maximális 200-200 mil-
liós támogatást, amelyhez a 

városnak öt-öt százalék önerőt 
kell hozzátennie. Így az óvodák 
férőhelybővítése 210-210 millió 
forintba kerül majd – mondta a 
polgármester.

– A Gyula utcai óvodát telje-
sen átépítjük; egy hétcsoportos 
új épületet alakítunk ki, 72 új 
férőhellyel. Az ide járó gyere-
kek az építkezés ideje alatt a 
Harkály óvodába járnak majd. 
A Kutyavári óvodát nem bont-
juk le, hanem bővítjük; itt nem-

rég volt egy hatalmas fejlesz-
tés: energetikai szempontból 
teljesen megújult az épület, új 
hőszigetelést is kapott. Az óvo-
dában három új csoportszobát 
alakítunk ki, legalább hatvan új 
férőhellyel – számolt be a ter-
vekről T. Mészáros András.

Az építkezés három-öt hóna-
pot vesz majd igénybe; hogy 
mikor történnek az első kapavá-
gások, az a támogatási szerző-
dés megkötésének időpontjától 
és a közbeszerzési eljárás lefo-
lyásától függ. A városvezetés 
úgy számol: a jövő szeptem-
beri óvodakezdésre ez a 130 
új férőhely mindenképp rendel-
kezésre áll majd. T. Mészáros 
András hozzátette: ez a meny-
nyiség ugyan csak a tizede 
annak, amennyire szükség lesz 
2014-től, de reményeik szerint 
a következő években is lesznek 

olyan óvodabővítési pályázatok, 
amelyeken indulhat a város.

– Eddig figyelemreméltó sike-
reket értünk el a pályázatok 
tekintetében, amiért köszönet 
illeti a pályázatírókat. Az előző 
ciklusban 40 milliárd forintot 
tudtunk pályázati úton előte-
remteni, de már ebben a ciklus-
ban is közelítjük a 2 milliárdot, 
és remélem, a későbbiekben 
is sikeresek leszünk, hiszen a 
kormánynak is az az érdeke, 
hogy meggyorsítsa a pályázati 
folyamatokat. Most is készítünk 
elő projekteket: ezek egyike 
a hulladékhasznosító üzem, 
amiről korábban már több szó 
esett. Az előkészítő munka még 
folyik – mondta T. Mészáros 
András, aki azzal zárta szavait: 
Érd eddig mindig tudott élni a 
pályázati lehetőségekkel.

 Ádám Katalin

Óvodák korszerűsítése, bővítése az elmúlt négy évben
2009.	 Szivárvány	óvoda	felújítása,	átépítése	–	3	új	csoportszoba
	 Kisfenyves	óvoda	fűtésrendszerének	és	nyílászáróinak	korszerűsítése
	 	Szivárvány	 óvoda	 Tárnoki	 úti	 tagóvoda	 egyik	 csoportszobájának	 bővítése,		

8	új	férőhely
2010.	 Kincses	óvoda	bővítése	–	2	új	csoportszoba
	 Kutyavári	óvoda	energetikai	korszerűsítése
2012.	 Harkály	óvoda	új	épületének	felhúzása

Nyertes óvodabõvítési pályázatok

Százharminccal több gyerek járhat Érden 

jövõ õsztõl óvodába
Négyszázmillió forintot 
nyert az önkormányzat a 
Kutyavári és a Meseház 
óvodák helybõvítésére, 
így jövõ szeptembertõl 
mintegy 130 gyermekkel 
több járhat óvodába – 
hangzott el a múlt szerdai 
sajtótájékoztatón. Mivel 
2014-tõl a harmadik évü-
ket betöltött jelentkezõket 
is kötelesek felvenni az 
óvodák, további bõvítésre 
lesz szükség – mond-
ta T. Mészáros András 
polgármester. A nyertes pályázatnak köszönhetõen jövõ szeptemberre így fest majd a Meseház óvoda
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Három új csoportszobával bõvül hamarosan a Kutyavári úti óvoda
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Értesítés kéményseprésről
Értesítjük	 a	Tisztelt	 Lakosságot,	 hogy	 Érd	 Megyei	 Jogú	Város	 közigazgatási	 területén	 a	
kéményseprő-ipari	közszolgáltatás	2012.	évi	második	lejárására	2012. október 1-jétől 
2012. december 31-ig kerül	sor.
A	társaságunk	alkalmazásában	álló	dolgozóink	névre	szóló	fényképes	igazolvánnyal	vagy	
megbízólevéllel	rendelkeznek.
Kérjük	Önöket,	hogy	tegyék	lehetővé	a	lakásba	való	bejutást,	illetve	biztosítsák	a	kémé-
nyek	és	szerelvényeik	(pl.	koromzsák,	bekötések)	megközelíthetőségét,	a	padlásra	való	
feljutást.	Segítő	együttműködésüket	ezúton	is	köszönjük!

Tisztelettel:	 Nagy Gábor ügyfélszolgálat-vezető, Magyar Kémény Kft.

Meghívó

Ófalu közbiztonsága
Lakossági fórum

Tisztelettel meghívjuk Önt a 2012. szeptember 27-én  
(csütörtökön) 18 órakor kezdődő lakossági fórumra.

Helyszín:   Nevelési Tanacsadó (Fő utca, volt II. Lajos 
Ált. Iskola)

Téma: Ófalu közbiztonsága

Meghívottak:
T. MÉSZÁROS András polgármester
SEGESDI János alpolgármester
DR. ÖVEGES Kristóf érdi rendőrkapitány
TIMÁR László közbiztonsági osztályvezető
MACSOTAI Tibor, az érdi Polgárőrség elnöke
PALHÁZY Imre, az érdi Polgárőrség ófalusi vezetője
BALOGH Csaba, az érdi Cigany Önkormányzat elnöke
MAJSAI Ferenc, az érdi Cigány Önkormányzat tagja
BALOGH Gusztáv, az érdi Cigány Önkormányzat tagja
RAFAEL Attila, az érdi Ciganytanács elnöke

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Részvételére feltétlenül számítunk!

A Részönkormányzat nevében:
Antunovits Antal

részönkormányzati képviselő
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A köszönet  szavával,  ennek 
szellemében szeretnék e helyen 
elbúcsúzni  az  írásaimat  szíve-
sen  befogadó  Olvasóimtól. 
A kényszerû  búcsúzás  oka  a 
négy-öt  évvel  ezelőtt  kezdő-
dött  szemromlásom.  A romlás 
neve:  kettős  látás,  ami  olykor 
csőlátással párosul
Kettős  látásom  első  észlelé-

sekor  az  autóvezetésről  azon-
nal  lemondtam.  Az  ezt  követő 
időben  a  legkitûnőbb,  szakmá-
jukban  tudományosan  is  jártas 
vezető  szemorvosok  próbálták 
megállítani  látásom  romlását, 
de  részemre  még  szemüveget 
sem  lehetséges  felírni,  szemem 
javulása,  látásom  orvoslása 
végett.  Itt kell köszönetet mon-
danom dr. Kőszegi Gábor igazga-
tó főorvos úrnak, aki személyes 
közremûködésével  elhárított 
minden  akadályt  a  vizsgálatok 
elől,  így  a  leletek  rövidebb  idő 
alatt kerültek tanulmányozásra. 
Miután az újságíró számára nél-
külözhetetlen  a  látás,  igyekez-
nem  kell  függőben  lévő  mun-
káimat is befejezni. Ennek most 
fokozottan  szükségét  érzem, 
hiszen  kilencvenedik  évem-
ben  járok,  és  még  nem  értem 
emlékirataim  végére,  továbbá 
három  készülő,  befejezés  előtt 
álló könyvem sorsa is kétséges-
sé  válhat,  ha  nem  igyekszem 
befejezésükkel.
Gondolható,  hogy  az  elmúlt 

évtizedekben  milyen  sok  min-
den  történt  velünk  és  orszá-
gunkkal,  amit  írásba  foglalni 
érdemes. Tényszerûen tervezem 
leírni azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket  még  a  múlt  század 
hetvenes éveinek végén, a szo-

cialista  rendszerben,  a  tanácsi 
vezetéssel  karöltve  folytattunk 
Érd  város  lapja  megjelenteté-
sére.  Ezt  akkor  „papírhiányra” 
hivatkozással  elutasították. 
Ezért  is éreztem a rendszervál-
toztatás  hajnalán  megtisztelő-
nek az induló lap felelős kiadó-
jának, T. Mészáros Andrásnak 
– az akkori alpolgármesternek – 
a bizalmát, hogy foglaljam el az 
induló Érdi Újság főszerkesztői 
posztját.  Azt  sem  felejthetem 
el,  hogy  amikor  megváltam  a 
laptól,  és  megalapítottam  az 
Érdi Polgár  címû kétheti  lapot, 
az  Érdi  Újság  soron  következő 
számában sok sikert és jó mun-
kát kívánt. Most, hogy szemem 
állapota miatt kénytelen vagyok 
e  búcsút  megfogalmazni,  sze-
retném  a  városi  közvélemény 
figyelmét  felhívni  arra  a  körül-
ményre,  hogy  Polgármester  úr 
milyen kiemelten  támogatta  és 
ma is támogatja – nemcsak sza-
vakban, hanem anyagiakban  is 
– Érd, immár Megyei Jogú Város 
kulturális életét. Köszönet érte!
Bevallom, nem könnyû meg-

válnom  ettől  az  önként  vállalt 
feladattól, már  csak azért  sem, 
mert  öröm  volt  valamennyi 
utódommal  együttmûködve  a 
közös cél érdekében együtt dol-
gozni. Húsz év alatt egyikükkel 
sem kerültem haragos viszony-
ba,  még  csak  hangos  vitákat 
sem  folytattunk,  hanem  kolle-
giális,  baráti  hangon  beszéltük 
meg a szóba kerülő témákat.

A főszerkesztők  sorában 
éppen  a  tizedik  Bognár Nán
dor,  akivel  éveken  át  kollegi-
ális,  baráti  viszonyt  alakítot-
tunk ki. Ugyancsak köszönettel 
tartozom  Gubás M. Ibolyának 
és  M. Nagy Péternek,  akik-
kel  több  éven  át  dolgoztam 
együtt.  Végül,  de  nem  utolsó-
sorban  a  kézirataimat  elsőnek 
olvasó  és  javítgató  feleségem-
nek,  Máriának  mondok  hálás 
köszönetet.  Ugyanez  a  köszö-
net  illeti azokat az olvasóimat, 
akik levélben igazították helyre 
egyik-másik  téves  értesülése-
met,  és  külön  köszönet  annak 
a  több  száz  olvasómnak,  akik 
házamban  személyesen  fel-
keresve,  vendégkönyvembe 
jegyezve  nyilvánítottak  véle-
ményt.
Most,  hogy  megszakítom 

ennek  az  általam  évek  óta 
mûvelt  tárcaírásaimnak  sorát, 
remélhetem,  hogy  több  időt 
tudok  fordítani  megélt  évti-
zedeim  néhány  eseményének 
rögzítésére.  Bizonyos  vagyok 
abban  is,  hogy  ha  időközben 
látásom  esetlegesen  javul-
na,  Olvasóim  időnként  szíve-
sen  fogadnák  írásaimat.  Ez  a 
tárcaírásom  felfüggesztésére 
irányuló  elhatározásom  nem 
jelenti  a közélettől való vissza-
vonulásomat,  hiszen  október 
5-én 14 órakor is köszöntöm az 
Óperencia  könyváruházban  a 
könyvbemutató résztvevőit. 
Amíg  szellemi  és  fizikai 

erőm lehetővé  teszi, ezután  is, 
mint  eddig,  igyekszem  tovább 
tevékenykedni  szeretett  váro-
sunk  lakosainak  érdekében  és 
javára.  Bíró András

Búcsú

Kellemes  rendezvények  ezek. 
Egyre  gyakrabban  fesztivállal, 
olykor versennyel ünnepelünk 
halászlét  és  lecsót,  pörköltet 
és  tésztákat;  sült  és  főzött 
finomságokat,  szürke  marhát 
és  mangalicát,  kolbászokat, 
sajtokat, nem is szólva a mind 
elterjedtebb  bioterményekről. 
Csatlakoznak  az  ilyenfajta 
akciókhoz,  vagy  éppen  önál-
lóan  megjelennek  innivalók 
is,  ugyancsak  többnyire  fesz-
tivál-formát  öltve,  felvonultat-
va  bort,  sört,  pálinkát  meg 
különféle  szörpöket  is.  Üzleti 
indítékokat sem nélkülöző, de 
végül  is  békés,  jó  szándékú 
összejövetelekről van szó. Még 
csak  azt  se  mondhatja  senki, 
hogy  kifejezetten  az  „evő-ivó 
magyart” állítják a középpont-
ba,  hiszen  nem  mellékesen, 
sőt,  általában  a  terített  asz-
tallal  összehangoltan  megje-
lennek  kulturális  „étkek”  is: 
bordalok és kórusok, néptánc- 
és  változatos  népművészeti 
bemutatók.
Ebbe  a  sorba  illeszkedett 

az  elmúlt  hétvégén  az  Édes 
Napok elnevezésű Csokoládé- 
és  Édességfesztivál  a  budai 
Várban.  Volt  itt  mangalica-
töpörtyűs  csokitól  kecske-
sajtosig minden, sőt, nemcsak 
a meséből ismert kerek, szög-
letes, gömbölyű, lapos, tömör, 
keserű  és  édes  csoki  várt  a 
látogatókra, hanem személye-
sen Gombóc Artúr is.
A gömbölyded  mesehős 

mellett  vagy  inkább  helyett 
ezúttal  érdemes  egy  másik 
nevet  emlékezetünkbe  idéz-
ni.  Stühmer  Frigyesre,  az 
egykori  hamburgi  cukrász-
mesterre  gondolok,  aki  még 
1868-ban  döntött  úgy,  hogy 
csokoládégyárat alapít Pesten. 
A vállalkozót aztán az ipar fej-
lesztésében kifejtett tevékeny-
ségéért  Ferenc  József  1885-
ben  érdemkereszttel  tüntette 
ki,  s  az  elsők  között  kapott 
engedélyt termékein a magyar 

címer  használatára.  Az  idő-
sebbek még  emlékezhetnek  a 
csokoládétáblákon  olvasható 
„Stühmer”  feliratokra  is  –  a 
háború és az azt követő rend-
szer  azonban  itt  is  alapvető 
változásokat  hozott.  A gyár 
hiába  hódított  meg  párizsi, 
bécsi  boltokat  áruival,  hozott 
létre a mai napig  ismert nevű 
termékeket  –  frutti  karamel-
la,  zizi  drazsé,  tibi  csokoládé 
– a Rákosi-rendszerben termé-
szetesen  államosították,  beol-
vasztották a Magyar Édesipari 
Vállalatba.
Ami ezután következett, arra 

már a középkorúak is emlékez-
hetnek. Megjelentek a „szocia-
lista realizmus” termékei itt is. 
Bajtárs szelet. Bányász szelet. 
Valódi  csokoládéhoz  semmi 
közük nem volt,  olyanok vol-
tak,  mint  a  magyar  narancs. 
Kicsi, egyhén főzelékízű, de a 
miénk.  A Sport  szelet,  amely 
mostanában  újraéledni  lát-
szik, külön történet. A szeletet 
borító papír közepén egy spor-
toló  ugrott  át  egy  gátat,  ami 
nagy  „H”  betűből  állt.  Előtte 
„M”, utána „K”. Egybeolvasva: 
MHK – a Munkára Harcra Kész 
mozgalom népszerűsítésére, a 
hidegháború jegyében, a min-
dennapos  „békeharc”  legna-
gyobb dicsőségére.
Sok  példa  kínálkozna  még 

annak igazolására, hogy a szo-
cialistának  nevezett  rendszer 
még  ilyen,  súlypontinak  nem 
nevezhető  területen  is milyen 
erőteljesen  érvényesítette 
diktatórikus  alaptermészetét 
–  valószínűleg érdekes  csoko-
ládé-történelemkönyv  állna 
össze  mindebből.  Ezúttal 
azonban  maradjunk  napjaink 
csokoládéjánál, ami meglehet, 
olykor kicsit keserű, ízre azon-
ban még így sem rossz…

A szerkesztõ jegyzete

Evõünnepek

Bár  az  ülés  kezdetén  kiderült, 
hogy  nem  mûködnek  a  szava-
zógépek,  ez  nem  akadályozta 
a  közgyûlés  munkáját,  csupán 
annyiban változtatta meg, hogy 
amikor  szavazásra került  a  sor, 
a  képviselők  kézfenntartással 
nyilvánították  ki  állásfogla-
lásukat.  Alapítói  ülésen  elfo-
gadták  az  Érdi  Városfejlesztő 
és  Szolgáltató  Kft.,  az  Érdi 
Létesítményüzemeltető  Kft., 
valamint az Érdi Városi Televízió 
és  Kulturális  Szolgáltató  köz-
hasznú  nonprofit  Kft.  idei 
első  féléves  gazdálkodásáról 
szóló  beszámolót,  majd  már 
közgyûlésként  folytatva  a 
tanácskozást,  tudomásul  vet-
ték a folyamatban lévő és lejárt 
határozatokról  szóló  tájékozta-
tókat,  és  egy  ellenszavazattal 
(Pulai Edina,  Jobbik)  és  egy 
tartózkodással  (Csőzik László, 
2030  egyesület)  elfogadták  az 
önkormányzat  2012.  évi  költ-
ségvetésének módosítását. 
A továbbiakban  a  közoktatá-

si  intézmények  mûködtetésére 
vonatkozó  nyilatkozatra  tett 
javaslatot tárgyalta a közgyûlés. 
T. Mészáros András  polgár-
mester  kifejtette:  január  1-jétől 
az  általános  és  középiskolák 
szakmai  irányítása állami  fenn-
tartásba  kerül,  ugyanakkor  az 
önkormányzatoknak  arról  kell 
dönteniük,  hogy  ezt  követően 
is  képesek-e  és  szándékuk-
ban  áll-e  továbbra  is  vállalni 
a  köznevelési  intézmények 
ingó  és  ingatlan  vagyonának 
mûködtetését. Erről szeptember 
végéig szándéknyilatkozatot kell 
tenniük,  október  30-áig  pedig 
egyértelmûen meg kell hozni  a 
végső  döntést.  A polgármester 
hozzátette: egyelőre befogadja a 
javaslatot,  hogy  jelenleg  a  kép-
viselők úgy látják, Érd képes az 
iskoláinak  fenntartását  vállalni, 
de  október  végéig  felülvizsgál-
ják  a  döntést,  és  a  központi 
költségvetés  ismeretében,  a 
jövőbeni  következményekkel 
is  számolva,  meghozzák  ezzel 
kapcsolatban  a  végleges dönté-
süket.  A közgyûlés  tehát  egye-
lőre  kinyilvánította  szándékát, 
hogy  az  állami  intézményfenn-
tartó központ által 2013. január 
1-jétől  fenntartott  köznevelési 
intézmények  feladatainak  ellá-
tását  szolgáló,  ingó  és  ingatlan 
vagyon mûködtetését képes vál-
lalni.  A végső  döntés  azonban 
csak  az  októberi  ülésen  vár-
ható. 
Miután  –  tényadatok  átve-

zetése  okán  –  módosították  az 
Érdi  Sport  Kft.  társasági  szer-
ződését, a képviselők rátértek a 
Batthyányi  Terv  aktualizálásá-
ra.  A polgármester  hangsúlyoz-
ta,  Érd  továbbra  is  arra  törek-
szik, hogy minél több fejlesztési 
pályázatot  megnyerjen,  hiszen 
mint  ismert,  az  uniós  támoga-
tások továbbra is rendelkezésre 
állnak,  élni  kell  tehát  a  lehető-
séggel.  T.  Mészáros  András  itt 
jelentette  be  a  képviselőknek: 
újabb sikeres pályázatról  adhat 
hírt,  a  Szivárvány Óvoda Duna 

utcai, valamint a Kincses Óvoda 
Kutyavári  úti  tagóvodája  meg-
nyerte a  felújításra és bővítésre 
fordítható  maximális  pályázati 
pénzt, így 200-200 millió forint-
ból  épülhetnek  újjá  az  intéz-
mények. 
  A polgármester  aláhúzta,  a 

Batthyány  Terv  felpörgetése 
fontos,  mert  ennek  a  városnak 
továbbra  is  intenzív  fejlesztési 
politikára van szüksége. Dr. Veres 
Judit az emberek egészségének 
megőrzését szolgáló orvosi ren-
delők felújítását hiányolta a fej-
lesztési tervekből. Úgy vélte, az 
ófalusi és az Arany János utcai 
háziorvosi  rendelőre  is  ráférne 
a korszerûsítés. A polgármester 
válaszában  emlékeztetett  arra, 
hogy  Érden  2006  óta  csaknem 
kétmilliárd forint beruházás tör-
tént  az  egészségügyben.  Több 
háziorvosi rendelőt sikerült  fel-
újítani,  és  megépült  az  egész 
térséget  magas  színvonalon 
ellátó  szakrendelő.  Hozzátette: 
elsősorban  a  pályázati  felté-
telektől  függ,  hogy  a  jövőben 
mennyire sikerül folytatni ezt a 
tendenciát. Miután a képviselők 
egyetértettek  a  Batthyány  Terv 
aktualizálásával,  elfogadták  azt 
is, hogy pályázatot  írjanak ki  a 
Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény  intézményvezetői 
álláshelyére,  amit  az  indokolt, 
hogy dr. Kőszegi Gábor  kineve-
zése óta eltelt az öt év. 
Ezt  követően  néhány,  főként 

technikai  jellegû  döntés  szü-
letett,  többek  között  a  házi 
segítségnyújtó  jelzőrendszerek-
re,  fogászati  praxisok  mûköd-
tetésére  vonatkozóan,  majd  a 
közgyûlés  egyetértett  a  tele-
pülési  szilárd  hulladék  elszál-
lítását  végző  közszolgáltató 
gazdasági  társaság  alapításáról 
szóló  szándéknyilatkozattal. 
Érd  polgármestere  is  egyetér-
tett  azzal,  hogy  Érd  és  Diósd 
szemétszállítását  együtt  kell 
kezelni. A társulás saját tulajdo-
nú céget hoz majd  létre, amely 
a  szállítást  elvégzi,  de  amíg 
ez  mûködőképes  lesz,  fontos, 
hogy ne maradjanak szolgáltató 
nélkül, hiszen az Érd-Kom Kft.-
vel  kötött  szerződés  december 
31-én  lejár,  így  a  saját  tulajdo-
nú  cég  létrehozásával párhuza-
mosan  a  közbeszerzési  eljárást 
is  le  kell  folytatni.  A vitában 
szóba  került  a  hulladékszállí-

tás  költsége,  amelynek  csökke-
nését  ugyan  nem,  de  szinten 
tartását  el  lehet  érni,  valamint 
T. Mészáros András a szelektív 
gyûjtést szolgáló hulladékszige-
tekről  is  kifejtette  véleményét. 
Bár  egy  évtizeddel  ezelőtt  a 
környezetvédelem  csak  ebben 
gondolkodott,  hamar  kiderült, 
hogy ez a  rendszer  rossz, mert 
a  legnagyobb  igyekezet  ellené-
re  sem  lehet  jól  mûködtetni. 
A hulladékszállítást  pedig,  saj-
nos a jövőben sem lehet olcsób-
ban megoldani. 
A továbbiakban  a  közgyûlés 

arról  is  döntött,  hogy  pályá-
zatot  ír  ki  2013.  január  1-jétől 
2016.  december  31-ig  terjedő 
határozott  időre  az  autóbus-
szal történő helyi személyszál-
lítás közszolgáltatási szerződés 
keretében  történő  ellátásá-
ra,  amit  az  indokolt,  hogy  a 
Volánbusszal  kötött  szerződés 
idén év végén lejár. 
Ezután a képviselők megsza-

vazták,  hogy  a  közgyûlés  az 
elfogadott munkatervtől  eltérő-
en  –  a  polgármester  és  alpol-
gármester  hivatalos  távolléte 
miatt  –  november  22-e  helyett 
november  29-én  fogja  megtar-
tani novemberi ülését és a köz-
meghallgatást.  Végül  a  városi 
plénum  elfogadta  az  „Érd  és 
térsége  szennyvíztisztító  telep 
rekonstrukciója  és  bővítése 
és  szennyvízelvezető  rend-
szer  fejlesztése”  címû  projekt 
saját  részének  finanszírozása 
érdekében hozott korábbi hatá-
rozatának végrehajtásáról szóló 
beszámolót.  A polgármester 
bejelentette,  hogy  a  projekt 
megvalósítása  a  feléhez  érke-
zett,  ezért október 4-én  „felező 
ünnepséget”  tartanak  a  Diósdi 
út  és  Mária  utca  keresztező-
désében.  A csatornahálózat 
kiépítése  160  kilométernél  tart, 
így  minden  arra  mutat,  hogy 
határidőre,  jövő  év  márciusáig 
befejeződik a csatornaépítés, és 
már csak az utak helyreállításá-
ra  kell  összpontosítani.  A zárt 
ülés  előtt  az  egyebek  napiren-
di  pontban  a  képviselők  kap-
tak  megszólalási  lehetőséget 
azokban  a  témákban,  amelyek-
ről  véleményt  nyilvánítottak, 
kérdésük,  illetve  kérésük  volt 
vagy bejelenteni  valójuk  akadt. 
Antunovits Antal  az  Alsó  utcai 
hulladéksziget edényeinek gya-
koribb  ürítését  kérte,  valamint 
a  zöldhulladék  szállításával 
kapcsolatban azt szerette volna 
megtudni,  hogy  amennyiben  a 
közterület  rendben  tartása  az 
ingatlantól  5  méterig  kötelező, 
érvényes-e ugyanez a szabály a 
zöldhulladék  összegyûjtésére? 
Kopor Tihamér a  településrészi 
önkormányzat  ülésén  elhang-
zott  lakossági  javaslatokat  tol-
mácsolta.  A Rebarbara  utcában 
forgalomlassító módszerrel vagy 
akár az utca egyirányúvá tételé-
vel meg kellene gátolni az autó-

Harminc napirendi pont a városi közgyûlésen 

Szándéknyilatkozatot fogadtak el 
az iskolák megtartásáról 
Városunk közgyûlése egyhangúlag elfogadta azt a 
szándéknyilatkozatot, hogy az önkormányzat a tulaj-
donában lévõ általános és középiskolák fenntartását 
képes vállalni, ám ezt a határozatot a jövõ évi állami 
költségvetés ismeretében felülvizsgálják, és októberi 
ülésükön hozzák meg a végleges döntést arról, va-
lóban megtartják-e a város oktatási intézményeinek 
mûködtetését. Ezenkívül még csaknem harminc tárgy-
ban hoztak határozatot a képviselõk a szeptember 20-
án megtartott tanácskozásukon.

sok  száguldozását.  A lakosság 
szerint az utcanév táblák festése 
silány minőségû volt, mert kifa-
kultak a napon. A termelői piac-
cal kapcsolatban pedig a képvi-
selő  úgy  vélte,  jó,  hogy  végre 
árusíthatnak  a  kijelölt  helyen, 
de  arra  is  oda  kellene  figyel-
ni, hogy ne a fehérnemûárusok 
foglalják el a területet. Dr. Veres 
Judit a  parkvárosi  lakosok  fel-
vetéseit  mondta  el,  többek 
között azt, hogy a Törökbálinti 
úton  az  iskolába  járó  gyerme-
kek  védelmére  korlátot  kelle-
ne  építeni  a  járda  mellé.  Nagy 
szükség  lenne  a  Folyondár  és 
Szövő  utcai  csomópontban  is 
a  járda  kiépítésére,  valamint  a 
gyalogátkelő kijelölésére. Végül 
a  képviselő  asszony  a  parkvá-
rosiak  jogos  kérdését  ismételte 
meg:  hol  tart  az  Interspar  épí-
tése? A polgármester elmondta, 
vezetőváltás  történt  a  cég  élén, 
a múlt héten tárgyaltak vele, és 
abban bíznak, hogy felgyorsul a 
beruházás. 
A szeptemberi  ülést  három 

zárt  ülésen  tárgyalt  napirendi 
ponttal zárta a közgyûlés.
  Bálint Edit 

Az ülés elõtt a szokásos kötetlen beszélgetések folynak
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Az egyebek napirendi pont a képvi
selõk véleményének, kérdéseinek 
kifejtésére ad lehetõséget – dr. Veres 
Judit a parkvárosi lakosok érekei 
mellett szállt síkra
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Ahogy minden esztendő
ben, idén is a Sárd utcai Jó
szomszédság Könyvtára falán 
elhelyezett emléktáblánál 
gyûltek össze az érdiek szep
tember 21én délután, hogy 
rövid koszorúzási ünnepség
gel megemlékezzenek Csuka 
Zoltánról születésének 111. év
fordulója alkalmából. A neves 
költő és mûfordító hajdani ott
honának kertjében Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, a városi 
könyvtár igazgatója köszön
tötte a megjelenteket, majd T. 
Mészáros András polgármester 
méltatta Csuka Zoltán munkás
ságát. A kiváló költő, a délszláv 
irodalom egyik legjelentősebb 
fordítója és egyben lelkes iro
dalomszervező életének fél év
századát Érden töltötte el. Itt 
írta meg életmûve jelentős ré
szét, s nemcsak gazdag szellemi 
örökségét, hanem otthonának 
két épületét is a városra hagy
ta. Egyikben a Jószomszédság 
Könyvtára mûködik még ma is. 
Csuka Zoltán 1933tól 1984ig 
élt az érdi, bauhaus stílusban 
tervezett „Napházban”, ahol 
nemcsak a délszláv és más 
nemzetek irodalmának magyar 
fordításán munkálkodott, ha
nem innen irányította az iro
dalmi és a nemzetek közötti 
jó kulturális kapcsolatok ki
építését is. 1976ban valósult 
meg a régen dédelgetett nagy 
álma, amikor otthonának egyik 

épületében maga hozta létre 
a Jószomszédság Könyvtárát. 
Ennek falán Domonkos Béla 
szobrászmûvész dombormûve 
hirdeti azóta is Madách 
örökérvényû szavait: „Ember 
küzdj, és bízva bízzál!”. A felirat 
két nyelven szól, magyarul és 
szerbül is, hûen tükrözve a hely 
szellemét. 

Érd egyik büszkesége, a 
József Attiladíjas költő és 
mûfordító 1984ben hunyt el. Õ 
volt Érd város első díszpolgára 
is, és szellemi örökségét a helyi 
könyvtár hûen ápolja, élteti, 
méltán viselve az 1990ben fel
vett Csuka Zoltán nevet. A költő 
városra hagyott otthonában 
pedig emlékszobát és kiállítást 
alakítottak ki, és minden évben 
megkoszorúzzák az 1994ben 
felavatott emléktábláját. 

Kelényi István mûvészettör
ténész egy korábbi megemlé
kezésen a következőket mond
ta róla: Csuka Zoltán életében 
a fél világot magához ölelte, 
hiszen vajdasági származásának 
köszönhetően a délszláv népek 
irodalmát ültette át magyarra 
Petar Petrovics Njegostól Ivo 

Andricsig, és ezzel együtt a 
határon túli magyarság irodal
mát is népszerûsíteni próbálta. 
Eközben az avantgard költé
szet is foglalkoztatta, és a köré 
gyülekező fiatalokkal is min
dig szívesen törődött. Olyan író 
volt, aki állandóan építkezett, 
fáradhatatlanul tevékenykedett. 
Mûfordítói munkássága mellett 

folyóiratok kiadásán és szerkesz
tésén munkálkodott, valamint 
délszláv–magyar irodalmi este
ket szervezett. Emléktáblájánál 
T. Mészáros András, valamint 
a nemzetiségi önkormányzatok 
képviselői, a könyvtár munka
társai, irodalomkedvelők és diá
kok helyezték el a megemléke
zés virágait.  Bálint Edit

Száztizenegy éve született a jeles költõ, mûfordító, irodalomszervezõ

Emlékezés Csuka Zoltánra

Az idei koszorúzáson az Érdligeti Általános Iskola diákjainak egy csoportja is részt vett
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Az emléktáblát 1994-ben avatták fel

Csuka Zoltán érdemeit és munkás-
ságát T. Mészáros András méltatta

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-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 felada-
tok: gitároktatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak 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 feltün-
tetni 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.
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Mint azt már hírül adtuk, egy 
uniós pályázatnak köszönhe
tően tavaly megújult a labo
ratórium épülete, idén május
ban lezárult a digitális és papír 
alapú tananyagok fejlesztése, 
és elkezdődtek a laboratóriumi 
foglalkozások is (mind a gimná
zium, mind a programban részt 
vevő általános iskolák tanulói 

részére). A sajtótájékoztatón 
Mile Orsolya projektmenedzser 
elmondta: nyáron négyezer 
példányban sokszorosították 
a szaktanári segédleteket és a 
tanulói munkafüzeteket, így 
azok szeptembertől már ren
delkezésre állnak. Hozzáférhető 
az a 248 prezentáció is, ame
lyeket digitális táblán tudnak 

alkalmazni a tanárok. És amit 
már nagyon sokan vártak: meg
érkeztek és helyükre kerültek a 
biológia, a kémia, a fizika és a 
földrajz szaktantárgyak oktatá
sát szolgáló modern, korszerû 
laboratóriumi eszközök, illetve 
a különféle digitális eszközök 
(tábla, fényképezőgép). Így a 
laboratóriumban minden felté
tel adott lett a magas szintû ter
mészettudományos oktatáshoz, 
ráadásul az általános iskolákból 
érkező gyerekek utaztatása is 
könnyebb lesz, ugyanis októ
bertől különbusz fogja szállítani 
őket az iskolájukból a laborba 
és vissza. 

És hogy miért ennyire fontos 
ez a fejlesztés? Mint T. Mészáros 
András polgármester köszöntő
jében hangsúlyozta: az érdi diá

kok jelentős része a Vörösmarty 
gimnáziumban érettségizik, és 
ez az iskola létrejötte óta Érd 
egyik legfontosabb intézménye, 
ráadásul országos sikereket 
ér el, és a hazai középiskolák 
élmezőnyében foglal helyet. 

– Ezzel a pályázattal azt sze
retnénk elérni, hogy a gimná
zium a jövőben is érdi „márka” 
legyen. Azok a diákok, akik ide 
járnak, különleges tudásanya
got kapnak, amelynek az esz
köztára folyamatosan bővül és 
egyre színvonalasabb – zárta 
szavait a polgármester.

Szilasné Mészáros Judit igaz
gató beszédében azt emelte ki: 
a gimnáziumban évtizedek óta 
kiemelkedő színvonalon folyik 
a természettudományos kom
petenciák fejlesztése; ezért lett 
a Vörösmarty e több intézményt 
összefogó projekt bázisa és 
motorja. 

– Ennek alátámasztására áll
jon itt pár adat: az elmúlt tanév
ben 155 tanulónk érettségizett. 
A nem kötelező természettudo
mányos tantárgyakból, példá
ul biológiából 46 fő (közülük 
33 emelt szinten), kémiából 43 
diák (ebből 10 emelt szinten), 
földrajzból tíz diák (három 
emelt szinten), fizikából pedig 
20 tanuló tett emelt szintû érett
ségit. Ez azt jelenti, hogy isko
lánkban az emelt szintû érettsé
ginek jelentős súlya van a termé
szettudományok tekintetében, 
és jó bázist tudunk biztosítani 
a tehetséges diákoknak, akik 
olyan életpályán indulhatnak 
el, amely Magyarország fejlő
déséhez is hozzájárul. Az uniós 
projektnek köszönhetően pedig 
most már az általános iskolába 
járó tehetséges gyermekeket is 
fel tudjuk fedezni – tette hozzá 
Szilasné Mészáros Judit. 

A gimnáziumban az idei tan
évben 100 órában folyik a tehet
séggondozás, délutánonként. 
A laboratóriumot a gimnázium 
tanulói 368 órában, a vendég
intézmények 704 órában hasz
nálják idén.  Ádám Katalin

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, 
Új Magyarország fejlesztési terv  Társadalmi megújulás ope-
ratív program keretében létrejött, „A természettudományos 
közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” címû, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosí-
tó számú pályázat 280 815 000 Ft összegû vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melynek eredményeképpen a gim-
názium épületében létrejövő, XXI. századi követelményeknek 
megfelelő, modern természettudományos laboratórium kiala-
kítása történik. A hálózatos együttmûködésen alapuló szakmai 
program megvalósítása közép-, illetve hosszú távon hozzájárul 
a diákok természettudományos ismereteinek bővítéséhez és 
továbbtanulásuk ilyen irányba való orientálásához. 

Megvalósult fejlesztések a Vörösmartyban

Megkezdõdhetett a laborban a magas szintû  
természettudományos oktatás 
Bár a nyár tanár és diák számára egyaránt a pihenésé, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban a szünidõben is zajlott a munka. A természettudományos közok-
tatás megújítását célzó projekt ugyanis nem állt, nem állhatott meg – a nyáron 
megvalósított feladatokról, elért eredményekrõl sajtótájékoztatón számoltak be az 
illetékesek múlt pénteken a gimnázium nagytermében. 
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A gimnáziumban zajló uniós projekthez kapcsolódó, nyáron elvégzett felada-
tokról pénteken számoltak be az illetékesek
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. október 1 – 7.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő–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

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

Micimackó Színház 
bérlet IV/2.
Szamárcsel
avagy: török gyerek megvágta, 
magyar gyerek gyógyítja?
a Maszk Bábszínpad előadása
Vidám, vásári jellegű élő sze-
replős-bábos előadás a török 
kori Magyarország mondavi-
lágából: hogyan törtek borsot 
egymás orra alá a török és a 
magyar vitézek?
A bérlet ára 2000 Ft,
egyéni belépőjegy 800 Ft.
  
Előzetes:
Családi matiné 2012. Ősz
Október 14. vasárnap 11 órakor

Nils Holgerson csodálatos uta-
zása

zenés mesejáték a FOGI 
Színháza előadásában
Belépő: 1000 Ft, családi jegy 
3200 Ft.   
Mesemozi
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
Alkalmi belépő: 400 Ft.

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

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

Időszakos kiállítás: 
„Közel Afrikához” 
Magyar László életútját, mun-
kásságát mutatja be

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A  felnőttkönyvtár programja
október 1–6.
Országos Könyvtári Napok 
Megbocsátás hete: a könyvtár 
az október 1–6. között vissza-
hozott dokumentumokért a 
késedelmi díjat elengedi.
4. (csütörtök) 18 óra
Dr. Belső Nóra pszichiáter elő-
adása. Téma: Társas időskor, 
generációk kapcsolata
6. (szombat) 15 óra
Nagycsaládosok találkozója 
– vidám játékok, vetélkedők, 
ügyességi feladatok, kézműves- 
foglalkozások.

A  gyermekkönyvtár  
programja
1. (hétfő) 14 óra
Könyvbarátok gyöngyfűző köre
3. (szerda) 10 óra
A magyar népmese napja – 
Olvassunk együtt népmeséket!
14 óra
tűzokádó sárkányfej készítése, 
népmese-totó és keresztrejt-
vény

A  zenei könyvtár programja
1. (hétfő) 18 óra 
Zenei klub: Változnak az évsza-
kok? 
Vivaldi Tavasza a Négy évszak-
ból – különböző előadókkal, 
különböző felfogásban
Előadónk: Lehotka Ildikó
Közreműködőnk: a Bach 
Kamarakórus

OlvasOlimpia!
Sokat olvasol? Úgy gondolod, 
hogy mindenkinél többet? Nos, 
akkor mérd össze a többiek-

60 év 60 koncert 

Dal-, opera-, operettest lesz Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes 
művész és Sándor Szabolcs zongoraművész közreműködésével.

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
Időpont:  2012. október 27. 18 óra

Jegyek elővételben a Szepes Gyula Művelődési Központban kaphatók 
2000 Ft-os áron, valamint a helyszínen 2500 Ft-ért.

Október 28-án, vasárnap 15 órakor

John Murrell: Az isteni Sarah
Szereplők: Sarah Bernhardt Vári Éva
  Georges Pitou Gálffi László
A darabban Sarah Bernhardt, a zseniális színésznő titkárának 
diktálja élete történetét. A színésznő, aki a lapok számára min-
dig pletykákkal szolgáló híresség volt, eljátszott minden kora-
beli nagy főszerepet, turnéival beutazta a világot, többször járt 
Budapesten is. Halálos ellensége volt Bernard Shaw, jó barátja 
Oscar Wilde, plakátjait maga Alphonse Mucha tervezte. A kö-
zönség rajongott érte, de a kritikusok utálták. Ahogy végigkö-
vetjük eseményekben és kalandokban gazdag életének történe-
tét, pillanatokon belül vérre menő szerepjáték kezdődik, szipor-
kázóan humoros, máskor szívszorító jelenetekkel.
A bérlet ára 7000 Ft, alkalmi belépőjegy 2800 Ft.

Október 6–7-én, szombat-vasárnap  9–16 óráig
Agykontroll tanfolyam 8–14 éves gyermekeknek

indul Kovács Erika oktató vezetésével a 
Szepes Gyula Művelődési Központban, Érd, Alsó u. 9.

Miben segít az agykontroll? 
–  eredményesebben tanulhass, nyugodtabban  felelhess és 

írhass dolgozatot, csökkenjen a lámpalázad,
–  megszűnjenek alaptalan félelmeid, aggodalmaid;
–  megszüntethesd feszültségből eredő 
   fej- és hasfájásodat,
–  jó döntéseket hozhass céljaid elérése érdekében,
–  javulhasson problémamegoldó képességed,
–  fejlődjön emlékezeted és képzeleted. 

Jelentkezni lehet: 
Czinderné Tassi Beáta művelődésszervezőnél a

06-20/448-51-21 telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

kel, hogy tényleg így van-e! 
A Gyerekkönyvtárban most azt 
keressük, hogy vajon melyik 
olvasónk olvas a legtöbbet. Ha 
te is ringbe szállnál a Tanév 
Legolvasottabb Diákja címért, 
ne habozz, regisztrálj Nálunk 
a versenyre, ahol megkapod a 
speciálisan erre készített olvasó-
jegyedet!
A versenyben való részvételnek 
feltételei:
–  érvényes Gyerekkönyvtári 

tagság a 2012/2013-as tan-
évben

–  legfeljebb középiskolás, nap-
pali tagozatos diák

A verseny kezdő időpontja:
2012. október 1.

Kedves régi és leendő Jonatá-
nos barátaink!
Újra indul a
Jonatán
Könyvmolyképző Klub
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában.
Minden részletet megtudhatsz 
nálunk a jelentkezésről, a talál-
kozási alkalmakról és a neved-
re szóló Jonatán kártyáról.
Olvasni?! Örömmel!!
Jelentkezzetek október 5-ig  
a Gyermekkönyvtárban!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőtt könyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
Gyermek könyvtár:
(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
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október 1. hétfő
08:00 187 magazin
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

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

október 2. 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 Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem Samáriai asszony 

története 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

Nemes Tibor filmje 37. 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 37. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

október 3. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/3. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. 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 37. rész 
11:50 Négyszemközt
15:25 Híradó 
15:45 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

Samáriai asszony története 60’ 
17:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Szembesítés 4/3. 

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

október 4. 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 37. rész 
10:20 Szembesítés 4/3. magyar dokumentum-

film, 55’ rendező: Gulyás Gyula 
11:20 Négyszemközt

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

Nemes Tibor filmje 37. rész 
15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Rácalmás, 50/26. gasztronómiai 

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

18:00 Szembesítés 4/3. 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 

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 37. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 5. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Szembesítés 4/3. magyar dokumentum-

film, 55’ rendező: Gulyás Gyula 
10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 37. rész 
11:20 Fény-kép
11:50 Négyszemközt
15:15 Híradó
15:35 Szembesítés 4/3. magyar dokumentum-

film, 55’ rendező: Gulyás Gyula 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Fény-kép
17:25 Polgár-társ
17:55 Mozgás
18:25 Itthon – Otthon Hegyközszentimre 12/3. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

október 6. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 4/3. magyar dokumentum-

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

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 37. rész 
20:30 A kard 

magyar filmszatíra, 71’ 
rend.: Dömölky János 
Fsz.: Haumann Péter, Szemes Mari 

21:45 Érdi Panoráma
22:15 Csillagszem

október 7. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 

17:00 A kard 
magyar filmszatíra, 71’ 
rend.: Dömölky János 
Fsz.: Haumann Péter, Szemes Mari 

18:15 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

18:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 38. rész 

19:15 Fény-kép
19:45 Mozgás
20:15 Polgár-társ
20:45 Érdi Panoráma
21:15 Fény-kép
21:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. október 1–7.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz

 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18  Közösségi magazin 

Kilátó – szatirikus magazin (m.v. Szakálos Dénes– 
Ágó Simon), WRC-magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music 

22–06   Könyv–színház–muzsika 
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…  

Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes 
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.

Bármivel is foglalkozik az ember, 
azt a legmagasabb színvona-
lon kell tennie, mert egyébként 
nincs értelme a munkájának 
– jelentette ki Szerencsés Károly 
érdi olvasóival találkozva, majd 
hozzáfûzte: higgyék el, vala-
miféle visszajelzés feltétlenül 
kell mindenkinek, így neki is 
szüksége van az olvasókkal való 
kapcsolatra. Legutóbbi kötete 
személyes vallomás sorsáról, a 
magyarság sorsáról, történelem-
ről, irodalomról. Nem titkolja, 
hogy évtizedek óta súlyos beteg-
séggel kénytelen együtt élni, 
ezért az írás számára valójában 
az életben maradás, a túlélés 
eszközét is jelenti. A Véna címû 
kötet immár a huszadik köny-
ve, zömét a betegsége alatt írta 
meg. Írásaival harcol is. Harcol 
mindazért, amit helyesnek ítél, 
és küzd az életben maradá-
sért, a túléléséért. „Szándékom 
szerint úgy szóltam, hogy 
»vénámat« egyedül a szabad-
ság törvénye ítélje meg” – vall-
ja legújabb kötetében, amely-
lyel az országot járja. Elárulta, 
tizenkét helyre vitte eddig el, és 
Békéscsabától Miskolcon át egé-

szen Felsőzsolcáig alkalma volt 
találkozni azokkal az emberek-
kel, akik ismerik és szeretik a 
könyveit. 

– Jó volt, felemelő érzés volt 
olyan, számomra valójában 
vadidegen emberekkel találkoz-
ni, akik ismernek, szeretnek, 
és szívesen olvassák a köny-
veimet, sőt, azt is megtudtam, 
imádkoznak is értem – mesélte 
a történész. 

Bognár Nándor elmondta: a 
Véna címû kötetet nem olyan 
könyvnek tartja, amit az ember 
levesz a polcról, és elejétől a 
végéig, egy szuszra elolvas. Ez 
inkább egy olyan sok mûfajú 
kiadvány, amit az ember újra 
meg újra elővesz, fellapoz, kere-
si benne azt, ami érdekli, ami 
éppen foglalkoztatja, hiszen 
találunk benne aktuális pub-
licisztikát, pamfletet, esszét, 
novellát, tollrajzot, mindeze-
ket jó adag szarkazmussal és 
humorral átszőve. De vajon a 
szerző kinek írta, kinek szánta 
ezeket a vallomásokat?

Szerencsés Károly a kérdésre 
válaszolva elmondta, ez a kötet 
egy összegezés mindarról, amit 

Szerencsés Károly történész önálló estje a Termál Hotel Ligetben

Az írás mint az életben maradás, 

a túlélés eszköze
„Véna – Vér, irodalom, történelem” címmel a Vadló Kiadónál jelent meg Szerencsés 
Károly történész legújabb könyve, amelynek önálló esttel egybekötött bemutatójá-
val Érdre is ellátogatott. A szerzõ rendhagyó mûfajú, az irodalomhoz igen közel álló 
kötetérõl, életfilozófiájáról és még egyéb aktualitásról Bognár Nándorral, az Érdi 
Újság fõszerkesztõjével beszélgetett a Termál Hotel Ligetben megtartott hangula-
tos könyvbemutatón.

gondol a történelemről, hely-
zetekről, sorsokról, a magyar 
nemzet történelmi és irodalmi 
és közéleti szereplőiről és viszo-
nyulásaikról. Olyan személyeket 
választott ki, akikben volt olyan 
tartalom, amivel nemzetünk sor-
sára hatással lehettek. Ezekről 
röviden írt, ami nehezebb, mint-
ha bő lére eresztett, lábjegyze-
tekkel teletûzdelt, nagyívû mûbe 
kezdett volna. Nehezebb volt 
egy-egy jellemző vonást kiragad-
va felvillantani a karakterüket, 
személyiségüket. Hozzáfûzte: 
a jelen mellett sem mehetünk 
el szó nélkül. Napjainknak is 
vannak olyan szereplői, akikkel 
egyetértünk, de vannak olyanok, 
akiktől szeretnénk nagyon távol 
lenni. Sajnos, azt gondoltuk, 
elég erős lesz a demokráciánk 
ahhoz, hogy az ordas eszméktől 
megszabadulhassunk, ám nem 
így történt. A történelem ma is 
feladatokkal van tele, lehet és 
kell belőle tanulnunk, mint aho-
gyan az emberi sorsokból is ren-
geteg tanulságot, következtetést 
lehet levonni. 

Nemcsak ismert, érdekes 
emberekről vagy példaképekről 
ír, hanem személyes sorsáról is 
vall. Szerencsés Károly őszin-
tén ír és beszél súlyos beteg-
ségéről. Tavaly – ahogy fogal-
mazott – „brutális sorsváltás” 
érte. Háromszor került olyan 
állapotba, hogy csak gépek tud-
ták életben tartani. Az írás az 
életben maradását segíti. Véna 
címû kötetében számos felis-
merhető, de sajátos mûfaj is 
előfordul, és szinte csodálatos 
teljesítmény, hogy a könyv szü-
letésének körülményei ellené-
re a humor is jelen van ezek-
ben a történetekben. Például 
amikor elképzelt, lehetetlen 
szituációkba helyezi Rákosi 
Mátyást, Kádár Jánost vagy 
Grósz Károlyt. Bognár Nándor 
rákérdezett, vajon a néhány 
évvel későbbi történész milyen-
nek fogja látni a most megélt 
jelenünket? Szerencsés Károly 
egyenes választ adott: 

– Túl sok a duma és kevés 
a tett! Nem a megfelelő szin-
ten próbáljuk érvényesíteni 
az érdekeinket. Feleslegesek 
és felemésztik az energiákat 
a mesterségesen keltett indu-
latok. Nagyon hiányzik már, 
hogy mindenki a maga helyén 
és magas színvonalon tegye, 
ami a feladata. A félrehúzódás 
és a könnyebb út választása 
sokéves tradíció. Fájó, hogy 
sokan ma is ezt választják, ahe-
lyett, hogy vállalnák az igazán 
értékes sorsot. 

Szerencsés Károly említést 
tett arról is, hogy feleségével, 
Földesi Margittal, aki ugyan-
csak történész, évek óta harmo-
nikusan együttmûködnek, ám 
ő is súlyos betegséggel vívja 
a harcát. Ezért aztán megle-
hetősen küzdelmesek a min-
dennapjaik, de az írás erőt ad. 
A terveire vonatkozó kérdésre 
válaszolva elárulta; azt szeret-
né, ha minél több emberhez 
jutnának el a könyvei, és sokan 
olvasnák azokat, annak ellené-
re, hogy nem tervez változtatni 
a témáin és a stílusán. Nem 
választ más eszközt, megmarad 
az írás, az előadások, esetleges 
tévés szereplések mellett. Úgy 
véli, ha színvonalas, erőteljes és 
következetes marad, annak lesz 
hatása. Bálint Edit

Bognár Nándor röviden bemutatta a történészt és legújabb könyvét – Szerencsés Károly rutinos elõadónak bizo-
nyult, korábban számos népszerû televíziós mûsor résztvevõje volt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A könyvbemutató végén az érdeklõdõk megvásárolhatták Szerencsés 
Károly könyveit, és a szerzõ szívesen írt ajánló sorokat a kötetekbe
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„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! 
S lesz egy szép, közös emlékünk…” – 
éneklik a megasztárok a Tábordalban, 
az Erzsébet-tábor indulójában. A tábo-
rozók számára kétségkívül az egyik 
legizgalmasabb esemény a megasztá-
rok látogatása volt, akik a helyszínen, 
a gyermekek részvételével forgatták a 
Tábordal videoklipjét. A forgatás és a 
táborban töltött nap hatalmas élményt 
jelentett a klip szereplõinek.

Burgess Benji maga is nagy táborozó-
nak számít, hat nyarat töltött balatoni 
táborokban. Azt mondja, õ mindig is 
a kézmûves foglalkozásokat szerette 
a legjobban, bár az Erzsébet-tábor-
ban focizni, kosarazni és teniszezni is 
beállt a gyermekek közé.

– A balatoni táborokat azért szerettem, 
mert a sportok közül az úszást kedve-
lem a legjobban, bár nem vagyok kife-
jezetten sportos alkat – mesélte lapunk-
nak a fiatal énekes. – Hihetetlen napot 
töltöttünk a táborozókkal. Közvetlenek, 
aranyosak voltak a gyermekek, és még 

arra is rávettek, hogy beálljak focizni, 
teniszezni és kosarazni. Ha újra kisgyer-
mek lennék, én biztos a kézmûves tábo-
rok valamelyikét választanám, ugyanis 
nagyon szeretek rajzolni.

Patai Anna érkezése után szinte azonnal 
elvegyült a táborozók között, és mire 
hazaindult, megtanult pingpongozni is.

– Nagyon kedvesen fogadtak a tábor-
lakók, azonnal játszani hívtak. Hiába 
tiltakoztam, hogy én nem tudok ping-
pongozni, azt mondták, megtaníta-
nak. Így is lett – emlékezett vissza az 
Erzsébet-táborban szerzett élményeire 
a legfiatalabb megasztár.

Radics Gigi nem tartja magát nagy 
táborozónak, de a forgatásra õ is egy 
Balaton-parti iskolai táborból érkezett.

– Nagyon örülök, hogy ezek a gyer-
mekek eljutottak az Erzsébet-táborba. 
Fantasztikus érzés volt látni a sok boldog 
arcot, hiszen át tudom érezni, milyen 
lehet, ha valaki nem jut el nyaralni, és 
még a Balatonnál sem járt soha. 

Kökény Attila sosem táborozott, a 
szülei nagyon féltették. 

– Hatalmas öröm sugárzott az 
Erzsébet-táborban nyaraló gyermekek 
arcáról, nagyon jó volt velük lenni 
– mesélte Kökény Attila. Nemcsak 
a közös emlékek és élmények miatt 
fontos a táborozás, hanem a spor-
tolási lehetõségek miatt is. Mi még 
gyermekkorunkban bicikliztünk, fára 
másztunk, de a fiatalok mostanában 
már túl sok idõt töltenek a számítógép 
elõtt. Igazából azt sem tudom, vajon az 
én gyermekeim tudnak-e fára mászni, 
õk még sosem táboroztak. Éppen ezért 
az a sok élmény, amit az Erzsébet-
tábor nyújt, elengedhetetlen ebben a 
korban.

Lakatos Yvette volt már ugyan tábo-
rozni, de – hasonlóan Benjihez – min-

dig a kézmûves foglalkozást, a rajzolást 
részesítette elõnyben. Most azonban 
olyan testmozgásra is rávették õt az 
Erzsébet-táborban, amit korábban még 
nem próbált.

– Pompás napot töltöttünk el a gyer-
mekekkel, hihetetlenül aranyosak vol-
tak, rengeteget játszottunk, rajzoltunk, 
és még a teniszezést is kipróbáltam. 
Eddig azt sem tudtam, hogy én ilyes-
mit is tudok – elevenítette fel a tábor-
ban töltött napot Yvette.

Tolvai Reni életébõl eddig hiányzott a 
nyári táborok élménye, de az Erzsébet-
táborban õt körülvevõ hangulat minde-
nért kárpótolta.

– A gyermekek boldogok voltak, ren-
geteget játszottunk, kérésükre készítet-
tünk egy közös koreográfiát a kliphez. 
Nekem saját táborélményeim nincse-

nek, mert a nyári szünidõben mindig 
a zenével foglalkoztam. Látva a tábor-
lakókat, már sajnálom, hogy mindez 
kimaradt az életembõl.

Talán Attila olyan jól érezte magát, 
hogy alig akart hazamenni.

– Csodásan éreztem magam, olyan 
volt az elsõ pillanattól kezdve, mint-
ha ezer éve ismernénk egymást. 
Rengeteget fociztunk, teniszeztünk, és 
közben a Tábordal is elkészült – emlé-
kezett vissza Attila.

Szakos Andi az Erzsébet-táborban 
idézte fel gyermekkori kosarasélménye-
it, amikor még az ujja hegyén is meg 
tudta pörgetni a labdát. – A Tábordal 
klipforgatásán mindez újra eszembe 
jutott – mesélte Andi, aki megosztotta 
ezt a trükköt a gyermekekkel is. VV

A megAsztárok rég elfeledett élményekre 
tAláltAk Az erzsébet-táborbAn

Az Erzsébet-tábornak köszönhetõen idén több mint 14 ezer gyer-
mek számára nyílt meg a kedvezményes táborozás lehetõsége 
a Balatonon és más táborhelyszíneken. A Tábordal videoklipjét 
nyolc megasztáros énekessel forgatták Balatonberényben. Bár 
közülük nem mindenkinek van táborozással kapcsolatos élmé-
nye, viszont a forgatás olyan gyermekkori emlékeket idézett fel 
bennük, amelyeket már rég elfeledettnek hittek. Persze nemcsak 
nosztalgiázásról szólt a nap a balatonberényi Erzsébet-táborban, 
hanem sokan új ismeretekkel is gazdagodtak.

A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 
olyan alap- és középfokú oktatási 
intézmények jelentkezését várja, 
amelyek az ország 47 leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségében 
találhatóak. Legalább két, legfel-
jebb öt iskola részesül támogatás-
ban, fûtõanyag formájában.

A brikett érvénytelenített 
Erzsébet-utalványból készül, 
fűtőértéke a tűzifáéval azonos, 
ezért kiválóan alkalmas a fűtési 
költségek jelentős csökkentésé-
re. A NÜSZ Kft. évente körülbe-
lül 70 tonna étkezési jegyet sem-
misít meg. A pályázat keretében 
a forgalmazó a papírhulladékból 
préselt tüzelõanyaggal szeretne 
segítséget nyújtani a leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségek-
ben mûködõ nyertes iskolák-
nak.

Részletes információk és a 
pályázati adatlap megtalálha-
tó a www.erzsebetutalvany.hu 
honlapon, az Erzsébet-utal-
vány brikettpályázat menü-

pontban. A jelentkezés határ-
ideje 2012. október 2.

Az Erzsébet-programról 
szóló törvény értelmében az 
Erzsébet-utalvány a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által kibocsátott, személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti, fogyasztásra kész étel, 
valamint szociális célból a jog-
szabályban meghatározott ter-
mék vagy szolgáltatás vásárlá-
sára felhasználható utalvány. 
Az Erzsébet-utalvány kibocsá-
tója a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, forgalmazója az 
alapítvány egyszemélyes tulaj-
donában álló Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft.

2012. szeptember 18-án aláírásra került az a 
megállapodás – a kibocsátó Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvánnyal egyetértésben – a forgal-
mazó Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. és a SPAR 
Magyarország Kereskedelmi Kft. között, amely 
szerint a SPAR üzletei is Erzsébet-utalvány-elfo-
gadóhelyek lesznek. A cafeteria típusú és a szo-
ciális étkezési típusú utalvánnyal 2012. októ-
ber 15-tõl, a gyermekvédelmi típusú utalvánnyal 
2012. november 15-tõl válik lehetõvé az ország 
valamennyi SPAR és INTERSPAR áruházában 
(31 INTERSPAR, 359 SPAR) az Erzsébet-utal-
vánnyal történõ fizetés. A cafeteria és a 
szociális étkezési típusú Erzsébet-utal-
vány fogyasztásra kész étel, a gyer-
mekvédelmi típusú utalvány pedig 
fogyasztásra kész étel, ruházat, 
valamint tanszer vásárlására 
használható fel.

A felhasználói kör folya-
matos bõvülésének ered-
ményeként eddig több 
mint 1,8 millió munka-
vállaló választotta Magyar-
országon az Erzsébet-utalványt, 
amellyel több mint 22 ezer elfoga-
dóhelyen fizethetnek a felhasználók. Az 
Erzsébet-utalvány elfogadóhelyeinek lis-
tája elérhetõ a www.erzsebetutalvany.hu 
internetes oldalon, a Felhasználók részé-

re – Elfogadóhely-keresõ menüponton belül. Az 
Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó ered-
mény kizárólag szociális üdültetési célokra, ezzel 
összefüggõ szolgáltatásokra és egyéb szociális prog-
ramokra használható fel.

A leghátrányosabbakon segít 
az Erzsébet-utalvány

A fûtési költségek csök-
kentéséhez nyújt támo-
gatást a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. brikettpályá-
zata, amelyre a leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérsé-
gek iskolái jelentkezhetnek 
2012. október 2-ig.

Újabb üzletlánccal bővült  
az erzsébet-utalvány elfogadóhelyi hálózata
A SPAR üzletei is Erzsébet-utalvány-elfogadóhelyek lesznek. Az errõl szóló megál-
lapodást 2012. szeptember 18-án írta alá a forgalmazó Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Burgess Benji szeret táborozni Patai Anna megtanult pingpongozni Kökény Attilának az élmények a fontosak Tolvai Renit kárpótolta a hangulatSzakos Andi kosaras élményeit idézte fel

Radics Gigi táborról táborra járt Lakatos Yvette kipróbálta a teniszt Talán Attila alig akart hazamenni
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Gyakran jönnek látogatók test-
vérvárosainkból, ám arra még 
nem volt példa, hogy valaki 
kerékpárral tette volna meg 
az idevezető utat – főleg nem 
Angliából.

Pontosan 2030 kilométerrel 
a lábában érkezett Érdre ang-
liai testvérvárosunk, Poynton 
polgára. Jim Wilde és három 
barátja négy hete vágtak neki 
a hosszú, kimerítő túrának, és 
indultak délkelet felé, megcé-
lozva Isztambult.

Érdi látogatása során T. 
Mészáros András polgármester 
köszöntötte a vendéget, majd 
városunk sportegyesületeinek 
vezetői beszélgettek az angol 
kerekezővel. A 64 éves úr 
beszélt a poyntoni sportéletről, 
szenvedélyéről, a kerékpározás-
ról és a több ezer kilométeres 
túra során szerzett élményeiről 
az érdieknek, akik a városban 
jelen lévő sportágak múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről meséltek.

Jim Wilde városunk legújabb 
sportklubjába is látogatást tett, 
ahol kiderült, a pingpongütővel 
is jó barátságot ápol. A félnapos 
programba belefért egy rövid 
múzeumi séta és egy pohár finom 
érdi bor is a pincesoron. A vendég 
a találkozó alkalmával Büki 
Sarolta sportreferenssel is egyez-
tetett a későbbi együttmûködés 
lehetőségeiről, a két város közötti 
kapcsolat erősítéséről.

– Azért jöttem a városba, hogy 
megismerjem Érdet, nem vélet-
lenül, hiszen Érd és Poynton 
testvérvárosok. Poyntonról 
annyit kell tudni, hogy közel van 
Manchesterhez, és a lakosság 
körülbelül 20 ezer főt számlál. 
Társaimmal három hete indul-
tunk el, idáig olyan 2000 kilo-
métert tettünk meg, de a végső 
cél Isztambul, Törökország. 
Egyedül jöttem Poyntonból, a 
többiek más területről vannak 
– mondta az érdi sajtónak Jim 
Wilde.

Az angol úr sajnálatos módon 
csak egyedül jött Érdre, mert 
társai inkább pihentek, brin-
gát szereltek, és szívesebben 
maradtak Budapesten. Az Érd 
Körbe-pólót Jim Wilde öröm-
mel fogadta Csengeri Attilától, 
az Érd Körbe fő szervezőjétől, 
s a családi kör teljesítésével ki 
is érdemelte – nyilatkozta Süle 
Zsolt, az Érd Körbe szervezője.

A Poynton Sport Club egyik 
vezetőjeként Mr. Wilde érdem-
ben tudja támogatni a testvérvá-
rosi kapcsolat sport terére törté-
nő kiterjesztését. A fogadtatást, 
amit kapott, mielőbb viszonoz-
ni szeretné. 

– Azt gondolom, társaival 
együtt jó hírét viszik Érdnek. 
Blogjukba már rögtön este 
bekerült a híradás a találkozóról 
– tette hozzá Süle Zsolt.

 Kovács Renáta

Szeptember 30-án, az előttünk álló vasárnap újra két kerékre pat-
tanhat a város apraja-nagyja. Aki nem először vesz részt bringás 
felvonuláson, tudja: vannak szabályok, amelyeket a biztonságos 
kerékpáros közlekedés érdekében mindenkinek be kell tartania. 
Íme, néhány jó tanács, hogy felhőtlen legyen az együtt kerekezés.

 1.  Az Érd Körbén mindenki saját felelősségére vesz részt, nem 
tudunk mindenkire figyelni. Bár az útvonalunkat biztosítják, 
ez nem jelent felmentést vagy nagyobb szabadságot – a köz-
lekedés szabályait mindig tartsátok be! 

 2.  Természetesen józanon érkezzetek a rendezvényre, és ezt az 
állapotot tartsátok is meg egész nap!

 3.  14 év alatti gyerekek lehetőség szerint felügyelettel, szülő 
vagy más felnőtt mellett vegyenek részt a rendezvényen.

 4.  A kisgyerekek számára védőfelszerelés, pl. 
sisak viselését javasoljuk, főleg, ha még 
kicsit bizonytalanul használják a kerékpárt.

 5.  Kérjük, kerékpárotokat ellenőrizzétek vagy szakemberrel 
ellenőriztessétek, főleg, ha régen használtátok! A szükséges 
javításokat mindenképp végezzétek el (minimálisan a féke-
ket, a gumikat és a váltókat nézzétek át!).

 6.  Mérjétek fel az erőtöket előzetesen, a teljes körre csak akkor 
vállalkozzatok, ha a Lőcsei vagy az Iparos út nem fog ki raj-
tatok vagy a gyerekeiteken!

 7.  Nagy tömegben, sûrûn vagyunk, ezért a menetben próbál-
jatok egyenletesen haladni, hirtelen kormánymozdulatok 
és fékezések nélkül, és mindig figyeljetek a körülöttetek 
haladókra!

 8.  Ha meg kell állnotok, álljatok félre, amennyire csak lehet! 
Lehetőség szerint a padkára vagy a parkolósávba, hogy ne 
akadályozzátok a mögöttetek haladókat. Ha az emberek egy-
szer leteszik a lábukat, utána azon a helyen sokáig bringás 
dugó lesz.

 9.  Az Érd Körbe nem verseny. Kerüljétek az előzéseket, lehető-
ség szerint még az indulás előtt, esetleg a pihenőpontokon 
helyezkedjetek előrébb-hátrébb!

10.  A járda és a szembejövő forgalmi sáv tabu, ne használjátok! 
Mindenkire szóljatok rá ti is, aki ezt mégis megtenné!

11.  Legyetek megértők és előzékenyek a többi közlekedővel – ne 
feledjétek, hogy mi ugyanezt várjuk tőlük!

A 60 kilométeres túra résztvevőire a fent felsoroltakon kívül külön 
feltételek is vonatkoznak:

 1. Fejvédő használata.
 2. A KRESZ betartása.
 3.  16. életév betöltése. Kérjük, kerékpárotokat ellenőrizzétek 

vagy szakemberrel ellenőriztessétek, főleg, ha régen hasz-
náltátok! A szükséges javításokat mindenképp végezzétek el 
(minimálisan a fékeket, a gumikat és a váltókat nézzétek át!).

 4. Megfelelő kerékpár

Mindemellett a szervezők idén fokozott figyelmet kérnek a 
bringásoktól, ugyanis a jól bevált és megszokott útvonalak a 
városban folyó csatornázás miatt változnak. Nem utolsósorban 
a javaslatokat is örömmel várják, és azokat a jelentkezőket, akik 
szívesen vennének részt szervezőként az őszi bringás felvonu-
láson. K. R.

Kerékpáros gentleman Poyntonból

Csengeri Attila Érd Körbe-pólót ajándékozott a vendégnek

Hogyan „Érd Körbézz”– hasznos tanácsok

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

pályázatot hirdet

rajz-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Rajzórák ellátása szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamokon 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, rajz-bármely szak
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állam-

polgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. október 
2. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 13/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Rajz-bármely szakos 
tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
https://kozigallas.gov.hu

Fotópályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ Duna-Art 
Fotóklubja fotópályázatot ír ki „Érd képeslapo
kon” címmel Érd nevezetességeit, szépségeit 
bemutató fotókat várunk, amelyek képeslap for-
májában mutatják be városunkat.

Az alábbi feltételekkel:

– amatőr fotósok pályázhatnak
–  az alkotásokat A4-es formátumban, nyomdai 

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

A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik.
A zsűri által kiválasztott képeket díjazzuk és a 
legjobbakat képeslap formában is elkészítjük. 
A beadott pályaművekből kiállítást rendezzünk 
a művelődési központban. 

A fotókat névvel, elérhetőséggel ellátva a 
Szepes Gyula Művelődési Központ információ-

ján (Érd, Alsó u 9.) kérjük leadni.
Beadási határidő: 

október 17-től 19-ig, 8–19 óráig.
Bővebb információ: 06/30/981-5967 

„Stadler köz”

Az Érdi IRKA Galéria alkotói szeretettel meghívják 
Önt és kedves családját, barátait a

2012. október 5én 17 órakor 
megnyíló

bemutatkozó kiállításukra.

Helyszín: 
Szepes Gyula Művelődési Központ kiállítóterme

(Érd, Alsó utca 9.)

MEGHÍVÓ

 

 GALÉRIA

Tisztelt Szülők! 
Az Érdi Horvát Önkormányzat horvát szakkör 
indítását tervezi. 

A szakkör keretein belül elsősorban a 
horvát nyelv elsajátítására, színjátszásra, iro-
dalmi vetélkedőre készítjük fel és a későbbi-
ekben népi táncra tanítjuk meg a gyermekei-
ket. Tervezzük a kulturális programokon való 
részvételt városunkban és városunkon kívül. 
Elsősorban a harmadik, negyedik és ötödik 
osztályos tanulók jelentkezését várjuk.

A szakkör indításának időpontjáról tájé-
koztatjuk a jelentkezőket. 

A szakkört az Érdi Horvát Önkormányzat 
támogatja. 

Részvételi szándékát a következő telefon-
számon jelezhetik:

Weszelovits Istvánné 06-20 /371-6566

Tisztelettel
         Érdi Horvát Önkormányzat

World Walking Day Érden is!

Világ Gyalogló Nap
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!

információk

p

5 millió forint állami támogatás
is elérhető az OTP Banknál
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Hudák Mihálytól, az Érdi 
Pincetulajdonosok Egyesüle
tének elnökétől kaptunk taná
csokat a szőlő kiskerti telepíté
sével kapcsolatban.

– Milyen hagyományai van‑
nak Érden a szőlőtermesztés‑
nek?

– A helyi szőlőmûvelésnek 
évezredes hagyománya van: a 
mélyúti pincesoron egy épít
kezés során megtalálták egy 
Bacchusoltár alapját, amely a 
Magyar Földrajzi Múzeumban 
megtekinthető. Ezen a területen 
kelták, tehát kifejezetten sző
lőtermelő nép élt. A tatárjárás 
utáni időkből fennmaradt egy 
írásos feljegyzés is: a régi sírhal
mok mentén telepített szőlőkről 
tesz említést. A török hódoltság 
idején egy híres utazó írt elis
merően az érdi vörösborokról. 
A múlt emlékét őrzi a homok

kőbe vájt ófalusi pincerendszer 
is, amely több mint háromszáz 
pincéből áll. Ezenfelül megma
radt a kastély nyolcezer négy
zetméteres, ma is látható pin
céje – volt egy másik is, de az 
összeomlott. Ófaluban 528 hold 
szőlő volt, kis tagokra parcelláz
va, családok közt szétosztva. Az 
uradalomnak 24 hold egybefüg
gő szőlője volt; a tizedet a lakos
ság borban szolgáltatta, amit 
a helyi birtokos értékesített. 
Budapest ellátása innen, Érdről 
történt, amíg a vörösbor divatja 
le nem áldozott, és át nem vette 
a helyét a fehérbor. Ez volt a 
szőlőtermesztés hanyatlásának 
egyik oka. A másik a filoxéra
járvány, ami 1887ben elpusz
tította a szőlő jelentős részét, 
összesen 26 holdnyi ültetvény 
maradt meg. A lakosság áttért 
a gyümölcstermesztésre, főleg 

az őszibarackéra (e gyümölcs 
80 százaléka érdi nemesítésû 
Magyarországon). Az 1930as 
években kezdett visszatelepülni 
a szőlő, majd volt egy nagyobb 
telepítés a hetvenes években, 
amit sajnos kivágtak, és csak 
1985 körül kezdtek a gazdák 
ismét szőlővel foglalkozni.

– A kiskertekben viszont csak 
elvétve látni ezt a gyümölcsöt 
– sokan tartanak attól, hogy a 
szőlőt sokat kell gondozni, per‑
metezni. Milyen fajtákat lehet‑
ne ajánlani azoknak, akiknek 
az idejük, szakértelmük kevés, 
mégis szeretnének megpróbál‑
kozni egy‑egy tőkével?

– Megértem azokat, akik nem 
telepítenek szőlőt, mert a min
tát azokból a szőlőskertekből 
veszik, ahol a gazdának örökké 
a hátán van a permetezőgép, 
márpedig senki sem kívánja 

önmagát, gyermekeit mérgezni. 
Jó tudni: a magyar szakemberek 
nemesítettek már olyan fajtákat, 
amelyeket nem kell permetez
ni; nekünk van olyan 18 éves 
ültetvényünk, amelyben még 
nem járt permetezőgép, mégis 
gyönyörû a termés. Ezek az új 
fajták hungarikumok. Közülük 
mindenképp érdemes kiemel
ni egy olyat, amely nemcsak 
permetezést, hanem különö
sebb gondozást sem igényel: 
ez a pölöskei muskotály. Ez a 
fehér csemegeszőlő nem csak 
ízletes, de jó a bora is. Azért 
is javaslom ezt a fajtát, mert 
folyamatos érése van: az első 
fürtök már augusztus végén 
beérnek, és a másodtermések 
szinte a fagyokig kitartanak. 
Egyetlen tőke pölöskei termé
se már a negyedik évben 68 
kiló, és az ötödik–hatodik évben 
akár 15 kiló is lehet. A másik 
az Anita nevû rózsaszín, nagy 
szemû szőlő, amely egy haj
szálnyival érzékenyebb, mint 
a pölöskei. Augusztus végétől 
érik, erőteljes növekedésû fajta. 
Borkészítésre a Medinát java
solnám, amely nem csak bor
nak kiváló, de csemegeszőlőnek 
is ízletes, és nagyon dekoratív. 
A vörösbor fogyasztását többek 
között az antioxidánsok miatt 
szokták javasolni – ezek azon
ban nemcsak a borban, hanem 
a szőlőben is megtalálhatók. 

– Mennyire kell odafigyelni a 
szőlő talajigényére?

– A helyben vásároltak (az 
Elvira Majorban például lehet 
kapni szőlőt is) az érdi meszes 
talajt jól tûrik. Érdemes ellenál
ló (interspecifikus) fajtát válasz
tani.

– Mikor ültessük a szőlőt?
– Tavasszal. Az őszi ültetéssel 

az a baj, hogy könnyen elfagy
hat. Érdemes a gyökérzóná
ba tenni egy tápkockát, hogy 
segítsük a beindulást. A tövet 
vágjuk vissza két rügyre, és 
kúpozzuk fel földdel úgy, hogy 
a csúcsa fölött négyöt centi
vel még takarja. Aztán várjunk 
türelmesen (és sokáig, mivel a 
szőlő lassan ered meg). Mikor 
már teljesen lemondtunk róla, 
akkor fog kihajtani. Ha nem egy 
tőkét szeretnénk, minimum egy 

Egyes fajták kevés gondozással, permetezés nélkül is szépen teremnek

Tuja helyett ültessünk szõlõt!
Dió, meggy, cseresznye, barack – a leggyakoribb gyümölcsfák, amelyekkel lépten-
nyomon találkozunk Érden. Szõlõ már kevesebb van a kiskertekben, pedig ezen a 
környéken évszázadokra nyúlik vissza a szõlõmûvelés. Sokan azért nem mernek/
akarnak szõlõt ültetni, mert attól tartanak, hogy sok munkával, veszõdséggel jár. 
Pedig vannak olyan fajták, amelyek nem igényelnek permetezést, és kevés ráfor-
dítással is szépen teremnek. 

métert hagyjunk a kettő között. 
Fel szokott merülni az a kér
dés is, hogy locsoljuke a sző
lőt. Én nem vagyok ennek híve 
– ha nem szokik hozzá a szőlő, 
hogy megtalálja a talajban lévő 
vizet, kiszáradhat a tőke, ha 
elmegyünk egy hosszabb nya
ralásra.

– Hogyan gondozzuk a meg‑
eredt tőkét?

– Az első nyáron hozzá se 
nyúljunk. Télre kupacoljuk be – 
egy kis vessző kilóghat a takarás
ból. Tavasszal kinyitjuk a kupa
cot, és visszavágjuk két rügyre. 
A tőke négy–nyolc hajtást fog 
hozni – ezeket nem törjük le, 
hanem szépen összekötjük, 
oszloppal megtámasztjuk. Nagy 
bozont lesz belőle. A harmadik 
évben (tavasszal) kiválasztjuk a 
vesszők közül a legszebbet, és 
azt neveljük tovább. Ne sajnál
juk levágni a többi vesszőt – ez 
az egy vessző is megsûrûsödik 
a negyedik évre, és már ter
mést is hoz. Hogy aztán milyen 
formájú lesz a szőlő, csak raj
tunk áll. Befuttathatjuk vele a 
pergolát, lugast alakíthatunk 
ki, sőt, szőlőfát is formázha
tunk. (Nem egy vesszőt, hanem 
hármat hagyunk meg, és ezt 

összefonjuk, mint a kislányok 
haját. Fönt meghagyunk három 
ágat, és kitámasztjuk őket. Pár 
év múlva vastag törzsû, nagy 
szőlőfánk lesz, a támrendszert 
is elvehetjük. Az oldaláról a 
hajtásokat ne tördeljük, hanem 
kézzel söpörjük le.) Még egy 
tanács: ha drót mentén futtatjuk 
a szőlőt, ne kötözzük, hanem 
a vesszőt tekerjük a drótra. Így 
önmagát fenntartja, míg a kötö
ző elszakadhat. 

– A régebben ültetett szőlőt 
hogyan neveljük?

– A metszést nem érdemes 
túlzásba vinni. Kevés, hosszú 
vesszőt kell hagyni: egy tőkén 
legfeljebb négyet. A következő 
évben ezeket ki kell vágni, és 
az újakból hagyjunk megint 
négyet. Nyáron ne piszkál
juk, ne tördeljük, a leveleket 
se bántsuk. (A levelek nagyon 
fontosak a cukortermelés szem
pontjából.) Metszeni, tisztogat
ni a vegetáció alvó szakaszában 
szoktunk – amikor a növény él, 
nem illik rombolni. Trágyázni 
nem muszáj, de a tőke meghá
lálja. Nem kell itt vegyszerre 
gondolni – egyszerû komposzt 
vagy madárürülék elég. Nyáron 
védőhálóval óvhatjuk a fürtöket 
a madaraktól.

Õsszel ugyan még nem a sző
lőültetésnek, hanem az evésnek 
és a feldolgozásnak van a sze
zonja, mégis reméljük, olvasó
ink kedvet kaptak hozzá, hogy 
maguk is megpróbálkozzanak 
egyegy tőke elültetésével. Jó 
fajtát választva kevés gondozás 
mellett is egy egész család igé
nyét kielégíti egyegy tőke – és 
mivel hosszú életû gyümölcsről 
van szó, még unokáink is cse
megézni fogják. Ádám Katalin

Az Anita és a pölöskei muskotály fajták kiskertekbe is ajánlhatók, mert sem permetezést, sem különleges gondo-
zást nem igényelnek, viszont nagyon zamatosak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Hudák Mihály és a hungarikum szõlõk – ezek nem láttak permetet

helyi társadalom
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Görögkatolikus  Paróchia, Tusculánumi Római Katolikus Plébánia, Érd-parkvárosi Református Gyülekezet, Érdligeti Református 
Gyülekezet, Érdligeti Biblia közösség, baptista gyülekezet, Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet.

Jegyek kaphatók:

Jótékonysági koncert, amelynek teljes be-
vételét az  „Emberi Hang” alapítvány által 
támogatott, különböző akadályozottság-
gal élő fi atalok és családjaik
számára ajánljuk fel.

Fővédnök:  dr. Aradszki András 
   országgyűlési képviselő

Szervező:  Érd-parkvárosi 
   Református Egyházközség
   Érd csurgói u.  4.
   Tel.: 30-680 7972

gr
afi

 k
a:

meg
hÍvÓ

koncertre
Időpont:  2012. 10. 05. 19.00
Helyszín:  Szepes Gyula
   Művelődési Központ
   Érd, Alsó u. 9

panoráma
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Műanyag nyílászárók
42-45% kedvezménnyel okt. 15-ig!

• 5 légkamrás „A” kategóriás
német Veka profilból akár 3 rétegű 

üveggel Magyarország
legnagyobb gyártójától!

• 6 légkamrás 90mm-es kiváló 
minőségű Veka Prémium profil 

passzív házakhoz is!
• Velux tetőtéri

ablakokra őszi akció:
-28% kedvezmény

okt. 31-ig
• Fakro tetőtéri ablakok:

-25% kedvezménnyel okt. 15-ig!
• Dekorfóliás beltéri ajtók

25.900 Ft+áfa-tól

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

Már több mint 10 éve a lakosság szolgálatában!
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Még az előző hét közepén a 
nemzetközi kupaszereplés-
sel kapcsolatban egy jó és egy 
kevésbé kedvező hír érkezett 
a csapat háza tájáról. Sikerült 
megegyezni a fehérorosz HK 
Gorodnicsanka csapatával, 
így mindkét összecsapást 
Magyarországon rendezik, ám 
hiába a fokozott várakozás, az 
ÉTV-Érdi VSE nem saját váro-
sában, hanem a szomszédvár 
Budaörs impozáns csarnokában 
kezdheti meg az EHF-kupa küz-
delmeit. 

Rohamléptekkel közeledik a 
debütálás, de előtte még rend-
kívül fontos találkozók vártak 
és várnak a lányokra, ugyanis a 
menetrend változása miatt sûrû 
hét előtt álltak. Három mér-
kőzésen kell helytállniuk, és 
ebben a sorozatban most a talán 
legkönnyebbnek tûnő elsőn, 
Kiskunhalason kellett pályára 
lépniük. A kunságiaknak ugyan 
papíron nem sikerült a benn-
maradás az előző szezonban, 
de indulók híján NB I-es tagsá-
guk mégis megmaradhatott. Az 
új évadnak Vlagyimir Golovin 
személyében új edzővel és meg-
erősített kerettel vágtak neki, 
egyértelmûsített szándékuk 
tehát, hogy képesek legyenek 
alanyi jogon is bennmaradni. 
Sorsolásuk a bajnokság első 
köreiben ráadásul elképesztően 
nehéz, de két forduló elteltével 
– bár két dobogós alakulattal 
mérkőztek – mégis szereztek 
két pontot. Természetesen nem 
a címvédő Győrt fricskázták 
meg, de a Siófok elleni bravúr, 
illetve a legutóbbi érdi vizitálás 
alkalmával látott kínkeserves 
győzelem óva intett, itt seme-
lyik csapat ellen sem lehet biz-
tosra menni, főleg idegenben. 

Ennek megfelelő koncent-
rációval kezdték a mérkőzést 
a zöld-feketék, elkerülve azt, 
hogy a hazaiak megérezzék, 

lehet keresnivalójuk. Oguntoye 
Viktória és a védelem tökéletes 
együttmûködése miatt öt per-
cen keresztül csak keresték a 
kapuig vezető utat a halasiak. 
A támadójáték viszont nem volt 
ennyire hatékony, ezért csak 
kétgólos előny birtokában volt 
az Érd. Ez viszont nemsoká-
ra elfogyott, amikor előlépett 
Alja Koren, és 8-5-nél úgy tûnt, 
sikerül megnyugtató előnyt sze-
rezni. Takács Bernadett viszont 
a Kiskunhalas vezérévé vált, és 
szorult helyzetekben is sikere-
sen célzott, ismét nem sikerült 
elszakadni a hazaiaktól. Már a 
januári kiskunhalasi meccsen 
remek teljesítményt nyújtott 
Balog Beáta, aki ismét reme-
kül ténykedett a bal szélen. 
Megállapítható, hogy kirobba-
nó formában kezdte az idényt, 
amikor eddig szerepet kapott, 
maximálisan élt a lehetőséggel. 
Ezúttal góljai a félidőhöz köze-
ledve vezetést jelentettek, ame-
lyet ismét nem sikerült meg-
tartani. Döntetlennel mehettek 
pihenőre a csapatok, amivel fel-
tétlenül a Kiskunhalas lehetett 
elégedettebb. 

Az első 30 percből a máso-
dik játékrészre nyúlt át Szekeres 
Klára kiállítása, így a hazaiak 
jöttek hamarabb lendületbe. 

Szerencsére az előző szezon 
halasi gólvadásza, Barna Éva 
ezúttal nem hozta gólerős játé-
kát, a stafétát azonban Takács 
Bernadett és Fauszt Éva vette át 
tőle. A megszûnő Szekszárdból 
érkező játékos a mérkőzésen 
először juttatta vezetéshez a 
vendéglátókat. Mivel Szekeres 
Klára szinte azonnal újra kiállt a 
játékból két percre, így a folya-
matos emberhátrányban játszó 
Érd hamar 16-13-as hátránnyal 
nézett szembe. Wolf Alexandra 
és Kovács Anna látványos átlö-
vés bombájával indult meg a 
kapaszkodás, egalizálni azon-
ban nem sikerült. Hosszú-hosz-
szú perceken keresztül egyik 
csapat sem talált a kapuba, 
Janurik Kinga bravúrokat muta-
tott be. Ezekben a pillanatokban 
mindkét tábor joggal bosszan-
kodhatott, ugyanis a támadá-
sokba folyamatosan bosszantó 
hibák csúsztak. Kisfaludy Anett 
gólja jelentette a megnyugvást 
és az áttörést is, Kristina Elez és 
Wolf Alexandra találataival már 
az Érdnél volt az előny. Az utol-
só szûk tíz perc volt hátra, ami-
kor Szekeres Klára megkapta 
harmadik büntetését is. Hiába ő 
a már sokszor emlegetett kőke-
mény védekezés alappillére, 
most nélküle is nagyon hatá-

sosan mûködött a fal. A szorult 
helyzetre nagyon jól reagáltak 
a lányok, a koncentráció gyü-
mölcse pedig a négygólos előny 
lett. Még egy utolsó elkesere-
dett fellángolással próbálkozott 
az egyik pont megmentésére 
a hazai együttes, azonban az 
Érd nem hagyta kiénekelni a 
sajtot a szájából, Kovács Anna 
indulásgóljával pontot tettek a 
meccs végére. 

A várt küzdelem nem maradt 
el, ismét nehéz ellenfélnek bizo-
nyult a Kiskunhalas, vélhetően a 
Győrt és a Fradit kivéve minden 
csapat vért fog izzadni a Vári 
Szabó István Sportcsarnokban. 
A szép siker amellett, hogy 
kellő önbizalmat adhat a Siófok 
és Győr ellen, a tabella 3. helyé-
re repítette az Érdet. 

Kiskunhalas NKSE – ÉTV-Érdi 
VSE 21-25 (12-12)
Kiskunhalas, Vári Szabó István 
Sportcsarnok, 480 néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
Kiskunhalas: Lengyel Edit, 
Pethő Renáta, Drávai Gyöngyi, 
Földes Kata, Tápai Andrea 1, 
Fauszt Éva 4, Borkowska 
Katalin 1, Valovics Nóra 2, 
Sterbik Andrea 1, Takács 
Bernadett 7 (1), Szamoránsky 
Anikó 3, Selmeci Sarolta, Barna 
Éva 2, Fehér Viktória, Varga 
Dóra, Csákovics Nóra
Vezetőedző: Vlagyimir Golovin
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta 5, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 4, Vincze 
Melinda, Wolf Alexandra 3(2), 
Kovács Gréta, Alja Koren 4, 
Bognár Barbara 1, Kristina Elez 
3, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 6, ill. 8 perc (piros 
lap: Szekeres Klára 51. p.)
Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

Junior: 
Kiskunhalas NKSE – ÉTV-Érdi 
VSE 12-35

Ifjúsági: 
Kiskunhalas NKSE – ÉTV-Érdi 
VSE 14-40

Az 5. fordulóból előrehozott 
meccsen a nyeretlen Siófok KC 
otthonában lép pályára az ÉTV-
Érdi VSE. A találkozót szeptem-
ber 26-án, 18 órától, lapzártánk 
után rendezték. A 4. fordulóban 
a bajnoki címvédő Győri Audi 
ETO KC látogat a Batthyány 
Tornacsarnokba. A mérkőzést, 
a televíziós közvetítés miatt a 
megszokottól eltérően, szep-
tember 29-én 16.15 órától ren-
dezik.  Szarka András

Kellemetlen ellenfél érkezett a 
héten az Ercsi úti sportpályára. 
A korábbi években többször is 
az érdi csapat orra alá borsót 
törő Csepel most sem ígérkezett 
könnyû ellenfélnek. A hazai 
csapatnál a két vereség után 
csak a győzelem volt elfogad-
ható eredmény, hogy az élboly 
nyomában tudjon maradni, és 
megkezdje a felzárkózást az őt 
„megillető” helyezésekhez.

Hazai szögletekkel kezdődött 
a találkozó. A vendég védelem-
nek ha nehezen is, de sikerült 
megóvni kapuját a góltól. Kezdeti 
hazai rohamok után kiegyen-
lítetté vált a játék. A csapatok 
felváltva vezették támadásaikat, 
amelyekben benne volt a gólve-
szély. A vezetést végül is a hazai 
csapatnak sikerült megszerezni. 
A 21. percben Flórián Á. indítot-
ta Horváth S.-t a bal oldalon, aki 
nagyszerûen adott középre és a 
jókor érkező Skita T. a léc alá 
vágta a labdát. 1-0. Szép táma-
dás volt. Továbbra is élvezetes, 
jó iramú mérkőzést vívott a két 
csapat. Igazi gólhelyzet a haza-
iak előtt adódott, de Patkó elől 
kétszer is az utolsó pillanatban  
tudott menteni a vendég véde-
lem. A csepeliek mezőnyben 
egyenrangú ellenfelek voltak, de 
az érdi kaput főleg beívelések-
kel és távoli lövésekkel veszé-
lyeztették, de ez nem okozott 
gondot az érdi védelemnek.

A második félidő is hazai 
rohamokkal kezdődött és Skita 
T. hamar el is dönthette volna 
a három pont sorsát, de óriási 
helyzetben a kapu mellé fejelt. 
A győzelmi kényszer rányomta 
bélyegét a csapatok játékára, 
egyre idegesebben játszottak 
mindkét oldalon, így egyre több 
hiba csúszott a támadásokba. 
Gólszerzési lehetőség inkább a 
hazai csapat előtt adódott, de 
az újabb gólra egészen a 89. 
percig kellett várni. Ekkor Patkó 
Gy. egy hosszú indítással futott 
kapura, szépen lefordult a védő-
jéről, és 14 méterről kilőtte a 

hosszú sarkot. 2-0. Ezzel a gól-
lal végleg el is dőlt a mérkőzés.

Ezen a meccsen összeszedet-
tebb volt az érdi csapat, mint az 
előző két fordulóban. Mindenki 
nagyon küzdött a három pont 
megszerzéséért, és ha a játék 
még hagyott is kívánni valót 
maga után, az akarás minden-
féleképpen dicséretet érdemel. 
Jobb helyzetkihasználással akár 
nagyobb arányú is lehetett volna 
a győzelem. Remélhetőleg a 
következő mérkőzéseken ebben 
is tovább javul a hazai csapat.

 
Érdi VSE – Csepel FC 2-0 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Tóth Pál
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Nagy A., Kovács K. 
– Berényi B., (Ivacs G.) Horváth 
S., Flórián Á., (Nika B.), 
Cservenka G. – Patkó Gy., Skita 
T. (Mészáros T.) 
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T., Patkó Gy.
Jók: Kertész F., Ország P., Nagy 
A., Patkó Gy.

 
A mérkőzés után a hazai edző 

egy kicsit megnyugodva, míg 
a vendégek edzője az elmaradt 
vendéggólok miatt kicsit kese-
regve nyilatkozott.

Miskovicz Bálint (Érd):
– A játék még egy kissé aka-

dozott. A tûz, amit eddig hiá-
nyoltam, most benne volt a 
csapatban. Úgy érzem, teljesen 
megérdemelten nyerünk.

Gabala Krisztián (Csepel):
– Az a csapat nyert, amelyik 

rúgott két gólt. Ezt a játékot 
gólra játsszák, nincs mit magya-
rázni. Gratulálok az Érdnek, és 
további sikereket kívánok.

 
A 7. fordulóban, szeptember 

29-én szombaton négy órakor 
Százhalombattán játszik az érdi 
csapat, majd október 7-én vasár-
nap három órakor az ESMTK 
otthonában lépnek pályára az 
érdiek.

  Harmat Jenő

Érdi VSE – Indotek Csepel FC 2-0 (1-0)

Gyõzelem, javuló játékkal

Aradi Cs. (zöld mezben) veszélyezteti a vendégek kapuját
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A hajrá hozta meg a fordítást

Alja Koren egyik félelmetes, balkezes bombája

Kovács Anna négy góljával jelezte, hogy meggyógyult


