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Minden, ami bicikli

T. Mészáros András polgármester a 23. Érd Körbe városkerülõ kerékpáros túrára 
azzal a bejelentéssel indította útnak a résztvevõket, hogy a tervek szerint a csator
názást követõen a föltúrások másfél kilométeres szakaszán megépítenek és felfes
tenek egy olyan kerékpársávot, amely a Darukezelõ utcától a Sóskúti összekötõig a 
kerékpárosok részére is biztonságossá teszi a közlekedést.  4. oldal

Lakossági fórum a közbiztonságról
Az Érd Ófalu közbiztonságá
ról megtartott lakossági fóru
mon a felszólalók többsége a 
békés együttélés mellett tet
te le a voksát, de ehhez min
denképpen ki kell szorítani 
maguk közül a jogsértõket 
és a bûnözõ életmódot foly
tatókat, mert csak így tudnak 
egyre jobb közbiztonságban 
élni. 5. oldal

Csatornázás

A legfrissebb esemé
nyekrõl ezúttal is Simó 
Károlytól, az Érdi Csa
tornamû Társulat elnök
helyettesétõl kaptunk tá
jékoztatást.  13. oldal

Köszöntõ

Az Gyõri Audi ETO KC 
elleni mérkõzésen az ün
nepélyes kezdõdobást az 
érdi nõi kézilabda aty
ja, a 70. születésnapját 
ünneplõ Kovács Károly 
végezte el.   16. oldal

A százhalombattaiak el
len az érdi labdarúgók a 
mérkõzés végén nyújtott 
teljesítményükkel szerez
ték meg az igen értékes 
három pontot. 13. oldal

Gyõzelem

A                 mozibA hívjA!
Csak megveszi a heti Témát az újságárusoknál, regisztrál, 

és vendégünk lesz a magic boys című film premier előtti vetítésén.
Részletek az október 11-i heti Témában
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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

Munkaszüneti nap Ledolgozandó Munkarend

2012.	október	22.,	hétfő okt.	5.,	péntek Munkaidő:	8,00	-	18,30
Félfogadás:	13,00	-	18,30

2012.	november	2.,	péntek okt.	12.,	péntek Munkaidő:	8,00	-	16,30
Félfogadás:	–

2012.	december	24.,	hétfő dec.	7.,	péntek Munkaidő:	8,00	-	18,30
Félfogadás:	13,00	-	18,30

2012.	december	31.,	hétfő dec.	14.,	péntek Munkaidő:	8,00	-	18,30
Félfogadás:	13,00	-	18,30

Az idén még hátralévõ, 
ledolgozandó munkaszüneti napok

A közétkeztetés minősége, 
mennyisége, illetve ezek ellen-
őrzése volt az első témája a 
múlt szerdai polgármesteri saj-
tótájékoztatónak. Segesdi János 
alpolgármester elmondta: az 
előző tanév végére megszûntek 
a panaszok, a szolgáltató foko-
zatosan átvette az érdi főző-
konyhákat, így most már a város 
intézményeibe szállított ételek 
mindegyike Érden készül. Az 
új tanév kezdete óta azonban 
ismét áradnak a panaszok az 
önkormányzathoz.

– A bejelentések általában 
nélkülözik a konkrétumokat, 
általánosságban az alapanya-
gok és az ezekből készült éte-
lek minőségére panaszkodnak, 
valamint a mennyiségre és a 
tálalásra. Mivel a konkrétumok 
hiányoznak, nem tudjuk, ponto-
san mire irányulnak a panaszok, 

hiszen a szolgáltató továbbra is 
ugyanonnan szerzi be az alap-
anyagokat, az ellenőrző csoport 
pedig továbbra is vizsgálódik. 
Szeptemberben két ízben tar-
tottak ellenőrzést, ezek egyike 
a Béke téri óvoda volt: itt az étel 
minőségével nem volt problé-
ma, csak a tálalás lassúságá-
val, a gyerekeknek sokat kellett 
várniuk az ételre. A konyhára 
új dolgozókat vettek fel, így 
ezt a problémát megoldották. 
A másik vizsgált intézmény az 
Aradi utcai bölcsőde volt, ahol a 
bizottság semmilyen problémát 
nem tapasztalt – számolt be 
Segesdi János.

– Ami a mennyiséget illető 
panaszokat illeti, ezeket jobban 
ki kell vizsgálni. A szolgáltató 
normák alapján dolgozik: saját 
jelentése szerint a napi adag-
nál 30-40-nel többet szállít ki 

az intézményekbe. Meg kell 
vizsgálni tehát azt, hogy csak 
azok veszik-e igénybe a köz-
étkeztetést, akik arra valóban 
jogosultak. Tudni kell azt is: 
sok gyermek után a szülők nem 
fizetik meg a térítési díjat, így 
körülbelül 25 millió forint kint-
levősége keletkezett múlt évben 
az önkormányzatnak. Egy isko-
lás gyerek napi étkeztetése 960 
forint, ám ebből a szülőknek 
csak a nyersanyagárat kell kifi-
zetniük. Egy évre, azaz 185 
oktatási napra vetítve egy isko-
lás étkeztetése 177 600 forintba 
kerül, amiből a szülők 82 199 
forint térítési díjat fizetnek, a 
nagyobb rész tehát önkormány-
zati hozzájárulás. 

– Arra kértem a szolgáltatót, 
vegye fel a kapcsolatot közvet-
lenül a szülőkkel és az intéz-
ményekkel, hogy a nagy álta-
lánosságban megfogalmazott 
kritikák helyett a konkrétumokat 
vizsgálhassuk. A mennyiséget és 
a jogosultságot pedig a szolgálta-
tó nagyon pontosan ellenőrizni 
fogja – így nem fordulhat elő, 
hogy egy olyan intézményben, 
ahol 100 fő jogosult az étke-
zésre és 130 adag étel érkezik, 
a szülők arra panaszkodjanak, 
hogy kevés az étel. A gyerekek 
nem mehetnek éhesen haza, már 
persze abban az esetben, ha meg 
is eszik az előfizetéses ebédet – 
jegyezte meg az alpolgármester. 

Beszélt az önkormányzatnak 
arról a szándékáról is, hogy sze-
retné megtartani az érdi iskolák 
üzemeltetését.

– Az oktatás januártól állami 
felügyelet és finanszírozás alá 

kerül. Az önkormányzatoknak 
szeptember 30-ig nyilatkozni-
uk kell, hogy az üzemeltetést 
kívánják, illetve tudják-e bizto-
sítani. Az önkormányzat jelen-
leg azzal tisztában van, hogy 
milyen üzemeltetési költségek 
várhatók, illetve a tanulói lét-
szám alapján mekkora álla-
mi támogatást vonnak el, azt 
viszont nem tudjuk, milyen 
bevételekre számíthatunk; 
szeretnénk látni az országos 
költségvetést, hogy az oktatás 
finanszírozása (az üzemeltetést 
is beleértve) hogyan fog a későb-
biekben alakulni. Mindenképp 
az az elsődleges szándékunk, 
hogy intézményeinkkel meg-
maradjon a közvetlen kapcso-
lat, hiszen érdi szülők gyerekei 
járnak ide, érdi pedagógusok 
tanítanak, és a jövő érdi nem-
zedéke nő fel ezen iskolákban. 
Természetesen a számok hatá-
rozzák majd meg azt, hogy ezt 
a szándékot képesek leszünk-e 
érvényesíteni; jelen pillanatban 
úgy látjuk, hogy igen – hang-
súlyozta Segesdi János, aki 
kérdésünkre elmondta: sem 
az oktatási, sem a mûködtetési 
feladatok állami átvétele nem 
jelent változást a város ingatlan-
vagyonában; az állam ingyenes 
használatra venné át az iskolá-
kat, amelyek az önkormányzat 
birtokában maradnának. 

Rákérdeztünk arra is, kihez 
fordulhatnak azok a lakók, 
akiknél tavasszal megtörtént a 
csatornázás, ám a munkálatok 
befejezését követő négy hónap 
után nem állították helyre az 
utat.

– Az utakat mindenképp 
járhatóvá kell tenni; a munka-
területeket a csatornatársulat 
ellenőrei folyamatosan ellenőr-
zik. Az esős idő után magam 
is tapasztaltam, hogy a helyre-
állítás egyes helyeken nem volt 
megfelelő, beszakadt az út, mert 
nem tömörítették le rendesen a 
megbolygatott földet. Erre rá 
fogunk kérdezni az illetékesek-
nél, de az önkormányzat is csak 
a társulaton keresztül tud lépni. 
Úgy vélem, össze kell hívni a 
főkivitelezőket, és a problé-
mákra megkeresni a megoldást 
– mondta Segesdi János, hozzá-
téve: az érdiek nagyon türelme-
sen viselik a csatornázással járó 
nehézségeket, amiért köszönet 
illeti őket, de plusz terheket 
nem róhatnak rájuk.

Az alpolgármester végezetül 
arról beszélt, hogy az önkormány-
zat felülvizsgálja a kéményseprői 
díjakat, ugyanis ezek megállapítá-
sa nem a valós adatok szerint tör-
tént (az adatokat a közszolgáltató 
adta meg az önkormányzatnak). 

– Ki kell derítenünk, hogy ez 
kinek a felelőssége, és le kell 
vonnunk a konzekvenciákat, 
elsősorban az ár kérdésében 
– zárta szavait Segesdi János.

 Ádám Katalin

Pest megyében a legdrágább a kéményseprés
A	Magyar	Kémény	Kft.	több	megyében,	településen	végez	közszolgáltatást.	Honlapjukon	
megtalálható	 díjtáblázatukból	 kiderül:	 Pest	 megyében	 jóval	 nagyobb	 árakon	 dolgoz-
nak,	mint	a	többi	általuk	ellátott	megyében.

A Magyar Kémény Kft. árai
Megnevezés (kéménytípus) Megye Bruttó ár
Egyedi,	szilárd,	nyitott	 Pest	 1555
	 Somogy	 670
	 Nógrád	 975

Egyedi,	szilárd,	zárt	 Pest	 1865
	 Somogy	 800
	 Nógrád	 975

Egyedi,	gáz,	nyitott	 Pest	 3155
	 Somogy	 1230
	 Nógrád	 1707

Egyedi,	gáz,	zárt	 Pest	 4335
	 Somogy	 1470
	 Nógrád	 3668

Forrás: www.magyarkemeny.hu

Felülvizsgálják a kéményseprõi díjakat

Az önkormányzat a jövõben is vállalná  

az iskolák üzemeltetését
A közétkeztetés minõsége, mennyisége, valamint az iskolák jövõbeni mûködtetése 
volt a témája a múlt szerdai városvezetõi sajtótájékoztatónak. Segesdi János alpol-
gármester az elkészült csatornaszakaszokon történõ úthelyreállításról is beszélt, 
továbbá elmondta: felül fogják vizsgálni a kéményseprõi díjakat. 

A csatornázás utáni úthelyreállítással akadnak problémák – Segesdi János alpolgármester a fõkivitelezõk össze-
hívását javasolta
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Érdnek több belvárosa van ma 
már, mint egy metropolisznak. 
Kedves bevásárlóhelye, szerethe-
tő óvodája, iskolája, megbízható 
fodrásza, jó cipésze, leleményes 
kertésze, fantáziadús asztalosa, 
asztaltársaságokat életben tartó 
étterme, kocsmája számtalan 
van a közvetlen, gyalog jól bejár-
ható környezetben is. Ezt a kört 
megszaladva nem kell átöltözni, 
nem kell órákig készülődni, a fel-
adatokat előre tervezve számol-
ni, a menetrenddel bíbelődni, 
a kialakuló közlekedési dugókat 
mérlegelni. Ez a láthatatlan kör-
vonalakkal kijelölt vidék belénk 
van kódolva, emberi kapcso-
lataink húzzák határait, a köl-
csönkérhető fûnyíró, slag vagy 
kapa, a baráti szívesség karózza 
a mezsgyét. Ott vagyunk otthon, 
ahol el lehet mesélni mindazt, 
ami szóra érdemes, ahol életünk 
minden apró eseménye a többiek 
számára is érdekes lehet. Nem az 
utazás a kihívás ma már, hanem 
a hazatérés, amikor mindenkiből 
ömlik az élmény, s nem kell a 
főutcáig, a Földrajzi Múzeumig 
szaladni, hogy a nyaralás képeit, 
emlékeit bemutathassa az ember. 
Egy falu lett mára a világ, a Föld 
golyóbisa néha szorongatóan át- 
és beláthatónak tûnik, mégis az 
a néhány utca, a kert, az aprócs-
ka terecske a fontos, ahol már 
szaporázni kezdjük a lépteinket, 
ahol elkapja az embert az össze-
téveszthetetlen élmény, hogy itt-
hon vagyok. 

Érd is olyan falusias kertváros 
volt egykor, ahol elfértek egymás 
mellett a népek és a foglalkozá-
sok a kisipartól a gazdálkodásig, 
csak aztán jött a városiasodás, 

s a főváros elszívta a levegőt, a 
tehetséget, az akarást környezete 
elől, hogy amit (és akit) végül 
kiköhögött magából, az mégis 
itt találjon otthonra. Közel a két-
milliós metropolisz, s az egyko-
ri idillből konglomerátum lett. 
A konglomerátum olyan kőzet, 
amelyben a sziklák törmeléke, a 
hordalék, a kavicsok, a szilánkok 
valami külső körülmény által 
összecementálódnak. A kötéshez 
persze kell egy kis nyomás és hő 
is, de a föld mélye minden ilyet 
tud. Nagy volt a nyomás Érden 
is, hiszen az elszánt iparosítás 
korszakában olyan lakásínség 
támadt a nagyvárosokba való 
költözés nyomán, hogy jócskán 
akadtak olyanok, akik az erő-
szakos téeszesítés elől, a munka 
után vándorolva, a vonzás tágabb 
környezetében telepedtek meg, 
vállalva a napi utazást. 

Ha semmi mást nem hozott a 
rendszerváltozás, csak azt, hogy 
az önkormányzatiság mellett 
megjelent a valódi önállóság, a 
politikai, közigazgatási önren-
delkezés is, már akkor megér-
te a dolog. Érd nem költözött 
máshová, nem került távolabb a 
fővárostól, mégis sokkal inkább 
maga döntheti el, hogy hol a 
helye az ország sorsának, gazda-
ságának, szociális, egészségügyi 
vagy oktatási vállalásainak érvé-
nyesítésében. Érd így támadt föl, 
talált önmagára, és igyekszik 
teremtő módon formálni városi 
létezését. Az alvóvárost fölver-
ték a gazdasági és társadalmi 
mozgások, a kibírhatatlan bér-

házakból, lakótelepekről is az 
élhetőbb és megfizethetőbb, 
átláthatóbb környezetbe vágy-
tak számosan. Érd átjáróház 
jellege megszûnt azáltal, hogy 
az egykori országos főutak már 
(akár autópálya formájában is, 
de) másfelé kanyarodnak, jól-
lehet, megmaradt környezetfor-
máló jellegük, a település mégis 
élhetőbbé vált. Élhetőbbé, pedig 
úgy terül el, belakva a környező 
dombvidék lankáit, hogy még 
azok számára is tartogathat 
ismeretlen részeket, akik évti-
zedek óta itt érzik otthon magu-
kat. Az egykori német és horvát 
ajkú alapító atyák, akik a nagy 
háborúk után tették újra lakha-
tóvá e tájat, aligha ismernének 
rá az egykor néhány óra alatt 
bejárható határra, a Károlyi-bir-
tokok parcelláira, a juhlegelők-
re, ahol most utcák és kertek 
hálós szövedéke, a közösségi 
terek formálják a városképet. 
Ha majd mindenütt az egykori 
ősök közmondásos pedantériája 
teremt mércét, akkor a szilárd 
burkolatú utak, a karbantartott 
járdák, az átlátható közlekedés 
és a pontos tájékoztató táblák 
teszik az itt vendégeskedők szá-
mára is vonzóbbá e helyet. Ma 
még térkép e táj, ha digitális is 
az a bizonyos autós sorvezető. 
Térkép a táj, de már megfejthe-
tő, mert úgy élnek sokan Érden, 
hogy a hely intimitása is meg-
maradt. Megnégyszereződött 
a város lélekszáma a második 
világháború óta, s bizonyára 
erős a főváros vonzása is, de ma 
már az otthonosság tart itt min-
ket. Az erősebb kötelék. 

 Antall István

Érdesen élve

Pásztázik az ember a távirányí-
tóval a televíziós programok 
között, figyelve, hogy hol akad 
valami érdekesre, figyelemre-
méltóra, hogy ott aztán lera-
gadjon valameddig. Legalább 
addig, amíg ki nem derül, 
hogy mégis jobb, ha tovább 
próbálkozik, vagy megelége-
li a válogatást, és kikapcsolja 
a készüléket. Vélhetően nem 
csak jelen sorok írója szemléli 
hasonlóan kritikus szemmel a 
képernyőt, így nem tekinthető 
különlegesnek a televíziózás 
ilyen módja, amelybe általá-
ban beletartozik a kereskedel-
mi csatornák gyors átlépése 
és a közszolgálati információs, 
esetleg rangos szórakoztató 
műsorok meg természetesen 
a sportközvetítések előnyben 
részesítése is.

Ilyen lépegetést, válogatást 
fékezett – mit fékezett: állított 
le – néhány nappal ezelőtt egy 
törékeny kislány. Állt a szín-
padon és énekelt. Olyan hang-
folyam áradt ki belőle, amit 
hallva azt lehetett érezni, hogy 
mint mondani szokták, angyal 
szállt át a termen – a kamerán, 
a képernyőn. Az egyik kereske-
delmi csatorna énekesvetélke-
dőjének részletébe botlottam. 
Maga a műsor nem érdemel 
említést, minden volt benne, 
amit ilyen esetekben általában a 
kereskedelmi csatornák gazdái 
ízlésficamban, primitívségben, 
közönségességben be szoktak 
mutatni, ám az is bebizonyo-
sodott, hogy a még meg nem 
fertőzött, a kommersztől még 
nem érintett fiatalok tehetsége 
olykor képes átütni ezeken a 
hatásokon is. Mert volt néhány 
ilyen szereplő is, mindenekelőtt 
a már említett kislány. Ahogy 
énekelt, azt nehéz szavakkal 
leírni: amikor befejezte, az 
egész nézőtér felállva, hangor-
kánnal ünnepelte. Megvallom, 
utánanéztem. Érdekelt, ki ő, és 
a YouTube segítségével meg is 
hallgattam újra. És meghallgat-

tam nemcsak az énekét, hanem 
a szavait is, mert a monda-
tai is figyelemreméltóak vol-
tak. Pál Loretta – így hívják 
– tizenhat éves gimnazista, 
Jászárokszállásról érkezett, 
szüleivel, testvérével együtt. 
Hétéves kora óta énekel, tel-
jes szívével azonosul édesapja 
hitvallásával, miszerint a zené-
ben nincsenek különbségek az 
emberek között – és ne kertel-
jünk, mert ez sem lényegtelen: 
Loretta egy csodálatos tehet-
séggel megáldott kis magyar 
cigánylány.

Ennek a ténynek jelen-
téktelen mellékkörülmény-
nek kellene lennie, de 2012 
Magyarországán sajnos nem 
az. Itt a korábbi évtizedekből 
örököltünk egy torokszorítóan 
rosszízű cigányozást. Itt még 
nem merült feledésbe a köz-
biztonságot romboló „meg-
élhetési”, azaz bocsánatos, 
elfogadható bűnözés fogalma, 
mindennaposak az „ejnye-
bejnyéző” bírósági ítéletek, 
és a sort még folytathatnánk. 
Ehhez teszi hozzá a média is a 
magáét: ha roma jelenik meg az 
újságok hasábjain vagy a kép-
ernyőn, az az esetek túlnyomó 
többségében bűnöző, jó eset-
ben handabandázó, segélyt 
követelő vagy Győzike-szerű, 
nevetséges, szánalmas figura. 
Mindezeknek természetesen 
könnyebb a felmutatása, mint 
dolgozó, családszerető cigá-
nyokat keresni, ráadásul ez 
utóbbi több munkát, megkoc-
káztatom: nagyobb riporteri 
tehetséget is igényel. 

A közvéleményben kiala-
kított kép tehát kártékony, 
hamis, pedig hitelessé téte-
le mindannyiunknak fontos 
lenne. Loretta sokat segíthet 
ezen. Szurkolok neki.

A szerkesztõ jegyzete

Loretta

A nyílt napon elsőként Mile 
Orsolya projektmenedzser 
ismertette a pályázat részlete-
it. A százszázalékos támogatás 
mellett megvalósuló projekt 
keretében csaknem 281 millió 
forintot fordítanak a természet-
tudományos oktatás megújítá-
sára – ebből a négy természettu-
dományos tantárgy (kémia, bio-
lógia, fizika, földrajz) gyakorlati 
foglalkozásainak megtartására 
lehetőséget nyújtó laboratórium 
felszerelése csaknem százmillió 
forintba került.

Az általános ismertetőt 
követően az érdeklődők meg-
tekinthették az új laboratóri-
umi egységet, amelyet a régi 
helyén, mintegy háromszáz 
négyzetméteres terület átalakí-
tásával hoztak létre. Az egység 
két, húsz-húsz diák befogadá-
sára alkalmas – egybenyitha-
tó – laborból és a hozzájuk 
tartozó előkészítőkből áll, 
emellett megtalálható itt egy 
vegyszerraktár, egy veszélyes-
hulladék-tároló, illetve a labo-
ránsok dolgozószobája, vala-
mint egy várakozóhelyiség is 
– amely nemcsak asztalokkal 
és székekkel van felszerelve, 
hanem helyet kaptak itt az 
öltözőszekrények is, amelyeket 
a más intézményekből érkező 
tanulók használhatnak. 

A laboratóriumi egységen 
Homoki Árpád laborvezető 
kalauzolta végig az érdeklődő-
ket, bemutatva több különle-
ges eszközt is, amely a projekt 
keretében nemrég érkezett: 

Megújult a természettudományos oktatás

Gimnáziumi nyílt nap  
laborbemutatóval
Nyílt napon tekinthették meg az érdeklõdõk a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium laboratóriumát, amely egy uniós 
pályázat keretében teljesen megújult: olyan eszközök, 
berendezések állnak a tanárok, diákok rendelkezésére, 
amelyek lehetõvé teszik, hogy a projektben részt vevõ 
tíz általános iskola és a gimnázium tanulói és tanárai 
a kor követelményeinek megfelelõ körülmények között 
tarthassanak laboratóriumi foglalkozásokat. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A természettudomány kulcs a kezedben.
Fedezd fel titkait, és a világ kitárul előtted!

Becsengettek a jövő laboratóriumában…

A laboratóriumi foglalkozások – a diákok középiskolai és felsőoktatási továbbtanulási 
esélyeinek erősítését szolgálva – 2012. szeptemberétől tovább folytatódnak az érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 projekt keretében megújult ter-
mészettudományos laboratóriumá-ban. A projektmegvalósítás 2012. III. negyedévének 
eredményei:

A nyár folyamán sokszorosított papír alapú tananyagok, valamint a digitális táblán   
bemutatható prezentációk a laboratóriumban rendelkezésre állnak 
A projekt keretében beszerzett több száz különféle modern, korszerű laboratóriumi   
eszköz elhelyezésre került a laboratóriumi épületszárnyban 
Számos nyilvános esemény szolgálta a projekt népszerűsítését 

A projekttel kapcsolatos részletes információk – a projekt honlapja (www.ajovolaborato-
riuma.hu) mellett – immár a népszerű közösségi oldalakon (facebook, iwiw) is elérhetőek 
„A jövő laboratóriuma” megnevezéssel. 

ilyen a csillagászati távcső, a 
meteorológiai állomás, a digi-
tális és hagyományos mikrosz-
kópok, a légpárnás sín, illetve 
az oktatást segítő digitális tábla. 
Emellett Geri Csaba matemati-

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által benyújtott, Új Magyarország fejlesz-
tési terv  Társadalmi megújulás operatív 
program keretében létrejött, „A termé-
szettudományos közoktatás megújítása 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” című,  TÁMOP-3.1.3-
10/1-2010-0005 azonosító számú 
pályázat 280 815 000 Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatásban részesült, 
melynek eredményeképpen a gimná-
zium épületében létrejövő, XXI. századi 
követelményeknek megfelelő, modern 
természettudományos laboratórium 
kialakítása történik.  A hálózatos együtt-
működésen alapuló szakmai program 
megvalósítása közép-, illetve hosszú 
távon hozzájárul a diákok természet-
tudományos ismereteinek bővítéséhez 
és továbbtanulásuk ilyen irányba való 
orientálásához.

ka–fizika tanárral be is mutatta 
egy-egy készülék mûködését a 
jelenlévőknek. 

Nem csak a felszerelés, maga 
a laboratórium is korszerûvé 
vált: légkondicionálóval, táv-
irányítású elsötétítőkkel szerel-
ték fel. A két labort elválasztó, 
elhúzható elem teljesen hang-
szigetelt, így a két osztály nem 
zavarja egymást – a két terem 
egybenyitásával pedig akár kon-
ferenciák megtartására is alkal-
mas lehet a laboratórium.

A nyílt nap a gimnázium 
bemutatkozásával zárult: az 
érdeklődő szülőknek Szilasné 
Mészáros Judit mutatta be az 
intézményt, amely a hazai 
középiskolák ranglistáján évek 
óta előkelő helyezéseket ér el. 
Mint Homoki Árpád fogalma-
zott: „A gimnáziumban folyó 
magas színvonalú természettu-
dományos oktatás már rég meg-
alapozta az iskola jó hírnevét, 
így ezt az évtizedes munkát kell 
folytatnunk, fenntartanunk, az 
új igényekhez igazodva, azok-
kal az eszközökkel és feltétel-
rendszerrel, amelyet ez a pályá-
zat biztosít számunkra.”

 Ádám Katalin

Homoki Árpád laborvezetõ rögtönzött bemutatót tartott az új laborban

A régi desztillálóberendezés – és a projekt keretében beszerzett új

A laboratórium felszerelése csaknem százmillió forintba került
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Több mint tíz esztendeje jelentkezik 
menetrendszerûen az érdi kerékpáros 
felvonulás. Szeptember 30-án ezúttal is 
már kora délelőtt kerékpárt ragadtak a 
lelkes bringások, hogy letekerjék a kijelölt 
távok valamelyikét. A távok a szokásosak 
voltak, az útvonalak azonban változtak. 
A bringák a korábbi években már emlé-
kezetből fordultak az érdi kanyarokban, a 
csatornázás miatt azonban idén rosszabb 
minőségû földutakra kényszerültek a 
biciklisek, ezért a szervezők mindenkit 
óvatosságra intettek: „Fokozottan figyelje-
tek egymásra!” – hangzott a felhívás.

Az időjárás eleinte nem kedvezett a 
rendezvénynek. A kerékpárosok a leg-
különbözőbb módon védekeztek az eső 
ellen: kabátot, sapkát húztak, a fa alá 
húzódtak. Sokan dacolva az időjárással 
a várakozás idejében is körbe-körbete-
kertek a Fő téren. A kerekezők hősiesen 
állták a sarat – no meg a vizet. 

Az utolsó pillanatban végül közkívá-
natra megérkezett a jó idő. Akit tehát a 
reggeli eső tántorított el a tekeréstől, egy 
nagyon jó hangulatú programot mulasz-
tott el. Az indulás előtti közös csengetést, 
csilingelést a harangjáték zenei kísérete 
tette még színesebbé.

– Egy kislány kezdettől fogva el szere-
tett volna jönni az Érd Körbére, de nem 
volt saját biciklije. Úgy tûnt, nem lehet 
részese ennek a programnak, de végül 
kapott kölcsön egy kerékpárt, így el tudott 
jönni ide ma velünk. Ám ezt a problémát 
hallva egy kedves érdi vállalkozó úgy 
döntött: segít ennek a kislánynak, és ma 
megajándékozza egy szép, új biciklivel. 
Az ajándék egy sisakkal is kiegészült, 
mert a biztonságos kerékpározásnak 
ez is egy fontos eleme – mondta Süle 
Zsolt szervező, miközben átnyújtot-
ták a biciklit leendő boldog tulajdo-
nosának. Ezt követően T. Mészáros 
András polgármester köszöntötte a 
résztvevőket:

– Nagyon jó érzés ilyen sok 
kerékpárost látni egy ilyen fiatal 
városban. Aki nem tudná, ez nem 
az első alkalom: a mostani a 23. 
Érd Körbe városkerülő kerékpá-

ros túra. Idén javaslom mindenkinek, 
hogy egy kicsit jobban vigyázzon. Az 
egész városban találkozni fognak föltúrt 

utcákkal, hiszen Érd legnagyobb beruhá-
zása, a csatornázás folyik jelenleg, ezért 
óvatosabban, odafigyelve közlekedjenek, 
nehogy valakit baleset érjen és megsérül-
jön ezen a szép napon. Amit még el sze-
retnék mondani biztatásul: ugyanebben a 
programban, ebben a nagy beruházásban 
van egy tervünk, miszerint a föltúrások 
másfél kilométeres szakaszán megépí-
tünk és felfestünk egy olyan kerékpársá-
vot, ami lényegében a Darukezelő utcától 
a Sóskúti összekötőig a kerékpárosok 
részére is biztonságossá teszi a közleke-
dést. A jövőben – amennyiben lehetséges 
– már a pályázatok kiírásánál megpróbál-
juk szorgalmazni ezeknek a sávoknak a 
felfestését, kialakítását. Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, Érd apraja-nagyja! Nagyon jó 
utat és szórakozást kívánok, vigyázzanak 
magukra – bocsátotta útra a mezőnyt T. 
Mészáros András. 

A polgármester szavai után – a jó szo-
káshoz híven – a legkisebbek köröztek 
a szökőkút körül, majd elindult a várva-
várt felvonulás.

A poros utaknak csak jót tett az eső, 
az aszfalt azonban helyenként csúszóssá 
vált. Eleinte szorosan egymás mögött, 
később le-leszakadozva az élbolytól, fal-
ták a kilométereket a biciklisek. Családok, 
barátok és ismerősök csapatokba verődve 
kerekeztek. A résztvevők között akadt 
olyan, aki futva teljesítette a távot, néhá-
nyukat pedig négylábú házi kedvencük 
is elkísérte. 

A kerekezők ellepték az utakat, amed-
dig csak a szem ellátott. Hömpölygött a 
tömeg az érdi utakon. A biciklisek sora 
remek látványt nyújtott, főként a sárga 
Érd Körbe pólósoké. A 30 és a 60 kilomé-
teres táv több emelkedőt is tartogatott, 
jobb kondíciót igényelt a résztvevőktől. 
Minden korosztály képviseltette magát a 
programon: nagyszülők is szép számmal 
pattantak két kerékre, hogy unokáikat 
megörvendeztessék. 

Az autósok láthatóan türelmesen vára-
koztak az útlezárásoknál. A zavartalan 
lebonyolítás a szerve-
zők mellett a motoros 
egyesületnek, a pol-
gárőröknek és a rend-
őröknek volt köszön-
hető, akik a felvonulás 

ideje alatt segítették a közlekedési szabá-
lyokat betartatni. Ezen felül folyamatos 
volt a támogatottság a mentők részéről 
is. A távot teljesítőket zsíros kenyér várta 
a Fő téren.

Az Érd Körbe kerékpáros felvonulás 
valódi közösségi élménnyé vált, ame-
lyen olyan sokan vesznek már részt, és 
közös teljesítményünkkel nemcsak Érdet, 
hanem a Földet is körbeérjük. Ezzel az 
együttesen megtett 42 000 kilométerrel 
is szeretnénk felhívni a figyelmet egy 
jobban élhető város, ország és bolygó 
igényére – vallják a szervezők.

 Kovács Renáta

Kerékpáros felvonulás, 23. alkalommal

Érd Körbe: minden, ami bicikli
Idén valóban a kerékpározásnak szentelték a napot az Érd Körbe 
szervezõi. Sallangok nélkül, csak a lényegre: a tekerésre koncentrál-
tak. A helyi programokat, kiegészítõ elemeket szerényebbre vették, a 
lényeg azonban változatlan maradt: mindenki kerekezzen egy jót.

Az egész várost bejárták a kerekezõk

Reggel nyolc órától gyülekeztek a kerekezõk

A legkisebbek a szökõkút körül köröztek

Süle Zsolt felhívta a figyelmet az új útvonalakra
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A büszke biciklitulajdonos
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A régi  városrész  nyugalma  és 
biztonsága nemcsak az ott élők-
nek, hanem a városvezetésnek, 
és  természetesen  a  közbizton-
ság  területén  tevékenykedők-
nek  is  fontos,  ezért  fogadták el 
valamennyien Antunovits Antal 
önkormányzati  képviselő  meg-
hívását, és éltek a lehetőséggel, 
hogy a  lakosság nagy  létszámú 
részvétele  mellett  nyilvánosan 
és  őszintén  beszéljenek  azok-
ról  a  problémákról,  amelyek  a 
leginkább zavarják az Ófaluban 
élő  embereket.  A szeptember 
27-én  megtartott  fórumon 
többek  között  részt  vett  T. 
Mészáros András  polgármester, 
Segesdi János  alpolgármester, 
Öveges Kristóf  érdi  rendőrkapi-
tány,  Tímár László  közbizton-
sági  osztályvezető,  Macsotai 
Tibor, az  Érd  Város  Polgárőr 
Egyesület elnöke, Pálházy Imre, 
a  polgárőrség  ófalusi  vezetője, 
Balogh Csaba,  az  érdi  Cigány 
Önkormányzat  elnöke,  Majsai 
Ferenc és  Balogh Gusztáv,  a 
Cigány  Önkormányzat  tag-
jai,  Rafael Attila,  az  érdi 
Cigánytanács elnöke, és a helyi 
lakosságból még jó néhányan. 
Az  egykori  II.  Lajos  iskola 

tornaterme  zsúfolásig  megtelt 
érdeklődőkkel, romákkal és nem 
romákkal  egyaránt.  Antunovits 

Antal, a fórum házigazdája min-
denekelőtt  a magas  rangú  ven-
dégnek, Mihály Istvánnak, Pest 
megye főkapitányának adta meg 
a szót, aki utalt rá, hogy jól isme-
ri és a szívén viseli Érd, és ezen 
belül Ófalu közbiztonsági prob-
lémáit,  hiszen  korábban  csak-
nem  húsz  esztendeig  volt  Érd 
rendőrkapitánya.  Hozzátette: 
az  állam  eltökélt  abban,  hogy 
rend  legyen  az  országban,  és 
a  polgárok  biztonságban  tud-
ják  a  javaikat,  és  ehhez  min-
den  feltétel  adott.  A rendőrség 
azonban  csak  akkor  avatkozik 
be,  amikor  már  megtörtént 
a  baj,  de  mindent  megtesz  a 
jogszabályok  érvényesítéséért. 
Elárulta,  a  megyében  egyedül-
álló  az  Ófaluban  bevezetett  24 
órás járőrszolgálat. Ugyanakkor 
figyelmeztetett:  zéró  toleranci-
át  fognak  alkalmazni  minden 
egyes  jogsértéssel  szemben, 
és  megvédik  a  törvénytisztelő 
állampolgárokat!  A főkapitány 
figyelmeztetett:  a  fûtési  sze-
zonban  is  keményen  fellépnek 
a  fatolvajok  ellen,  és  a  kisebb 
súlyú  bûncselekmények,  sza-
bálysértések  felett  sem  fognak 
szemet  hunyni,  ha  kell,  száz-
számra  alkalmazzák  a  bünte-
téseket,  de minden  elkövetővel 
szemben  szigorúan  el  fognak 

járni a rendőrök. Kifejtette még, 
hogy  rendőri  pályafutása  alatt 
rengeteg  lakossági  fórumon 
részt vett már, és szinte mindig 
ugyanazt  tapasztalta:  a  részt-
vevők  ugyan  megfogalmazzák 
sérelmeiket,  véleményüket, 
elmondják  javaslataikat,  de 
mindez soha nem vezetett ered-
ményre.  Ennél  sokkal  többet 
ér, ha mindenki  a maga  terüle-
tén megteszi, amit megtehet, és 
ami a kötelessége, mert bizony 
mindenkinek  van  tennivalója. 
A rendőrség  a  törvény  erejénél 
fogva jár el, nem lehet tekintet-
tel  a  munkanélküliségi  rátára, 
és  alapvetően  már  utolsó  érv-
ként avatkozik be a büntetőjog-
gal az emberek életébe, a társa-
dalmi  problémákat  pedig  nem 
lehet közbiztonsági problémák-
ká  silányítani.  Tény  viszont, 
hogy  felhígultak  a  viselkedési 
normák,  megszûnt  az  idősek 
iránti  tisztelet,  ami  egykoron 
szabályozta a társadalomban az 
együttélést.  Jogegyenlőség van, 
mindenki  számára  megvan  a 
békés  együttélés  joga,  de  aki  a 
törvényt  megszegi,  a  rendőrök 
szigorúan  eljárnak  vele  szem-
ben. 
Öveges Kristóf, az Érdi Rend-

őrkapitányság  vezetője  arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
bûnügyi  szempontból  Ófalu  a 
város egyik legfertőzöttebb terü-
lete. Nincs olyan lopási kategó-
ria, ami  itt ne  fordult volna elő 
nagy számban. Noha az utóbbi 
időben  csökkent  az  elköveté-
sek  száma,  sajnos  hiába mutat 
javulást  a  statisztika,  az  itt  élő 
emberek  zöme,  és  azok,  akik 
elszenvedői  a  betöréseknek, 
vagy  akár  kisebb  súlyú  lopá-
soknak,  nem  érzik  ezt  a  javu-
lást.  Leginkább  a  kisebb  súlyú 
jogsértések ássák alá a lakosság 
biztonsági  érzetét,  márpedig 
tény,  hogy  Ófaluban  átlagon 
felüli  a  lopások  előfordulása. 
Gyakoriak  a  családi-  és  hétvégi 
házakba  való  betörések,  gép-
kocsi-feltörések,  fémlopások,  a 
külső  területeken  pedig  még  a 
terményt  és  a  haszonállatokat 
is  eltulajdonítják.  A rendőrség 
megerősítette a járőrszolgálatot, 
így ma már 24 órás a rendőri fel-
ügyelet, de a civil ruhás bûnügyi 
szolgálat  is  gyakran  jelen  van. 
Eddig  is  sokat  tettek  a  közbiz-
tonság  javítása  érdekében,  és 
ennek  köszönhetően  pozitív 

Lakossági fórum Ófalu közbiztonságáról 

Minden jogsértés ellen  

zéró tolerancia  
A rendõrség zéró toleranciát fog alkalmazni minden 
egyes jogsértéssel szemben! Ha kell, akár száz-
számra büntet, de véletlenül sem lesz elnézõ, még a 
legkisebb szabálysértést illetõen sem – hangsúlyozta 
Mihály István dandártábornok, a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság új vezetõje, aki a múlt héten fontosnak 
tartotta, hogy személyesen jelenjen meg az Érd-Ófalu 
közbiztonságáról megtartott lakossági fórumon. 

eredményekről  számolhatnak 
be,  de  tisztában  vannak  vele, 
hogy  még  hosszú  éveknek  el 
kell  múlnia  ahhoz,  hogy  az 
emberek  közbiztonságérzete  is 
javuljon,  mert  akihez  egyszer 
betörtek,  sokáig  nem  felejti  el, 
és nem fogja érdekelni a javuló 
bûnügyi  statisztika  –  közölte  a 
helyi rendőrkapitány. 
T.  Mészáros  András  polgár-

mester  röviden  beszámolt  arról, 
hogy  az  önkormányzat  hogyan 
segítette  a  rendőrség  munkáját 
és  a  közbiztonság  megerősíté-
sét  a  városban.  Az  adófizetők 
pénzéből  2009.  óta  napjainkig 
több  mint  400  millió  forintot 
fordítottak  a  biztonsági  kame-
rarendszer  kiépítésére,  a  közös 
járőrözésre,  a  24  órás  figyelés-
re,  a  polgárőrség  támogatására, 
valamint négy Körzeti Megbízott 
Iroda kialakítására. Ahogy egyre 
többet  fordítottak  a  védelem-
re,  érezhetően  csökkent  a  helyi 
bûncselekmények  száma.  Mint 
mondta,  most  újra  cselekedni 
kell,  mert  Ófaluban  megsoka-
sodtak  a  feladatok.  Bár  a  közte-
rület-felügyelők  és  a  mezőőrök 
száma  a  város  nagyságához 
mérten  elenyésző,  a  lakossággal 
együttmûködve  eredményeseb-
bek lehetnek. A rendőrök száma 
sem éri el még a szükségeset – az 
ezer lakosra jutó rendőrök száma 
a megyében  itt  a  legkisebb  – de 

ezen  a  téren  is  jelentős  javulást 
tapasztalhattak  az  elmúlt  idő-
szakban,  aminek  a pozitív hatá-
sát is érezhették. A polgármester 
rámutatott:  tavaly  novemberben 
magas volt a lopások száma, majd 
decemberben  a  felére  csökkent. 
Amikor rákérdezett, hogy minek 
köszönhető  a  hirtelen  javulás,  a 
rendőrkapitány  arról  tájékoztat-
ta,  hogy  azért  csappant  meg  a 
vagyon  elleni  bûncselekmények 
száma, mert  sikerült 10-15 elkö-
vetőt  elfogni  és  börtönbe  juttat-
ni. T. Mészáros András úgy vélte, 
az Ófaluban élő emberek is meg 
tudnák  nevezni  azokat,  akik  a 
problémákat  okozzák,  és  rend-
szeresen megkeserítik az itt élők 
életét, rossz hírét keltik ennek a 
városrésznek. 
A lakosság részéről  is  többen 

osztották  a  véleményt,  hogy  a 
romák többsége pontosan tudja, 
kik  követik  el  a  jogsértéseket, 
mégsem  tesznek  feljelentést 
ellenük. A romák  viszont  azzal 
védekeztek, hogy gyakran nem 
helyi  lakosok  az  elkövetők, 
hanem  a  szomszédos  települé-
sekről érkeznek. Mások a mun-
kanélküliséggel  „magyarázták” 
volna a lopásokat, számon kérve 
a  polgármestertől,  miért  nincs 
munkahelyük  a  fiataloknak, 
mert  ha  dolgozhatnának,  nem 
mennének  lopni.  T.  Mészáros 
András  viszont  világossá  tette: 

az, hogy nincs munkahelye, még 
senkit nem jogosít fel arra, hogy 
a más  tulajdonát  elvegye. Mint 
mondta, minden lopási szándék 
mellé  mégsem  állíthatnak  egy 
rendőrt:  az  itt  élő  embereknek 
közösen  kell  meghozni  azt  az 
elhatározást, hogy békésen sze-
retnének  egymás  mellett  élni. 
Ófalu  egyre  keresettebb  hely 
lesz,  ne  hagyják,  hogy  néhány 
ember deviáns magatartása elri-
assza  az  ingatlanvásárlókat  az 
ideköltözés szándékától. 
Antunovits Antal önkormány-

zati  képviselőn  kívül  mások 
is  szóvá  tették,  hogy  a  városi 
buszon néhány tizenéves gyalá-
zatosan viselkedik az idősekkel, 
főleg  a  nőket  zaklatják  nyom-
dafestéket  nem  tûrő  szavakat 
használva.  Elsősorban  otthon, 
a családban kellene velük erről 
beszélni, és figyelmeztetni őket 
arra, hogy nem szabad így visel-
kedni.  Nem  lehet  megengedni, 
hogy  a  tizenévesek  tiszteletle-
nül  viselkedjenek  idős  asszo-
nyokkal szemben, és megfélem-
lítsék őket.
A felszólalók  többsége  a 

békés  együttélés  mellett  tette 
le  voksát,  de  ehhez  minden-
képpen ki kell  szorítani maguk 
közül a jogsértőket és a bûnöző 
életmódot  folytatókat,  mert 
csak így tudnak egyre jobb köz-
biztonságban élni.   Bálint Edit

A lakossági fórumra sokan kíváncsiak voltak, a volt iskola tornaterme 
megtelt érdeklõdõkkel

Antunovits Antal önkormányzati képviselõ üdvözölte a megjelenteket, és 
megköszönte, hogy sokan elfogadták a meghívást 
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. október 8–14.

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

Kiállítások:
A művelődési központ kamara-
termében: Irka Galéria kiállítás.
Megtekinthető: október 31-ig.

Az előtéri tárlókban:
Az agyagvirág művészete
Polgár Ági kézzel alkotott 
agyagorchideái láthatók.
Megtekinthető: november 5-ig.

A fotógalériában:
Szegmensek
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: október 31-ig.

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Kőrösi Papp Kálmán
kiállítása látható október 22-ig.

A galéria emeleti kiállítóterében 
az Érdi Művésztelep kiállítása 
látható.

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

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
Az újonnan kialakított múzeum-
pedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 

Dániel múzeumpedagógus, 
06-23/363-036.

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!

OlvasOlimpia!

Sokat olvasol? Úgy gondolod, 
hogy mindenkinél többet? Nos, 
akkor mérd össze a többiekkel, 
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 részvétel 
feltételei:
– érvényes gyerekkönyvtári 
tagság a 2012/2013-as tanévben
– 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 játék
Tudod-e?
A feladatlapot keresd a gyer-
mekkönyvtárban vagy honla-
punkon: www.csukalib.hu.
Az új fordulók megjelennek 
minden hónap 1-jén!
A végső leadási határidő: 
2012. november 25.
Eredményhirdetés: 
2012 decemberében
a Gyermekkönyvhéten!

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12–17 h
péntek:  10–17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap

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 helyszí-
nen 2500 Ft-ért.

Október 8-án, 
hétfőn 10 és 14 óra
Micimackó színház 
bérlet IV/2.
Szamárcsel
avagy: török gyerek megvág-
ta, magyar gyerek gyógyítja?
a Maszk Bábszínpad előadá-
sa.
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.

Családi matiné 2012. ősz
Október 14. vasárnap 
11 órakor
Nils Holgerson csodálatos 
utazása
zenés mesejáték a FOGI 
Színháza előadásában.
Belépő: 1000 Ft, családi jegy 
3200 Ft.

Mesemozi
Kedvenceink 2.
óvodásoknak  
és kisiskolásoknak.
Október 17.,  
szerda 10 és 14 óra
Cincin lovag
színes, magyarul beszélő, 
angol–amerikai animációs 
film, 87 perc, 2008.
Alkalmi belépő: 400 Ft.

Színházbérlet  
2012. ősz, III/1.
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 titkárá-
nak diktálja élete történetét. A 
színésznő, aki a lapok számá-
ra mindig pletykákkal szolgá-
ló híresség volt, eljátszott min-
den korabeli 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 közönség 
rajongott érte, de a kritikusok 
utálták. Ahogy végigkövetjük 
eseményekben és kalandok-
ban gazdag életének történe-
tét, pillanatokon belül vérre 
menő szerepjáték kezdődik, 
sziporkázóan humoros, más-
kor szívszorító jelenetekkel.
A bérlet ára 7000 Ft, alkalmi 
belépőjegy 2800 Ft.
         
Figyelem! A „Színház az 
egész világ” bérlet első elő-
adásának időpontja október 
28-án, vasárnap  15 óra.

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

Horvátnyelv-oktatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat horvát-
nyelv-oktatást szervez. 
A tanfolyamra folyamatosan várjuk a 
jelentkezőket, októberi kezdéssel.

Részvételi szándékukat a következő tele-
fonszámon jelezhetik:

Weszelovits Istvánné, 06-20 -371-6566.
Tisztelettel:
 Érdi Horvát Önkormányzat
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október 8., hétfő
08:00 187 magazin
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4.

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

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

október 9., 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 Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

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

Nemes Tibor filmje 38. 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 38. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

október 10., szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/4. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. 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 38. rész 
11:50 Négyszemközt
15:25 Híradó 
15:45 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

A 38 éve beteg, Jézus önmagáról 60’ 
17:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

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

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

magyar dokumentumfilm, 55’ 
rendező: Gulyás Gyula 

21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

október 11., 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 38. rész 
10:20 Szembesítés 4/4. 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 38. rész 
15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:00 Polgár-társ
17:30 Ízőrzők Görgeteg, 50/27. gasztronómiai 

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

18:00 Szembesítés 4/4. 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 száradtkezű története 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 38. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 12., péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

A száradtkezű története 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Szembesítés 4/4. magyar dokumentum-

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

Nemes Tibor filmje 38. rész 
11:20 Fény-kép
11:50 Négyszemközt
15:15 Híradó
15:35 Szembesítés 4/4. 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 Debrecen 12/4. ismeret-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

A száradtkezű története 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

október 13., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Nikla, 50/28. 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 4/4. magyar dokumentum-

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

A száradtkezű története 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

zin 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 38. rész 
20:30 Az utolsó szó jogán I. 

portréfilm Dr. Béres Józsefről, 151’ 
rend.: Kósa Ferenc 

23:00 Érdi Panoráma
23:30 Csillagszem

október 14., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

A száradtkezű története 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
A száradtkezű története 60’ 

17:00 Az utolsó szó jogán I. portréfilm Dr. Béres 
Józsefről, 151’ rend.: Kósa Ferenc 

19:30 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 39. rész 

20:30 Fény-kép
21:00 Mozgás
21:30 Polgár-társ
22:00 Érdi Panoráma
22:30 Fény-kép
23:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. október 8–14.

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.

Jankovics Marcell a vetítés után 
megfogta a mikrofont és mesélt. 
Mint elmondta: több mint 30 
éve kezdett el foglalkozni azzal 
a gondolattal, hogy filmre vigye 
Az ember tragédiáját. Mint 
ahogy egy, a 90-es évek elején 
adott interjújában elmondta, 
hogy az emberiség közeledik 
a saját végéhez – mellé ment a 
teremtés, már ami az embert 
illeti. Madách Imrének 150 
évvel ezelõtt hasonló problémái 
voltak. Jankovics saját halálát 
is közeledni érzi, bár érdekes 

módon ez 28 évvel ezelõtt job-
ban foglalkoztatta, mint most. 
Két évvel túl van a magyar férfi-
ak átlag életkorán – már minden 
napnak örül. 

Hogy mennyit változott ennyi 
idõ alatt a film? Jankovics sze-
rint menet közben izgalmasan 
gazdagodott az anyag. Mikor 
nekilátott, még esélye sem volt 
a rendszerváltásnak. Például 83-
ban még semmit, illetve nagyon 
keveset tudott a demokráciáról. 
A görög részt a demokrácia kri-
tikájának szánta, mint ahogy 

A Tragédia három évtizede

Az élet – küzdelem
Nemsokára megjelenik DVD-n Jankovics Marcell ani-
mációs filmje, Az ember tragédiája. A csaknem 160 
perces mûbõl, a 15 színbõl ízelítõként hármat ve-
títettek le a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. 
Utána a Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezõ, 
mûvelõdésszervezõ, könyvillusztrátor beszélt a film 
születésérõl, amelynek forgatókönyve már 1983-ban 
elkészült. A gyártás 88-ban kezdõdött, és több mint 
két évtizeddel késõbb hosszú hányattatások után ért 
véget. 

Madách is. (Démon-krácia.) 
Nagyon rossz a véleménye a 
francia forradalomról, de a nagy 
bolsevik forradalomról se jobb, 
amely utánozta a franciát. Talán 
most, 200 év után elkezdõdik ez 
utóbbi újraértékelése. 

A Kossuth-díj után, 1978-ban 
az akkori szakmai vezetés úgy 
gondolta, hogy õ megkapta a 
díjat, most már jöjjön valaki 
más, nem nagyon volt munká-
ja. Akkor került Kecskemétre. 
Nagy küzdelmek árán sikerült 
elérnie, hogy elkészíthesse 
a Fehérlófiát. De egyre ked-
vetlenebb lett, ezért keresett 
magának egy nagy feladatot, 
ez lett a Tragédia. Sokféle vál-
tozatban látta színpadon, de 
mindegyikrõl az volt a vélemé-
nye, hogy nem az igazi. A fõ ok 
talán az, hogy ez nem színda-
rab, bár a színházi világ ma is 
teljes vértezetben védi. Drámai 
költemény alcímet visel. 

Jankovics kezdte elhitetni 
magával, hogy a mû ideális for-
mája az animációs film. Ha a 
darab minden mondatát meg-
tartják, a mû öt és fél óra hosszú 
lenne. Neki is erõsen meg kel-
lett húznia, a filmben 1 óra 
45 percnyi szöveg hangzik el. 
Néhány Madách-szakértõ kiállt 
mellette: a húzás így elfogadha-
tó, nincs hiányérzetük. A nagy 
közhelyek persze benne van-
nak, mint például a „Tett halála 
az okoskodás”.  A mû egyéb-
ként tele van egy vagy két szó-
ból álló telitalálattal. A rendezõ 
a visszajelzésekbõl arra követ-
keztet, hogy egy változatnak 
az animációs film is megállja a 
helyét. Nagy sikerélménye volt, 
hogy 18 éves fiatalemberek gra-
tuláltak neki, hogy elkészítette. 

Levette a hátukról a terhet, hogy 
el kell olvasniuk – igaz, a film 
közben rávezette õket, hogy 
kézbe vegyék a könyvet. 

Nem egységes a film, ahány 
szín, annyiféle. Ha az egyipto-
mi színben ugyanúgy néz ki 
Ádám, mint a falanszterben, 
akkor az egy képregény, ami 
neki nem fekszik, mást akart.  
Madách is az eklektika korának 
képviselõje, ezért eklektikus a 
darabja is, nem egy helyen, nem 
egy idõben játszódik. Egyrészt 
az álmok mezején, másrészt sok 
korban. Jankovics is eklektikus, 
minden filmje kicsit, de inkább 
nagyon más. Kezdettõl az volt 
a kiindulási pontja, hogy a fel-
adathoz keresse meg a formát. 

Hogy miért készült ilyen 
sokáig? Ennek van jó oldala is. 
A rendszerváltás elõnye, hogy 
a mû keményebb lehetett, és 
talán tartósabb is lesz. De van-
nak hátrányai. Például meghal-
tak olyanok, akikkel szeretett 
volna tovább dolgozni. Nem 
kapott elég pénzt, ezért a saját-
jából is bele kellett tennie. És 
ott volt a drukk, hogy megéri-e 
a végét?! 

A filmet tavaly fejezte be. 
Most azért drukkol, hogy van 
egy befejezetlen könyve és jövõ 
héten repülõre kell ülnie…

 Ozsda Erika

A 
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Képek a Jankovics-féle Az ember tragédiájából

Meghívó

Az Érdligeti - Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. október 10-én 
(szerdán) 

18:00 órakor 
kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti 

Általános Iskola
(2030 Érd, 

Diósdi út 101.)

Meghívó

Az Óváros - Érdligeti 
Településrészi 
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. október 11-én 
(csütörtökön) 
18:00 órakor 

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti 

Általános Iskola
(2030 Érd, 
Túr u. 5-7.)

A sokoldalú mûvész nemcsak 
beszélt, hanem írt is
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Az Erzsébet-program az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó eredményből valósul meg. Az Erzsébet-

programon keresztül eddig több mint 100 ezer honfitársuknak segítettek azok, akik az Erzsébet-utalványt választották. 

Ezt jelképezve a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ősszel 100 ezer facsemetét ültet el, illetve minden évben annyi 

fa ültetését vállalja, ahány embernek a Program lehetőséget biztosít kedvezményes üdülésre, táborozásra.

Az Erzsébet-táborban idén több mint 14 ezer gyermek számára nyílt meg a kedvezményes táborozás lehetősége 

a Balatonon és más táborhelyeken. Magyarországon hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy ilyen szervezett 

keretek között, ennyi szociálisan rászoruló gyermek üdülhessen.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Őszi kirándulás pályázatával több mint 16 ezren jutottak ismét táborozási 

lehetőséghez, ezzel több mint 30 ezerre nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik az Erzsébet-program keretében 

kedvezményesen táboroznak az idén.

A magunk elé kitűzött célt megvalósítottuk, az Erzsébet-program és az Erzsébet-tábor jövőre is folytatódik.

A kitűzött célt megvalósítottuk

Erzsébet-program
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Fórum

A Tokaji  Fûzfonót  a  Magyar 
Máltai  Szeretetszolgálat  hívta 
életre azzal a céllal, hogy a tér-
ségben  élő  tartós munkanélkü-
liek  helyzetén  változtasson  a 
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0025 
kódszámú „Integrált esélyterem-
tő  és  foglalkoztatási  program 
a  tokaji  kistérségben”  címmel. 
A program  megvalósításában 
az  érdi  Napra  Forgó  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  konzorciumi 
partnerséget vállalt.
A térségben a vesszőfonásnak 

hagyománya  van,  amelyet  az 
is  felértékel  manapság,  hogy  a 
fenntarthatóság  jegyében  meg-
újuló  anyagokat  használ.  Az 
újonnan alakult Tokaji Fûzfonó 
a  XXI.  századi  technológia  és 
a  hagyományos  fonási  techni-
ka  ötvözésével  hosszú  életû, 
örök darabok gyártását  tervezi. 
A családok  kertjeiben,  a  borá-
szatokban,  a  köztereken  és  a 
mindennapokban  is  sokrétûen 
használható  tárgyak  idővel 
elterjedve a  tokaji borvidék  jel-
legzetességévé válhatnak.
A fejlesztő  csapat  azon  dol-

gozik, hogy kiterjessze a vessző-
fonás  technikai  lehetőségeit. 

Így nagyobb méretû és az eddi-
gieknél  különlegesebb  formák 
megvalósítása előtt is megnyílik 
az út.
A munkával,  a  termékek  ala-

kulásával,  fejlődésével  megis-
merkedhetnek  a  helyszínen 
(Tokaj,  Bocskai  u.  37.),  vagy 
nyomom  követhetik  a  projekt 
honlapján (http://fuzfono.hu).
„A jó bornak nem kell cégér” 

–  mondják.  A fonóbeliek  is  ezt 
vallják.  Abban  bíznak,  hogy 
akik  egyszer megismerik, min-
dig  vágyni  fognak  itt  készített 
darabokra. A csodálatos, kényel-
mes, intelligens tárgyak örömet 
szereznek  majd  tulajdonosaik-
nak, és hírnevet a Fûzfonónak.

Mi az a futóhomok? Hogy néz ki 
egy  lapp  rénszarvasbőr  topán? 
Mekkora  egy  indián  tolldísz? 
Milyen  egy  afrikai  famaszk? 
Villanykörtét  vagy  gyufát 
vigyünk  egy  felfedezőútra? 
Többek közt ezekre a kérdések-
re kaphattak választ azok a nagy-
csoportos  óvodások,  akik  múlt 
szerdán  részt  vettek  a  Magyar 
Földrajzi  Múzeum  foglalkozá-
sán. A Föld körüli utazásra Felfe 
Dezső, a múzeum rongybabája, 
no meg  az  óvónénik  is  elkísér-
ték a gyerekeket. A másfél órás 
kirándulást Lendvai Timár Edit 
múzeumpedagógus  vezette, 
aki  nemcsak  kérdezett,  muto-
gatott  és  magyarázott,  hanem 
sokat mesélt, bábozott, és jó pár 
különleges tárgyat is a gyerekek 
kezébe  adott,  végezetül  pedig 
elrejtett  a  kertben  egy  csomó 
plüssállatot,  amit  az  ovisoknak 
kellett  megtalálniuk  (nehogy 
a  miniatûr  afrikai  vadállatok 
kiszökjenek,  és  megriasszák  a 
Főtér békés járókelőit). 
Ez a másfél óra nem egy szok-

ványos,  idegenvezetős  múzeu-
mi séta volt, hanem igazi kaland 
és játék, a gyerekek befogadóké-
pességéhez,  igényeihez szabva. 
Nem csoda, hogy a múzeumnak 
több visszajáró csoportja van, és 
január óta körülbelül kilencszáz 

gyerek  vett  részt  a  foglalkozá-
sokon. Ebben a  tanévben most 
indultak  újra  ezek  az  izgalmas 
órák;  külön  tematikával  az 
ovisoknak  és  az  alsósoknak, 
megint  más  programokkal  az 
ötödik–tizedik  osztályosoknak 
(őket  helytörténeti  foglalkozá-
sokkal is várják).
–  Egy-egy  múzeumpedagógi-

ai  foglalkozás másfél  órát  vesz 
igénybe.  Ezek  játékos  progra-
mok,  kézmûveskedéssel,  fel-
adatlapok  kitöltésével.  Újszerû 
elem a mese és a dráma, illetve a 
Magyar László-kiállításhoz kap-
csolódó  társasjátékunk,  amely-
ben a padló maga a játékmező, 

és  ezen  haladva  a  kisiskolások 
különböző  feladatokat  oldanak 
meg.  Az  ovisokkal  átváltozós 
drámajátékot  játszunk:  a  kék 
vércsével  szállva  ismerkedünk 
meg  Angolával  és  jutunk  el 
egy  afrikai  faluba,  bepillantva 
Magyar László életének esemé-
nyeibe – ismertette a foglalkozá-
sok  tematikáját  Lendvai  Timár 
Edit. 
Másfél  óra  természetesen 

nem  elegendő  az  egész  múze-
umi  anyag  megismerésére;  az 
óvodásokat  és  kisiskolásokat 
nyolc,  a  nagyokat  hét  foglalko-
zás várja, más-más témával.
–  Sok  szempontból  kapcso-

lódunk  az  iskolában  tanult 
ismeretekhez.  A tematikát 
úgy  állítottuk  össze,  hogy  az 
itt  hallottak-látottak  feleleve-
nítsék,  kiegészítsék,  összefog-
lalják  az  iskolában  tanultakat. 
A foglalkozások  többet  nyújta-
nak,  mint  egy  átlagos  tanóra: 
itt  nemcsak  verbális  ismerete-
ket  kapnak  a  gyerekek,  hanem 

egyszerre  több  érzékszervre 
tudunk  hatni:  zenei  betéteket 
hallhatnak, megfoghatnak egyes 
tárgyakat, illetve megszagolhat-
ják a távoli vidékek fûszereit, és 
nemcsak  képen,  hanem  három 
dimenzióban  láthatják  a  kiál-
lított  tárgyakat.  A kicsik  pedig 
a  játékos  ismeretek  megszer-
zésén  túl megtanulják,  hogyan 
kell egy múzeumban viselkedni 
– hangsúlyozta még a múzeum-
pedagógus.
Nem csoda, hogy ezek a fog-

lalkozások nagyon népszerûek, 
szép  számmal  vannak  vissza-
járó  csoportok,  osztályok,  de 
természetesen  a  további  érdek-
lődőket  is  várják.  Jelentkezni 
Lendvai  Timár  Editnél  (óvodá-
sok és alsó tagozat) és Buttinger 
Dánielnél (felső tagozat és gim-
názium)  lehet  a  múzeum  tele-
fonszámán (23/363-036), illetve 
a  helytörténeti  foglalkozásokra 
Szabó Dánielnél ugyanezen  az 
elérhetőségen.
  Ádám Katalin

Foglalkoztatási program  
tokaji és érdi együttmûködésben

Újra múzeumpedagógiai foglalkozások 

Másfél óra alatt a Föld körül
Föld körüli utazásra mentek múlt szerdán a Kisfenyves 
Óvoda nagycsoportosai. Megismerkedtek Afrikával 
és az indiánok tolldíszeivel, megtudták, mit kell a 
bõröndbe csomagolnia egy igazi felfedezõnek, lát-
tak pár centis krokodilt és hatalmas földgömböt.  
Kalandjaik színhelye a Magyar Földrajzi Múzeum volt, 
ahol a nyári szünet után ismét elkezdõdtek a múzeum-
pedagógiai foglalkozások.

Lendvai Timár Edit múzeumpedagógus az óvodásokkal állította össze a 
felfedezõk úti csomagját
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Mesebeli túra Afrikában és az indi-
ánok világában

helyi társadalom

� p

Az októberi Golf találkozón mutatkozik be 
hazánkban az új Volkswagen Golf
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Schwarzenegger már nem teljesen normális?

Arnold Schwarzenegger
Magasság:  188 cm

Súly:  118 kg
Hozzávetőleges BMI-indexe: 33

Arnold Schwarzenegger az elmúlt 
évtizedek példaképe volt, de mára 
bizony elhízottnak számít, leg
alábbis a testtömegindexe alap

ján. Kemény diétára még nincs 
szüksége, de étrendjére oda kell 
figyelnie, és a sportot sem szabad 
elhanyagolnia, kora miatt azon
ban már nem kell megerőltető 
programokat választania. 

Beyoncé
Magasság:  170 cm

Súly:  68 kg
Hozzávetőleges BMI-indexe: 23

Bár az énekesnőt szokás telt ido
múnak nevezni, az értékei alap

ján ő tökéletesen „normális”, 
azaz egészséges testtel rendelke
zik. A normál testtömegindexû 
emberek várható élettartama a 
leghosszabb, a táplálkozással 
összefüggő krónikus betegségek 
kockázata pedig itt a legkisebb. 

Tom Cruise
Magasság:  170 cm

Súly:  70 kg
Hozzávetőleges BMI-indexe: 24

Tom Cruise tisztában van azzal, 
hogy magasságához milyen súly 
passzol, és bár méretei inkább egy 
nőéhez hasonlítanak, de egyen
súlyban tartja őket, így tökélete
sen normális a testtömegindexe.

Serena Williams
Magasság:  174 cm

Súly:  68 kg
Hozzávetőleges BMI-indexe: 22

Serena Williams teste olyan, 
amilyet egy sportolótól elvárha
tunk. Sőt! Magassága és testsú
lya alapján tökéletes a testtömeg
indexe, de ha hozzávesszük, 
hogy 68 kilójának nagy része 
kőkemény izom, a teniszező 
eredménye még dicséretesebb.

Jennifer Love Hewitt
Magasság:  168 cm

Súly:  59kg
Hozzávetőleges BMI-indexe: 20

A törékeny színésznő büszke 
lehet testére, és bár néha túl
zottan is törékenynek tûnik, 
az ő esetében szó sincs kóros 
soványságról. A madárcsontú 
Jennifer Love Hewitt nem dőlt 
be a hollywoodi őrületeknek, és 
nem vált kórosan vékonnyá. 

Angelina Jolie
Magasság:  173 cm

Súly:  52-55kg
 Hozzávetőleges BMI-indexe: 18

A 6 gyermeket nevelő világ
sztárt évről évre az egyik leg
vonzóbb nőnek kiáltják ki, 
ugyanakkor testtömegindexe 
túlzott soványságot jelez. A 18
as mérőszám pont a kritikus 
határ, ha ez alá megy (ami 
gyakran előfordul vele), közép
távú egészségkárosodást okoz
hat az alultápláltsága.  szd

A testtömegindex (BMI) pontosan megmutatja, hogy 
testsúlyunk megfelelõ-e magasságunkhoz, nemünk-
höz és korunkhoz viszonyítva. Ha a BMI 16 alatt 
van, kóros soványságról beszélünk, 25 felett pedig 
elhízásról. Megnéztük a világsztárok értékeit, és ki-
derült, a hírnév nem jár együtt az egészséggel.

Gesztenyés pálinka a visszér ellen

A gesztenye termése sokrétûen 
felhasználható, de a fa kérge, sõt a 
levele is hasznos. A szelídgeszte
nye meghámozva jó a hasmenés 
ellen, leve pedig a légúti megbe
tegedések ellen. Ha nem múlik a 
száraz köhögés, 30 gramm szárí
tott gesztenyelevelet tegyünk 550 
ml forró vízbe, és az így kapott 

lébõl kortyolgassunk naponta 
többször. A lé vadgesztenyébõl is 
elkészíthetõ, hiszen magjában B, 
K és Cvitamin is található.

A vadgesztenye kiválóan kezeli 
a visszér kellemetlen tüneteit, a 
belõle készített tinktúrával érde
mes tehát borogatni az adott terü
letet, de az egész lábba belemasszí
rozható, mert segíti a vénák 
egészséges mûködését. Ehhez az 
oldathoz szükség van egy liter 
jó minõségû gyümölcspálinkára, 
amibe beletesszük az összezú
zott gesztenyéket. Meleg helyen 
érleljük két hétig, majd minden 
borogatás elõtt jól összerázzuk az 
üveg tartalmát, és úgy használjuk, 
külsõleg.  Szabó Dóra

Itt a gesztenyeszezon. A különleges termésbõl – cso-
dás sütemények mellett – csinálhatunk befõttet télire, 
de szervezetünket is megerõsíthetjük vele.

Bence fut, Lola éhezik

– Szerencsés embernek tartom 
magamat, mert ugyan gyorsan 
felszalad rám néhány kiló, de 
ugyanolyan gyorsan le is tudom 
adni – magyarázta Brasch 
Bence. A fiatal énekes a diéta 
mellett rendszeresen fut, és 
konditerembe is jár. 

Lola gyerekkorában tánccal 
tartotta magát formában, de ami
kor az éneklés mellett döntött, 
csúnyán felszaladtak rá a kilók. 
– Felköltöztem Budapestre, és 
két hónap alatt nagyon sokat híz
tam, fõleg a pizzáktól. Futással 

próbálkoztam, de nem jött be, 
most inkább az étkezésemre 
próbálok odafigyelni.  NO

Brasch Bence és Lola együtt figyelnek a súlyukra. 
A fiatal pár férfi tagja éppen egy tisztító léböjtkúra 
közepén tart, amely némi ingerültséget okoz számára, 
hiszen napok óta egy falatot sem evett. 
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Király Linda 16 éves kora óta 
harcol a kilókkal. A legdraszti
kusabb fogyókúrákat is kipró
bálta már, de szervezete most 
már nem bírta a folyamatos 
sanyargatást. – Két éve azt 
mondta a testem: elég volt. A 
stressz és a fogyókúra hatására 
kialakult nálam egy pajzsmi
rigybetegség, ami meggátol
ta a fogyásomat. Mindenféle 
fogyókúrás módszert kipróbál
tam, és egy deka sem ment le 
rólam, ekkor jöttem rá, hogy 
más is lehet a háttérben. Amit 
korábban mûveltem a testem
mel, azt soha többé nem sze

retném. Sanyargattam maga
mat, nem ettem, hogy bele
férjek egyegy ruhába a klip
forgatásra – emlékezett vissza 
Király Linda. – A gondolkodás
módomat kellett megváltoztat
nom. Már nem akarok gyor
san lefogyni. Heti ötször járok 
edzeni, kerülöm a szénhidrá
tokat. Megtanultam: többször 
kell keveset enni, ami nehéz, 
mert a szakmám miatt állan
dóan rohanok – sorolta Linda, 
akit az elmúlt hónapokban a 
súlya miatt rendre kikezdett a 
sajtó. – Énekesnõ vagyok, nem 
pedig modell. Teljesen mind

egy, hogy vane rajtam plusz 
200 kiló, vagy éppen mínusz 
kettõ. Az emberek azért jön
nek el egy fellépésemre, hogy 
halljanak énekelni – mond
ta az énekesnõ, aki nemrég 
költözött össze võlegényével. 
– Zsombi még egyetemista, 
ezért Magyarország lett a bázi
sunk, innen utazom a fellépé
sekre. Hamarosan megyek Las 
Vegasba és Németországba.
 Nagy Orsolya 

Király Linda: Énekesnő vagyok, nem modell!

Nem 
saNyarGatja 
maGát többé

Király Linda szembeszáll a 
jojóeffektussal, azt mondja: 
a teste nem bírja már a 
megterhelõ fogyókúrákat, 
inkább életmódváltással 
szépen lassan adja le a 
felesleges kilóit. Azt is 
megfogadta: nem foglal-
kozik többé a sajtó bántó 
megjegyzéseivel.
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Egy mosoly sokat segíthet
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A Testnevelési  Főiskolát  végzett 
Plagányi Zsolt  fejből  sorolja  az 
idei  eredményeket,  de  úgy  ám, 
hogy  pontosan  mondja  a  gye-
rekek  nevét,  az  úszásnemét, 
tizedre,  századra az  idejét.  (Tán 

még  a  résztávokkal  is  ugyanígy 
lenne…).  Ez  pedig,  a  jó  memó-
rián  túl  arról  is  árulkodik,  hogy 
a vezetőedző élete középpontjá-
ban az úszóegylet áll, amelynek 
a  munkáját  immár  tizenkét  éve 

irányítja. Ugyanannyi évet töltött 
el e klubban, mint azt megelőző-
en a klasszikus mûhelyben, a Bp. 
Spartacus  szakosztályában, ahol 
nem  lehetett  nem megtanulni  a 
szakmát.  E röpke  huszonnégy 

év,  no  meg  a  TF  adta  képzés 
lehet az oka annak, hogy az edző 
ma  már  elmondhatja:  elszánt, 
fanatikus  csapat  élén  hozza  az 
edzőkollégákkal  az  eredménye-
ket a szûkebb pátriának, Érdnek, 
s  persze  a  nagy  egésznek, 
a  magyar  úszósportnak  is.  Ez 
pedig,  ismerve a sportág erőssé-
gét és szervezettségét, nem is oly 
egyszerû mutatvány…
– Amit magunk mögött hagy-

tunk  eddig  ebben  az  eszten-
dőben,  az  jónak,  sikeresnek 
mondható.  Ha  gondolatban 
visszamegyek  az  idei  első  ver-
senyig,  a  januárban  Linzben 
rendezettig,  vagy ha  a  legutób-
bit,  a  serdülő  országos  bajnok-
ságot  említem meg,  azt  mond-
hatom,  valamennyin  értünk 
el  olyan  eredményeket,  ame-
lyek  egyrészt  azt  bizonyítják, 
hogy  jó  úton  járunk,  másrészt 
pedig  azt,  hogy  nem  kell  már 
nagyon  sok  idő  ahhoz,  hogy 
nemzetközi  szinten  is  bizonyí-
tani  tudó  versenyzőket  adhas-
sunk  a  válogatott  keretnek. 
Mindkettő  jelentős  hajtóerő, 
amely  természetesen  energiát 
ad  valamennyiünknek  – mond-
ja  a  szakember,  s  a  szavaiból, 
a  felsorolt  eredményekből 
kiderül,  jogos  a  reménykedés. 
Linztől  az  olaszországi  Parrén, 
Hódmezővásárhelyen,  Egeren, 
Miskolcon,  Székesfehérváron 
és  Debrecenen  át,  egészen  a 
Komjádi uszodáig hozták a baj-
noki  címeket,  a  helyezéseket. 
Nem  egy  korosztályos  bajnoka 

Sikeres év után, fontos versenyek elõtt az Elsõ Érdi Úszóegylet

Többeknek akár már Rio is  
a célkeresztbe kerülhet
Jó egy évvel ezelõtt írtunk lapunk hasábjain az egyre szebb eredményeket felmu-
tatni tudó Elsõ Érdi Úszóegyletrõl. A vezetõedzõ, Plagányi Zsolt akkor azt mondta, 
hogy több olyan versenyzõ rója a hosszakat az uszodában, akik Londonban ugyan 
még nem, de az azt követõ játékokon akár képviselhetik a színeinket. Nos, a sike-
rekkel teli londoni olimpia már mögöttünk van, legközelebb négy év múlva, Rio de 
Janeiróban csapnak össze ötkarikás versenyen a világ legjobb úszói. Lesz-e köztük 
érdi, lesz-e köztük „úszóegyletes”? Ezt is kérdeztük a kiváló szakembertõl.

volt  az  úszóegyletnek,  s  egy 
esztendő távlatában szinte meg-
számlálhatatlan helyezettje.
Rajtuk túl pedig lesznek, sőt, 

már  vannak  is  olyan  legények 
és  leánykák,  akik  a  legtehetsé-
gesebbek  a  sok-sok  jó  között. 
Õket sorolja a vezetőedző, hoz-
zátéve, hogy számára, s az egész 
edzői csapat számára mindenki 
fontos, mindenki megbecsült.
– Van nekünk egy „T-triónk”, 

amelyik a legtöbb jó eredményt 
hozta. Tóth Lili, Tekauer Márk 
és Traum Zoltán. A papírforma 
alapján tőlük várhatjuk el  jövő-
re a legjobb eredményt, de rög-
vest  megemlítem  Beliczai Bóra 
nevét  is.  Ha  neki  és  Márknak 
a  rendszeres  és  szisztematikus 
edzésmunka mellett folyamatos 
lesz  a  fejlődése,  akkor  akár  a 
brazíliai  olimpiát  sem  tartom 
elérhetetlennek  a  számukra. 
Bóra  2016-ban  15  éves  lesz, 
s  ha  valaki  úgy  véli,  hogy  túl 
fiatal  még,  annak  csak  annyit 

mondok, hogy Egerszegi Kriszta 
az  első,  a  szöuli  olimpiáján  14 
éves volt… Márk négy esztendő 
múlva a 18. évét tölti be, kiváló 
korban  lesz.  De  nem  szeretek 
jósolni,  különösen  nem  négy 
évre előre. Mindenkinek mindig 
azt a  feladatot kell megoldania, 
amelyik éppen előtte áll.
S hogy nem is egy fontos fel-

adat áll az érdi úszók előtt, arról 
ezt mondja Plagányi:
– November első hétvégéjén mi 

rendezzük a rövidpályás országos 
bajnokságot, amelyikre már most 
készülünk. Jövőre Magyarország 
ad  otthont  az  Európai  Ifjúsági 
Olimpiai  Fesztiválnak,  az EYOF-
nak, amely akár már iránytûként 
is  szolgálhat  a  riói  olimpiára. 
Közben  pedig  számtalan  ver-
seny,  edzőtábor,  előre  nem  lát-
ható  és  kalkulálható  esemény 
lesz,  így az elkövetkező olimpia 
esélyeiről  beszélgessünk  inkább 
bő három év múlva…    
  Róth Ferenc

Tekauer Márk akár a 2016-os olimpiára is odaérhet
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Néhányan az úszóegylet kiválóságai közül (balról jobbra): Traum Zoltán, Milák Kristóf, Tekauer Márk, Tóth Lili, 
Kovács Benedek 

sport
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A hagyományokhoz  híven  sok 
érdi  szurkoló  kísérte  el  csa-
patát  a  szomszéd  város  elleni 
rangadóra. A hazaiak az elmúlt 
fordulókban  javuló  játékkal 
megkezdték  a  felzárkózást  az 
élbolyhoz, míg a vendég érdiek 
a  Csepel  után  egy  újabb  fon-
tos  skalp  begyûjtésére  készül-
tek.  Így mindkét csapat számá-
ra  szinte  létfontosságú  volt  a 
három pont megszerzése.
Az  első  félidő  hazai  táma-

dásokkal  kezdődött,  és  az 
első  gólhelyzetekre  sem  kel-
lett  sokáig  várni,  de  a  vendé-
gek  szerencséjére  ezek  rendre 
kimaradtak.  A battai  csapatot 
nem törték meg az elpuskázott 
lehetőségek,  az  első  játékrész-
ben  végig mezőnyfölényben 
játszott  és  számos  veszélyes 
támadást  vezetett  az  érdi  kapu 
ellen.  A vendégek  játéka  főleg 
a  középpályán  rendkívül  erőt-
lennek és pontatlannak tûnt. Az 
első  veszélyes  kapuralövésre  a 
38.  percig  kellett  várni,  ekkor 
Patkó  lövését  a  hazai  kapus 

bravúrral  hárította.  Ha  az  első 
félidőt egy mondattal akarnánk 
jellemezni, azt mondhatnánk „a 
Batta játszik, az Érd szenved”.
A második  félidőben ott  foly-

tatódott  a  játék,  ahol  az  első 
félidőben  abbamaradt:  hazai 
támadások és  helyzetek  soro-
zata.  Már  az  első  percekben 
Kertész  bravúrja  kellett  ahhoz, 
hogy  a  kapufa  segítségével 
megóvja csapatát a góltól, majd 
néhány perccel később a védő-
ket  ismét  a  kapufa  segítette 
ki.  Érdi  oldalról  egy  említés-
re  méltó  helyzet  adódott,  de 
Flórián  labdáját  Horváth S. 
kecsegtető  helyzetben  a  kapu 
mellé csúsztatta. A 72. percben 
végül  megtört  a  gólnélküliség. 
A hazaiak  gyorsan  elvégeztek 
egy  szabadrúgást,  és  az üresen 
álló Boznánszky G. 16 méterről 
a kapuba  lőtt. 1-0. Az érdi  csa-
pat  edzője  sorozatos  cserékkel 
és  szerkezetátalakítással  igye-
kezett  menteni  a  menthetőt, 
amelynek  eredményeképpen 
az  utolsó  tíz  percre  alapvetően 

megváltozott a csapat  játéka és 
eredményessége. A 80. percben 
Flórián Á.  szögletét  Nagy A. 
fejelte  a  kapuba,  ezzel egali-
zálva  az  eredményt.  1-1.  A gól 
megzavarta a hazaiak védelmét, 
míg az érdiek vérszemet kapva 
két  perccel  később  újabb  gólt 
szereztek. A 82. percben Flórián 
Á. szabadrúgásánál nem tudtak 
menteni a battai védők és Skita 
T.  közelről  a  kapuba  vágta  a 
labdát. 1-2. A hazai csapat a két 
gyorsan  bekapott  gól után  sem 
adta  fel  a  mérkőzést,  és  Aradi 
Cs. szabálytalansága  után – 
amely  sárga  lapot  és  kiállítást 
eredményezett  –  a  85.  percben 
Móra K.  büntetőjével  kiegyen-
lített.  2-2.  Ezzel  még  nem  ért 
véget a gólpárbaj: a hazai gólra 
ismét  jött  az  érdi  válasz.  A 88. 
percben Patkó lövése a védőkről 
Ivacs G.  elé  pattant,  aki  nem 
hibázott. 2-3. Az utolsó percek-
ben ismét a vendégkapus lépett 
elő  főszereplővé,  és  bravúros 
védéseivel  megőrizte  egygólos 
előnyét az érdi csapat. 
A mérkőzést  nyolcvan  percig 

a hazaiak  irányították és  tartot-
ták kézben. Az utolsó  tíz  perc-
ben a vendégek játéka gyökere-
sen  megváltozott,  és  az  adódó 
lehetőségeket  könyörtelenül 
kihasználva  megszerezték  az 
igen  fontos  és  értékes  három 
pontot.
 

Százhalombattai LK – Érdi VSE  
2-3 (0-0)
Százhalombatta, 200 néző
Vezette: Keszthelyi T.
Sz.batta: Hegedûs D. – Czene 
D., Károlyi Cs., Kovács 
G., Móra K. – Heinrich G., 
Csizmadia Z., Megyeri R., 
Burián T., Győri R. – Herczeg S. 
(Boznánszky G.)

Edző: Károlyi R.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Nagy A., Kovács K. 
– Berényi B. (Gróf A.), Flórián 
Á., Horváth S. (Riba Z.), 
Cservenka G. (Ivacs G.) – Patkó 
Gy., Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Boznánszky G., 
Móra K. ill. Nagy A., Skita T., 
Ivacs G.
Sárga lap: Csizmadia Z. ill. 
Flórián Á., Nagy A.
Piros lap: Aradi Cs. ( második 
sárga lappal)
 
A mérkőzés  után  mindkét 

edzőnek  hosszabb  idő  kellett 
ahhoz, hogy lehiggadva értékel-
jék a mérkőzést.
Károlyi Róbert (Sz.batta):
– Közönségszórakoztató mér-

kőzést  játszottunk a szomszéd-
városok rangadóján. A helyzetek 
alapján  többgólos  győzelmet 
kellett volna aratni.
Miskovicz Bálint (Érd):
– Kínkeserves győzelmet arat-

tunk a mai napon. Az utolsó tíz 
percben láttuk azt az Érdet, amit 
egész  mérkőzésen  szeretnénk 
látni. A mérkőzés első nyolcvan 
percét el kell felejteni és csak a 
szép dolgokra szabad kell emlé-
kezni.  Gratulálok  a  csapatnak 
az utolsó tíz perchez.
 
Az  Érdi  VSE a  következő  két 

fordulóban  a  bajnokságban 
azonos pontszámmal álló ellen-
felekkel  találkozik.  Október 
7-én  vasárnap  három  órakor 
Pesterzsébeten,  az  Ady  E.  út 
150.  alatt  az  ESMTK  vendége 
lesz  a  csapat,  majd  október 
13-án,  három  órai  kezdettel 
Biatorbágy  csapatával  küzde-
nek meg  az  érdiek  az  Ercsi  úti 
pályán.  Harmat Jenő

Százhalombattai LK–Érdi VSE 2-3 (0-0)

Gyõzelem, õrületes végjáték után

Fontos három pontot szerzett a zöld mezben játszó érdi csapat
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Továbbra  is  csaknem  száz 
szakaszon  építik  a  csatornát, 
megkezdték a felkészülést a téli 
idõszakra  az  építõk,    hamaro-
san  befejezõdik  a  csatornaépí-
tés  a  Lõcsei  úton  és  a  Szovátai 
úton,  október  hónap  folyamán 
pedig  érkeznek  az  újabb  befi-
zetési  csekkek.  A  részletekrõl 
ezúttal  is Simó Károlytól,  az 
Érdi  Csatornamû  Társulat 
elnökhelyettesétõl kaptunk tájé-
koztatást.
Bár  idén  nagyon  sok  csator-

nát  megépítettek,  továbbra  is 
száznál  több brigád építi a csa-
tornát, csaknem száz szakaszon. 
A kivitelezők  szándékai  szerint 
idén  a  lehető  legtöbb  csatornát 
meg szeretnék építeni, hogy jövő-
re  leginkább a végleges úthely-
reállításokra  tudjanak  koncent-
rálni. A csatornaépítés határide-
je egyébként 2013. június, tehát 
bőven van még idő építeni.
Napokon belül két forgalmas 

útvonal  végéhez  érnek  a  csa-
tornafektetők:  befejeződik  a 
csatornaépítés  a  Lőcsei  úton 
és  a  Szovátai  úton.  Ezt  köve-
tően  egy-két  héten  belül  meg-
történnek a szükséges kamerás 
ellenőrzések  és  ezt  követi  a 
víztartási  próba.  A vizsgálatok 
után  megtörténhet  a  vissza-
aszfaltozás,  hogy  még  a  téli 
időszak  előtt  megfelelő  minő-
ségben  legyen  helyreállítva  az 
útburkolat.
Megkezdték  a  felkészülést  a 

téli  időszakra a  csatornaépítők, 
elkezdődtek  az  egyeztetések 
a  téli  útkarbantartási  tervről. 
Mivel  még  egyetlen  utcában 

sem vették át  a  csatornát, min-
den utca munkaterületnek  szá-
mít,  ahol  eddig  csatornaépítés 
folyt.  Ezekben az  esetekben az 
utca  fenntartása  a  csatornaépí-
tők kötelezettsége. A kivitelezők 
ígéretet  tettek  arra,  hogy  ahol 
letelt  a  konszolidációs  időszak 
és  megtörténtek  a  próbák, 
elkezdik  a  végleges  úthelyre-
állításokat.  Az  önkormányzat, 
mint  közútkezelő  egyeztetése-
ket kezdeményezett, hogy meg-
felelő  időben  felkészüljenek  a 
téli időszakra. 
Ha  megérkeznek  a  hatósági 

engedélyek,  elkezdődhetnek  a 
rákötések.  Ez  azt  jelenti,  hogy 
azokon a szakaszokon, amelye-
ket  egyenesen  a  már  üzemelő 
csatornaszakaszokra kötnek, és 
a  szállító  köztéri  átemelőnek 
is  van  megfelelő  kapacitása, 
megkezdődhet a rákötés, amint 
megérkezik a hatósági hozzájá-
rulás. A rákötésről minden érin-
tett  ingatlantulajdonos  írásos 
értesítést fog kapni.
Október  hónap  folyamán 

érkeznek  az  újabb  befizetési 
csekkek. Tavasszal hat havi csek-
ket küldött az Érdi Csatornamû 
Társulat  azok  számára,  akik 
postai  készpénz-átutalási  meg-
bízással  („sárga  csekk”)  fizetik 
az  érdekeltségi  hozzájárulást. 
Hamarosan postázzák az újabb 
hat  havi  csekket.  Továbbra  is 
javasoljuk,  hogy  fontolják  meg 
a banki átutalást vagy a csopor-
tos  beszedési  megbízást,  mint 
korszerû  fizetési  módot,  hisz 
ezáltal  a  befizetési  tranzakciós 
költségek is csökkenthetők!

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Mikor kezdõdhetnek  

a rákötések?

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

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

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

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

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

Iszak Eszter és Brasch Bence
közös cápás kalandja a Kubu Waterrr-rel

p
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ABLAK AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! Bontás-
beépítés-párkányozás-helyreállítás. Fizetés három 
részletben is lehetséges. 06-20-622-1136, 06-
30-852-6791

 ÁCSMUNKA

Tetõkészítéshez ácsokat, betanított ácsokat fel-
veszek! T:0630 563 5544

ÁLLÁS

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

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

Érd központjában lévõ szépségszalonba 
mûkörmöst, pedikûröst, masszõrt, fodrászt kere-
sek. T:0620 927 6933

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

Megbízható hölgy takarítást, vasalást vállal 
Érden és környékén. T:06 20 586 8340

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

ARANY-EZÜST
NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, NINCS 

LEVONÁS, CSALÁS! KP AZONNAL! 18K: 8000FT/
G-tól EZÜST: EVÕESZKÖZ, GYERTYATARTÓ, 
CUKORDOB. IPARI, STB! BP., JÓZSEF KRT 41. 
0630/9572206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EBÉD-VACSORA

ÉLELMISZER

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 
Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû 
GARANCIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 06-
70-570-5515

GARÁZS KIADÓ

Érd központban Koral-1-ben beléptetõkártyás, 
bekamerázott teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó. 
T:0670 316 4889

GÉP

GITÁROKTATÁS

Diplomás gitártanár magánoktatást vállal jazz, 
blues, klasszikus stílusban. T:20 490 0504 Házhoz 
megyek!

GYÜMÖLCS

Szedd magad és vásárlás 6 féle télálló almából, 
körtébõl. Érd, Bagoly u. 87. T:0620 423 0379

Almavásár! Többfajta szabolcsi alma termelõtõl 
ár:100-150,- Ft/kg Cím: Érd, Budafoki út 13.

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS











INGATLAN

XXII. Rózsakerten, 2 szobás, erkélyes, világos 
konyhás lakás parkos környezetben akciós áron 
eladó! Irányár: 9.300.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Arany János utcánál, 60nm-es, gázfûtéses, 
elsõ emeleti, nagyméretû, világos étkezõkonyhás 
lakás! Irányár: 14.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Arany János lakótelepen, 2 szobás, cirkós, 
nagykonyhás, jó állapotú lakás kihagyhatatlan áron 
eladó! Irányár: 11.900.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Leányka utcában, 3 szobás, világos kony-
hás, emeleti, parkra nézõ lakás bomba áron eladó! 
Irányár: 7.300.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XI. Kelenföldön, 1,5 szobás, felújított, egyedi 
mérõs, emeleti, déli fekvésû, parkra nézõ álomlakás 
eladó! Irányár: 9.350.000 Ft Tel: 06-30/949-4278

XVIII. Pestszentlõrincen 120 nm-es tetõtér 
beépítéses DK-i önálló ikerház fél 460 nm telken. 
4 szoba, 2 fürdõszoba, pince, garázs. 24 MFt Tel: 
06-20/776-6470

V. Hercegprímás u.,  55 nm-es tégla építésû 
lakás eladó. 1 + 2 félszobás, földszinti.  Ár: 23 MFt. 
0630-7136971 www.ingatlan.com/6689448

Érden a fanevû utcáknál 198 m² új építésû ame-
rikai konyhás nappalis családi ház nagyon kedvezõ 
áron 25,5 M Ft eladó. T:0630 981 6570

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

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

Szabolcsi mg nyugdíjas szakember vállal kert-
gondozást, bozótirtást, fakivágást elszállítással 
is, õszi kerttakarítást, külsõ festést, esõcsatorna-
tisztítást, javítást, cserépjavítást. T:06 20 312 
7676

KERTÉPÍTÉS

KIADÓ

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

Érden, Retyezáti utcában 1 szoba összkom-
fortos bútorozott lakás kiadó 10.01-tõl 1-2 fõnek. 
T:0620 268 1019

Érd központjához közel, vasútállomás mellett 
lakrész kiadó megbízható egyedülállónak. T:06 30 
587 8625

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

Kiadó Felsõ-parkvárosban családi ház 2 szobás, 
konyhával, garázzsal, 57 E +rezsi+kaució. T:20 
528 9123

Érd Parkvárosban 48 m² tetõtéri lakás 1-2 
fõnek kiadó 70 E Ft rezsivel+1 hó kaució. T:06 
30 210 1197

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

Érden másfél szobás lakótelepi lakás kiadó a 
Béke téren 40 E Ft/hó+rezsi. T:06 30 449 0881

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

Érden 30 m² különálló kis ház összkomfortos 1 
fõnek kiadó. T:06 30 750 1090











































KIADÓ LAKÁST KERES

Kiadó lakást keresünk, Budapesten, lehetõleg 
jó közlekedésnél, hosszútávra!!! Ajánlatokat a 266-
2698 vagy a 06 /30 826 66 91 számra várjuk!

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

Keresek Budapesten jó közlekedésnél, kiadó 
lakás hosszútávra.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rakodók-

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

KÖNYVELÉS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL
Munkát keres! Szakképzett varrónõ gyakorlattal, 

ipari gépekkel bedolgozást keres. T:06 30 8788 
400

OKTATÁS
Diplomás mérnök több év tapasztalattal mate-

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

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészítés 
tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. T:06 70 235 
3386

Fizika, matematika korrepetálás érettségéig. 
T:06 30 566 4456, 06 23 378 077

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR
Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelmesen 

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

SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS

SZOBAFESTÉS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón, 

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás korrekt áron. 

T:06 20 361 0447

SZOLGÁLTATÁS



























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

Kõmûves- és ácsmunkát vállalok, teljes házfel-
újítást kültérit és beltérit. T:06 70 418 3693

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS
Társasházuk szakszerû kezelését garan-

ciával vállaljuk. Mi nem ígérgetünk, velünk 
meg lesznek elégedve! CORRECT HOME Kft.  
www.correcthome.hu 06/30/623-9290

TÁRSKERESÕ

TELEK
Tárnok fõútvonalon 2500 m² vállalkozásra is 

alkalmas telek eladó, 40% beépíthetõ. Ár: 15,5 M Ft 
T: 06 30 210 1197

Eladó Érden Gyorma fõúton 1840 m² zártkerti 
telek. Az utcában villany van. Ár:2,9 M Ft. T:0620 
252 1723

TÜZELÕANYAG













TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

ÜZLET
BIZTOS MEGÉLHETÉS! Dísz- és térkõformák 

nagy mennyiségben + rázóasztalok, kiegészítõk, 
technológiával eladó, barterben is lehetséges! T:06 
20 952 8295

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Víz óra 
beszerelés csere mosó-mosogatógép bekötés 
tel:06 70 341 64 17





AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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A két  ambiciózus  csapat  már 
tavaly  is  egymás  útjában  állt  a 
dobogóért  folyó  küzdelemben. 
Az  Érd  és  a  Siófok  első  osz‑
tályú  tagsága  eddig  nagyjából 
párhuzamosan  futott,  két közös 
NB  I‑es  évük  során mindannyi‑
szor  a  rájátszásban  is  találkoz‑
tak.  A májusi  történések  még 
mindkét  csapatban  élénken 
élhettek,  és  a  nyári  események 
arra  utaltak,  ismét  nagy  csata 
lehet  közöttük  a  dobogóért. 
Amikor  kiderült,  kiket  szerződ‑
tet  az  ÉTV‑Érdi  VSE csapata,  a 
Siófok rátett még egy lapáttal, és 
az  addig  megszerzett  Kiss Éva, 
Futaki Hajnalka, Erdősi Ildikó, 
Léránt Vivien  mellé  megsze‑
rezték  az  azóta  már  elengedett 
szerb Dijana Stevint és a horvát 
válogatott  Andrea Sericet.  Ám 
az  elmúlt  napok  azt  mutatják, 
hogy míg  Érden  tervszerû  épít‑
kezés  zajlik,  addig  a  Balaton 
partján  kicsit  elszámolták  a 
takaró méretét,  és  végül  tovább 
nyújtózkodtak.  Kaotikus  napok 
zajlottak  Siófokon,  a  meccs 

előtt  két  nappal  a  vezetőedző, 
Imre Vilmos a férfibajnokságban 
dobogóért  küzdő  Csurgóhoz 
távozott.  Ha  ennyi  nem  lett 
volna  elég,  két  kulcsjátékost  –  
Bódi Bernadettet és  Ábrahám 
Szilviát – is  elküldött  a  kerettől 
a tulajdonos, akiben a szurkolók 
bizalma  is  megingott,  tán  meg 
is  tört.  A kispadra  eképpen  az 
utánpótlás‑együttesek  vezetője, 
Zámbó Tibor  ülhetett,  koránt‑
sem irigylésre méltó helyzetben, 
hiszen a bajnoki bronzérmes ed‑
dig még pontot sem szerzett. Az 
érdi  sérültgondok  ehhez  képest 
valóban  kisebbnek  tûntek,  de 
Tóth Tímea  és Török Petra  hiá‑
nya nyilván sosem jöhet jókor. 
  Az  újdonsült  NB  I‑es  edző, 

Zámbó Tibor úgy jósolta a meccs 
előtt,  vagy  szépen  halnak  meg, 
vagy nyerni fognak. Ennek meg‑
felelő  elszántsággal  kezdtek  a 
somogyiak, a Győr ellen kirobba‑
nó formában játszó Bogdanovics 
Annamária  ismét  vezére  volt 
csapatának.  Kimagaslóan  játszó 
játékos  akadt  érdi  oldalon  is, 

Alja Koren góljai mentek élmény‑
számba, egész pontosan az első 
négy  érdi  gól  fûződött  a  nevé‑
hez.  Nem  csoda,  hogy  gólerős 
játékának köszönhetően nagyon 
hamar beilleszkedett,  és  a  szur‑
kolók  kedvencévé  vált.  Kissé 
kapkodós  kezdés  után  aztán  az 
érdi  lányok  rendezték  soraikat, 
védelmi  vonaluk  pedig  ismét 
masszívnak  bizonyult.  A félidő 
derekán  kényelmesnek  mond‑
ható érdi előny állt az eredmény‑
jelzőn.  Ekkor  azonban  elvesz‑
tette  kapusát  az  Érd:  Janurik 
Kinga  ütközött  Erdősi  Ildikóval 
egy  siófoki  indítás  után,  és  ez 
sajnos  azonnali  piros  lapot  ért. 
Bírói  szempontból  nem  volt 
könnyû  eldönteni,  valójában 
Janurik Kinga elhagyta‑e a bün‑
tetőterületet, mivel  az  eset után 
a hatos vonalon belül landoltak, 
de  lehet, hogy csak a kontaktus 
után  estek  vissza,  azaz  sajnos 
a  kiállítás  jogosnak  tûnt. Kiváló 
kapusa  kiválása  nem  zavarta 
meg az Érdet, ugyanis Oguntoye 
Viktória  szintén  igen  jó  teljesít‑
ményt nyújtott. Mellette Kristina 
Elez és Wolf Alexandra  góljait 
kellett kiemelni, így az Érd négy‑
gólos előnnyel mehetett pihenő‑
re.  Az  első  félidő  krónikájához 
tartozott  még  egy  ijesztő  eset, 
amikor  egy  szerencsétlen  szitu‑
ációnak  köszönhetően  Bognár 
Barbara  esett  rá  Kovács Anna 
támaszkodó  lábára,  akit  ölben 
kellett  levinni.  A fellélegzés 
után  aztán  jöhetett  az  álmélko‑
dás,  ugyanis  a  kiváló  balkezes 
lövő a nagy ijedelemre gólokkal 
reagált.  Ezek  a  találatok  immár 
komoly  különbséget  jelentettek 
a  két  együttes  között,  de  eze‑
ket  megelőzően  kellett  hozzá 
két  Szvetlana Gridnyeva‑bravúr 
– előbb Bogdanovics Annamária, 

A Gyõr stabil védekezésen alapuló gyõzelmet aratott

Értékes két pont a viharos balatoni vizekrõl
majd  Erdősi  Ildikó  büntetőjét 
hárította.  Ezt  követően  feljött  a 
Siófok, szorossá tehette volna az 
állást,  de  Erdősi  Ildikó  ziccerét 
Oguntoye  Viktória  hatástalaní‑
totta.  A véghajrá  28‑25‑ös  érdi 
vezetésnél  indult,  Bogdanovics 
Annamária  gólja  kellemetlen 
utolsó perceket ígért a vendégek 
számára. Arról, hogy nem így lett, 
Kristina  Elez  és  az  ismét  akció‑
gólokat  szóró  Wolf  Alexandra 
gondoskodott,  persze  a  szőke 
irányító eddigi büntetőlövő haté‑
konysága  is  roppant  meggyőző 
a  szezonban.  A végeredmény 
magabiztos érdi siker lett, amely 
megfelelt  a  játék  képének,  az 
ÉTV‑Érdi  VSE uralta  a  mérkő‑
zést, de nem szabad elhallgatni, 
hogy  az  ellenfél nehéz helyzete 
ellenére  végtelenül  becsülete‑
sen, az utolsó pillanatig harcolt. 
Az  előrehozott  –  így  plusz  egy 
– meccs miatt az érdiek átmene‑
tileg a pontvadászat élére léptek, 
amire még nem volt példa a klub 
történetében.  Hogy  hozzá  tud‑
nának  szokni,  az  viszont  nem 
kérdés…

Siófok KC-Galerius Fürdő 
– ÉTV-Érdi VSE 27-34 (10-14)
Siófok, Beszédes József 
Általános Iskola, 400 néző.
Játékvezetők: Hargitai I. Gábor, 
Markó Gábor.
Siófok: Kiss Éva, Futaki 
Hajnalka, Nagy Éva, Schneider 
Éva 1, Szabadfi Ágnes 2, Erdős 
Diána 4, Schmidt Nikolett, 
Andrea Seric, Biber Zita, 
Szalai Babett 2, Bogdanovics 
Annamária 9 (2), Scheffer 
Zsanett, Németh Csilla 3, Erdősi 
Ildikó 5, Varga Nikolett 5, 
Bozsovics Rita.
Megbízott vezetőedző: Zámbó 
Tibor.
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Kovács Anna 7, Szara 
Vukcsevics 1, Balog Beáta 2, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 1, Vincze Melinda 2, Wolf 
Alexandra 7 (2), Kovács Gréta, 
Alja Koren 5, Bognár Barbara 1, 
Kristina Elez 7, Tóth Tímea.
Vezetőedző: Szabó Edina.
Kiállítások: 10, ill. 12 perc (piros 
lap: Janurik Kinga, 16. perc).
Hétméteresek: 4/2, ill. 3/2.

A győriek  elleni  mérkőzésen 
a tabella első és második helye‑
zettje  találkozott,  így  valódi 
szuperrangadóhoz  méltón  már 
a  meccs  előtt  órákkal  elfogytak 
a  belépők,  nagyobb  csarnok  is 
megtelt volna. Nem volt sérültek 
híján  Szabó  Edina  együttese,  a 
Siófok  ellen  megsérülő,  ám  ott 
még a játékba visszatérő Kovács 
Anna  hiányzott,  illetve  Török 
Petra és Tóth Tímea sem állt még 
rendelkezésre.  Az  ünnepélyes 
kezdődobást  az  érdi  női  kézi‑

labda atyja, a 70. születésnapját 
ünneplő  Kovács Károly  végezte 
el.  A mindig  mosolygós,  korát 
meghazudtolóan  fiatalos  Karcsi 
bácsi  Heidi Lökéhez  passzolt, 
így  indulhatott  a  mérkőzés, 
azonban  Bognár  Barbara, Balog 
Beáta  és Szekeres Klára  góljával 
csakhamar  a házigazda  vezetett 
3‑0‑ra.  Négy  és  fél  perc  telt  el, 
mire a címvédő is feljegyezhette 
első találatát, Görbicz Anita bün‑
tetőből  volt  eredményes.  Ettől 
kezdve  zsinórban  jöttek  a  győri 
gólok:  a  norvég  beállós,  Heidi 
Löke,  aki már  okozott  álmatlan 
éjszakákat  az  érdi  védelemnek, 
ismét  tündökölt.  Kapaszkodott 
a  hazai  alakulat,  de  lehetőségei 
behatároltak voltak. Nagyon hiá‑
nyoztak  Kovács  Anna  klasszis‑
megoldásai,  szemet  gyönyör‑
ködtető góljai, valamint Kristina 
Elez  sem  tudta  elkapni  a  fona‑
lat.  Oguntoye  Viktória  viszont 
parádézott  a  kapuban,  ám  ez 
elmondható  volt  a  másik  olda‑
lon Kristine Lunde-Haraldsenről 
is.  Az  első  félidő  legjobbjai 
egyértelmûen a hálóőrök voltak 
a játékrész vége felé egyre csön‑
desebben  csordogáló  mérkőzé‑
sen. 
 Látható volt, hogy a Győr szá‑

mára  prioritást  élvezett  védel‑
mének  minél  nagyobb  hatásfo‑
kú  játéka,  így  az  Érd  számára 
minden  elért  gól  kínszenvedést 
jelentett. Ennek oka volt, ugyan‑
is  a  Rába‑partiak  védőjátéka  a 
francia  Raphaelle Tervel  érke‑
zésével  elmondhatatlanul  sokat 
erősödött.  A magát  a  játékban 
mindenesnek tartó játékos azon‑
nal  tökéletesen  illeszkedett  az 
ETO‑ba,  és  ezt  Érden  is  bebi‑
zonyította.  Becsülettel  harcol‑
tak  a  hazaiak,  Szabó  Edina  is 
próbálkozott  taktikai  lépésekkel 
megnehezíteni  az  ellenfél  dol‑
gát,  a  nyitott  védekezés  átme‑
netileg  kissé  zavarba  is  hozta 
a  Győrt.  A magabiztos  előny 
tudatában  sort  cserélt  Ambros 
Martin,  a  tízgólos  különbség 
pedig Kovacsics Anikó kihagyott 
hetesének  köszönhetően  végül 
nem lett meg. 
A vendégek  végig  kézben 

tartották  a  találkozót,  és  szin‑
te  robotként,  látványosságok 
nélkül  tették  a  dolgukat,  így  a 

meccs  hőfoka  és  lendülete  a 
végére  jócskán  megcsappant. 
A védekező  kézilabdát  szere‑
tő  szurkolók  csemegézhettek, 
ennél  is  fontosabb  dolog  azon‑
ban, hogy a vereség ellenére az 
Érd továbbra is a dobogón van. 

ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi ETO 
KC 19-28 (11-17)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző.
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária.
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 1, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 4, Wolf Alexandra 2 
(1), Kovács Gréta, Alja Koren 
1, Bognár Barbara 4, Buzsáki 
Nikolett, Takács Kitti, Kristina 
Elez 3, Tóth Tímea.
Vezetőedző: Szabó Edina.
Győr: Katrine Lunde-Haraldsen, 
Herr Orsolya, Jovanka 
Radicsevics 3, Heidi Löke 7, 
Hornyák Dóra 1, Korsós Dorina 
1, Görbicz Anita 3 (2), Kovacsics 
Anikó 2, Eduarda Amorim 5, 
Rédei-Soós Viktória 2, Raphaelle 
Tervel, Orbán Adrienn 2, 
Szepesi Ivett 2, Sirián Szederke, 
Hornyák Ágnes, Andrea Lekics. 
Vezetőedző: Ambros Martin.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.
Junior:
ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi ETO 
KC 24-32
Ifjúsági:
ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi ETO 
KC 20-35

Most  hosszú  bajnoki  szünet 
vár  a  lányokra,  ugyanis  elkez‑
dődnek az EHF‑kupa küzdelmei, 
az Érd számára a 2. fordulóban. 
A fehérorosz HK Gorodnicsanka 
együttese  belement  pályavá‑
lasztói  jogának  feladásába,  így 
mindkét  meccset  Budaörsön, 
a  Városi  Sportcsarnokban  ren‑
dezik.  Az  első  meccs  október 
12‑én 18 órakor, a második októ‑
ber  14‑én  15.30‑kor  kezdődik. 
A következő bajnoki fordulóban, 
október  19‑én  18  órai  kezdettel 
a  Budapest  Bank‑Békéscsabai 
ENK  SE otthonában  lép  pályára 
az Érd.   Szarka András 

Kovács Anna súlyosnak tûnõ sérülést szenvedett a Siófok elleni mérkõzésen

Oguntoye Viktória mindkét mérkõzésen parádézott a kapuban


