
XXII. évfolyam, 40. szám 2012. október 11.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Menetrendek
Az önkormányzat egyeztet a MÁV-val és a 
Volánnal a menetrendekről.

2

Kínai képek
Shanghai 360° címmel mutattak be fényképfel-
vételeket a mûvelõdési központban.

7

Emlékezés a vértanúkra

A vértanúk a szabadság iránti elkötelezettségüknek jelét kitörölhetetlenül bele-
égették a nemzet tudatába – emelte ki ünnepi beszédében T. Mészáros András a 
hét végén megtartott október 6-i emlékünnepségen, amelyre ha nem is a gyertyák 
szélfútta lángjainak fényében, de csodaszép, kora õszi, verõfényes napsütésben 
került sor.   3. oldal

Üzenet a népmesék országából
Az érdi Városi Galéria 
adott otthont az Kõrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskola, a Cimbora Klub 
és a galéria által elsõ 
alkalommal meghirde-
tett Katyika meg Matyika 
Országos Mesemondó és 
Meseillusztráló Verseny 
döntõjének szeptember 
30-án. 13. oldal

Csatornázás félidõben

Szeptember végéig, a csatornaprojekt félidejéig 167 ki-
lométernyi csatorna készült el Érden. A gyors haladást 
„projektfelezõ” rendezvényen ünnepelték meg. 4. oldal

Fórum
Egerben jártak a Teleki Sámuel Általános 
Iskola tanulói.

10

Szurkolókra számítva
Októberi kéziünnepre készül a női csapat, 
számítanak a szurkolókra is.

16

Jogvédõk

Három ország hat szer-
vezetét képviselõ közép-
iskolás korú fiataloknak 
indítottak nemzetközi em-
beri jogi konferenciaso-
rozatot. 13. oldal

Anyatej

Elsõ ízben rendezték meg 
Érden a Szoptass szaba-
don! akciót, kilenc anyuka 
részvételével. 12. oldal

A                 mozibA hívjA!
300 olvasónkat hívjuk meg a magic boys című film premier előtti vetítésére. 

A részleteket, az október 11-én megjelenő heti Témában találja. 
Keresse az újságárusoknál!

* Akciónk csak a teljes árú készülékekre vonatkozik és 2012. december 31-ig érvényes. Részletek az üzletekben.

Hallása szívügyünk

Hallókészülék vásárlása esetén a szükséges 
kiegészítôket 50-100%-os kedvezményes 
áron kínáljuk Önnek.*

KUPON -100

KUPON -50
Ingyenes hallásvizsgálat!

2030 Érd, Budai út 28. • 23/362-351 • 30/825-9274

Ascent Hallásszalon Érden
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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 telefonbejelentés 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 Könyvtárában, 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  
telefonbejelentés 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.

A múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztató egyik témája a 
közösségi közlekedés volt. Mint 
T. Mészáros András elmond-
ta: nagyon sok panasz érkezik 
a MÁV és a Volán járatainak 
összehangolatlansága miatt.

– Vagy a buszt nem várja 
meg a vonat, vagy fordítva: a 
vonatról leszálló utas már csak 
integethet a busz után. Ezért 
kezdeményezni szeretnénk a 
MÁV és a Volán képviselőinél 
egy összehangolt menetrend 
kialakítását. Előfordulhat per-
sze, hogy a vonat egy-két percet 
késik; én úgy látom, hogy ilyen 
esetekben a busz bevárhatja a 
vonatot – a csatlakozás ugyanis 
nem azt jelenti, hogy egy órát 
kell várnunk a buszra. Felkérem 
tehát Segesdi János alpolgár-
mestert, hogy egyeztessen a 

Volánnal és a MÁV-val, hogy e 
problémákat minimálisra lehes-
sen csökkenteni. Úgy érzem, 
ez nem pénz, hanem csupán 
jóakarat kérdése, és remélem, 
ez mindkét cégben megvan 
– fûzte hozzá a polgármester, 
megjegyezve: évek óta problé-
mát jelent az is, hogy a balatoni 
vonatok nem állnak meg Érden. 
Ezt minden esztendőben jelzik 
az illetékesek felé – mind ez 
ideig eredménytelenül. 

– Remélem, hogy a MÁV 
rekonstrukciója után a menet-
rend is változni fog, és mind a 
Balaton felől jövő, mind az oda 
menő vonatok megállnak majd 
Érden – mondta T. Mészáros 
András.

A polgármester beszámolt arról 
is, hogy Ófaluban közbiztonsá-
gi fórumot tartottak Antunovits 

Antal önkormányzati képviselő 
szervezésében. A rendezvényre 
ellátogatott Pest megye rendőrfő-
kapitánya, Mihály István dandár-
tábornok is. 

– Az önkormányzat az elmúlt 
hat esztendőben közel félmilli-
árd forintot költött a közbizton-
ság támogatására, javítására. Ez 
ugyan állami kötelezettség, ám 
természetesnek tartjuk, hogy a 
város is hozzájárul ehhez a fel-
adathoz. E ráfordításnak előbb-
utóbb meg kell, hogy legyen 
az eredménye – jegyezte meg 
a polgármester, aki elmondta 
azt is: a napokban tárgyalnak 
az illetékesekkel egy új, kiemelt 
érdi kapitányság létrehozásáról; 
a megbeszélésen a fórumon 
elhangzott felvetéseket is meg-
tárgyalják. 

– A kiemelt kapitányság fon-

tos lenne, hiszen Érd megyei 
jogú város, Pest megye legna-
gyobb lélekszámú települése, 
ráadásul Budapest közelsége, a 
vasútvonalak és az autópályák 
áthaladása miatt úgynevezett 
utazó bûnözés is előfordulhat a 
városban, amire különös figyel-
met kell fordítani. Reméljük, 
mind a megyei főkapitány (aki 
maga is érdi lakos, és 2007-ig 
húsz éven át vezette az érdi 
kapitányságot), mind Öveges 
Kristóf alezredes, érdi rendőrka-
pitány partnerünk lesz abban, 
hogy a város által a közbiz-
tonságra fordított pénz mielőbb 
megtérüljön, és érezhetővé 
váljon a közbiztonság javulása. 
Úgy érzem, erre minden remé-
nyünk megvan – hangsúlyozta 
a polgármester. 

Az új rendőrkapitányság 
egy javaslat szerint a lőtéren 
kapna helyet, ahol valaha a 
honvédségnek volt egy lakta-
nyája – ezeket az épületeket át 
lehetne alakítani a rendőrség 
céljaira, jóval olcsóbban, mint-
ha újat húznának fel. Ez a meg-
oldás azért is megfelelő lenne, 
mert az épületeket korábban 
is fegyveres erők használták. 
A jelenlegi kapitányság a tervek 
szerint rendőrőrsként mûködne 
tovább.

A polgármester végezetül 
elmondta: a szeptember utol-
só napján megtartott Érd Körbe 
rendezvény most is nagyon 
sikeres volt; a reggel csepergő 
eső sem vette el a kerékpároz-
ni vágyók kedvét. A különböző 
távok megtétele a versenyzők-
től nagyobb odafigyelést kívánt, 
hiszen sok utcát még nem 
állítottak helyre a csatornázás 
után; szerencsére most sem tör-
tént baleset – zárta szavait T. 
Mészáros András.

 Ádám Katalin

A menetrendek összehangolását  

kéri az önkormányzat 
Az önkormányzat tárgyalni kíván a Volánnal és a MÁV-val a menetrendek összehan-
golása érdekében – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján. A polgármester egy közbiztonsági fórumról is beszámolt, hozzátéve: több szem-
pontból is szükséges, hogy Érden egy új, kiemelt rendõrkapitányság jöjjön létre.

Az önkormányzat egyeztetést kezdeményez a MÁV-val és a Volánnal a menetrendek összehangolása érdekében

Aradszki András országgyûlési képviselő 
október 6-án a délvidéki Adán emléke-
zett az Aradon kivégzett tizenhárom sza-
badságharcos tábornokra, és helyezte el 
koszorúját Damjanich János dombormûve 
előtt a szabadkai magyar főkonzulátus és 
a vajdasági magyar pártok képviselőivel. 
Emlékező beszédében utalt arra, hogy a 
vértanúk közül számosan épp a délvidéki 
harcokban vettek részt tevékenyen 1848 
folyamán, de voltak olyanok is, akik ezen a 
vidéken születtek. 

A parlamenti képviselő párhuzamot vont 
1849 és a mai magyar helyzet között: 

– A mai magyar kormányzati kommu-
nikációban gyakran hallhatjuk, hogy 
Magyarország ismét szabadságharcot foly-
tat. Jelenleg nem fegyveres idegen hadse-
reg ellen, hanem az államadósság, vala-
mint az azt mesterségesen előidézők ellen, 
akiknek nem érdekük az ország, a magyar-
ság felemelkedése. Mert nem csak Haynau 
akarta elpusztítani ezt a nemzetet. Ma is 
vannak olyanok, akik a pénzvilág hatal-
mával szíves örömest adósrabszolgaságba 
hajtanák a magyarságot. Mindazért tehát, 
amiért a szabadságharc hősei küzdöttek, 
ma is küzdhetünk: a nemzet szabadságá-
ért, a nemzet sorsának jobbra fordulásáért. 
Sajnos a múlt század itt maradt internacio-
nalistái a liberális globalistákkal összefog-
va az összetartozás szálait nemcsak kívül-
ről, hanem belülről is tépik. Ma az Európai 
Unióban sem könnyû Magyarország hatá-
rain kívül magyarnak lenni, de mindazok, 
akik őrzik kultúrájukat, anyanyelvüket, és 
a szülőföldjükön maradnak, a nemzet- és 
hazaszeretet hősi fokáról tanúskodnak. Az 
ország határain belül élőknek pedig min-
dent meg kell tenniük azért, hogy elsza-
kított nemzettársaink is kézzelfoghatóan 
megtapasztalják a segítségnyújtást minden 
nehéz helyzetben.

– A Magyarországon 2010-ben kéthar-
mados többséget kapott választási szövet-

ség – amelyet a Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt alkot – az elmúlt két évben 
jelentős lépéseket tett ezen az úton. Az 
Országgyûlés elfogadta a nemzeti összetar-
tozás törvényét, amely kimondja, hogy a 
magyar nemzet egysége valóság. A külhoni 
magyarok számára lehetővé tettük a kettős 
állampolgárságot, amely ugyanúgy meg-
illeti a magyarokat szerte a világon, mint 
a szlovákokat, a románokat, a szerbeket 
vagy a horvátokat. A kettős állampolgárok 
is megkapják a szavazati jogot, hiszen 
nem lehet különbséget tenni állampol-
gár és állampolgár között. Létrehoztuk a 
Nemzeti regisztert, amelynek segítségével 
a világban élő minden magyart nyilván 
tudunk tartani, róla gondoskodni tudunk, 
és szükség esetén meg tudjuk védeni. Az 
idén hatályba lépett alaptörvényünk sze-
rint Magyarország felelősséget visel min-
den magyarért. Ezért az utódállamokban 
élő magyarokért, az ő jogaikért a lehetősé-
geink szerint maximálisan kiállunk, hogy 
ellenük igazságtalanul se egyénenként, se 
kollektíven hátrányos megkülönböztetést, 
kettős mércét ne alkalmazzanak.

Aradszki András ezt követően – vissza-
térve az aradi vértanúk által ránk hagyott 
örökségre – kifejtette: 

– Összetartotta őket valami titokzatos erő, 
egy lelkiség, amely egységbe kovácsolta 
őket minden e világi különbség ellenére: a 
haza szeretete. A hazaszeretet, amely áldo-
zatvállalással párosult, és legyőzte az anya-
gi, nemzetiségi, származási és nyelvi ellen-
téteket. Ehhez nem iskola kellett, hanem 
eszme, szeretet, szív, öntudat és áldozat-
készség – és egy olyan remény, amelynek 
beteljesülése felől biztosak voltak. Ez a 
belső hozzáállás mûveltségtől, lakóhelytől, 
anyagi helyzettől független – a szívben 
lakik. Õk – a korabeli beszámolók szerint 
– keresztény hitükből merítettek erőt.

Mindezek alapján végül a hazaszeretet 

mai fontosságát emelte ki Aradszki András, 
hangsúlyozva: 

– A nem nemzetben gondolkodók nem 
véletlenül mondogatják nekünk, hogy „el 
lehet innen menni”. Persze, de boldogok 
nem leszünk sohasem, mert a gondviselés 
oda szánt minket, ahová születtünk, ott van 
dolgunk és hivatásunk, ahol felnőttünk, 
és nem ott, ahol a kényelmes gazdagodás 
lehetőségét látjuk. Ez független az anyagi-
aktól, mert egy teljesen más igazság: a haza 
szeretete. Nekünk itt élnünk s halnunk kell 
– zárta gondolatait az országgyûlési kép-
viselő a bácskai Adán, majd este megem-
lékező szentmisén vett részt a helyi római 
katolikus templomban. 

Az országgyûlési képviselõ Bácskában emlékezett

Aradszki András: A vértanúk közül sokan a délvi-
déki harcokban vettek részt



Érdi Újság 3XXII. évfolyam, 2012. október 11. aktuális

Nem medence ez, hanem lavór. 
Bár a peremén végig a Kárpátok 
fut, a víz az alján általában 
meleg, és gyógyító ásványi 
anyagokban gazdag. Óvatosan 
kell fúrni a földet, mert kőolaj 
keresése közben is meleg vizet 
talál az ember, ahogy a két 
világháború között leginkább 
elhíresült Hajdúszoboszlóból is 
ez csinált „világvárost”, de leg
alábbis üdülőfalut. Érd ugyan 
ettől még mesze van, de az 
első lépéseket megtette, hogy 
termálvizére fürdőt, szálláshe
lyeket, pihenési lehetőségeket 
építsen. Az óvatosság is indo
kolt, mert tucatnyi magyar kis
város és nagyközség szédült 
meg a szagos víz párájában, 
és álmodott nagyot, hogy az 
ébredés aztán annál fájdalma
sabb legyen. Nehezen lehetett 
megemészteni azt, hogy a víz, 
a fürdőkultúra ezernyi kínálata 
önmagában kevés a sikeres, a 
tömeges és a minőségi turiz
mushoz. 

A fürdő önmagában soha nem 
lehet nyereséges. Csak akkor 
hoz egy település életében mér
hető hasznot, ha hozzá a für
déshez, a gyógyuláshoz köthe
tő szolgáltatások, sportolási és 
kulturális lehetőségek, kulináris 
örömök, borvidékek, látnivalók 
és történelmi értékek kapcsolód
nak. Érd esélye talán éppen az 
lehet, hogy a főváros közelében 
egy kertvárosi aranygyûrû egyik 
ékkövévé válhat, s a társtelepü
lésekkel szövetkezve teremthet 
egy olyan kínálatot, amely az 
urbanizáció kellemetlenségeitől 
megkíméli a Budapestet látni és 
élvezni kívánó, ám a kamasz

kori romkocsmakultúrából már 
kinőtt, viszont annál fizetőké
pesebb generációt. Ha arra gon
dolunk, hogy a már most is 
sikeresen mûködő érdi Termál 
Hotel és Fürdő közel esik a 
Dunához, annak ráadásul egy 
könnyebben átlátható, bejárha
tó, hajózható és a korábbi ipar 
rozsdaövezetétől mentes terüle
téhez, akkor egy bővülési lehe
tőség már adott. De Budafok 
hagyományos pincészetei, a 
főváros nyugati részén jelen 
lévő és most ismét minőségi 
kínálatot produkáló kis borásza
tok, a budai hegyvidék gyalogos 
és lovas turizmusa, a kisvárosi 
„körgyûrû” hagyományos ven
déglátása mi mindent kínálhat, 
akkor érdemes Érden tervezni. 

Mivel a város környéki tele
püléseknek logisztikai szerepük 
is van a főváros ellátásában, az 
átmenő forgalom kényszerû 
kezelésben, nagyon alapos és 
összehangolt tervezést kívánna 
a kétségtelenül munkalehetősé
geket kínáló raktárvárosok sajá
tos jelenlétének és a természeti 
szépségek megóvásának fel
adata. Érd legértékesebb részei 
azok, ahol megmaradt a kisváro
si csend, ahol a kertek szépsége 
sajátos hangulatot teremt, ahol 
a bensőségességet éppen a ter
mészeti környezet adja, s ahol a 
város találkozik a tájjal.

A területfejlesztésnek soha 
nem szabad csak az utcák, a 
terek, a fasorok, a középületek, 
a buszmegállók rendszerében 

gondolkodnia. A tájban él a 
város, és a tájat csodálhatja meg 
az ideérkező ember. Érdemes 
talán Bécstől is ellesni az évszá
zados hagyományt, ahol külön 
ünnepi pillanata a városi léte
zésnek, mikor az elővárosok 
vendéglátása kínál emlékezetes 
estét. És miért is ne előzhetné 
meg az Érden elköltött vacsorát 
a hétvégi kiránduláskor egy für
dőzés, egy vízi kaland? Ha az 
itt élők, az ide a nagyvárosból 
kimenekülők, az itt megtelepü
lők jól érzik magukat, akkor 
miért ne hihetnénk el, hogy 
ez a hangulatos és változatos 
dombvidék, az itt megtalált ter
málvíz, az itteni Dunaszakasz, 
a közeli mesterséges vizek egy 
– jól szervezett és jól tervezett 
– kisvárosi hangulatban a kör
nyező településekkel összeka
paszkodva csodát tehetnek, és 
itt tarthatják a ma még zömmel 
átutazó közönséget. 

Merítkezzünk meg a gondo
latban, merítkezzünk meg mi is 
az itteni vízben, hogy a ma még 
magányos kezdeményezés, a 
fürdő és a gyógyulás gondolata 
egy jól mûködő hálózat számon 
tartott és népszerû része legyen. 
A Szecska, a Csaszi, a Lukács és 
a Rudas messze, a belváros ren
getegében van, és méregdrága. 
Az itt élők aligha kaphatnak rá 
ilyenfajta örömökre, de az itt 
szállást és vendéglátást fellelő 
közönség sem fog pusztán ezért 
útra kelni. Érd vizeiben az ásvá
nyi sók és nyomelemek mellett 
van még egyéb tartalék is. 

A vízben remek ötletei támad
nak az embernek. 

 Antall István

Érd vizei

Okosak. Tehetségesek. Néme
lyikük fantasztikus teljesít
ményre képes a sporttól a tu
dományokon át a művészetekig 
sok mindenben. Így aztán nem 
ritka, ha felnézünk rájuk, és 
olyanokat mondunk, hogy na
hát, mennyi mindent tudnak, 
csak úgy könnyedén, természe
tesen… Igen, a fiatalokról van 
szó, napjaink fiataljairól, akik 
felől azonban mégsem lehetünk 
teljesen nyugodtak. Mert mind
ez igaz, tényleg ilyenek, de a 
róluk kialakított kép mégsem 
zavarmentes. Mert nem tudnak 
mindent. Nem a tudós könyvek 
tartalmára, nem a tudományok 
felmérhetetlen tömegére gon
dolok, hiszen mindez végül is 
elsajátítható. Lehet azonban a 
fiatal elméje bármilyen szik
rázó, elkápráztathatja akár a 
világot is valamely különleges 
eredménnyel, az egész mit sem 
ér, ha nincs hozzá belső erő, 
erkölcsi tartás, ha nem tudja 
határozottan megvetni a lábát 
világban.

Fölényeskedő, „felnőttes” 
intelmek? Egyáltalán nem, 
inkább a féltés szándéka. Mert 
nézzünk csak körül! Milyen is 
ez a világ? Harc folyik hatalo
mért, pénzért, néha még apró
pénzért is. Nem csoda, ha ezek
be a kisebbnagyobb küzdel
mekbe a fiatalok is belekevered
nek. És ne kerteljünk: bizony, 
fiatalok azok is, akik durván 
beszélnek és viselkednek, akik 
kitépik az öregasszony kezéből 
a bevásárlószatyrot, megütik 
tanítójukat, olykor nemcsak 
lopnak, hanem rabolnak, sőt, 
emberéletre is törnek.

Mindennek fényében nem
csak érdekesnek, hanem idősze
rűnek is kell minősítenünk azt a 
nemzetközi programot, amelyet 
az ÁgaBoga Nagycsaládosok 
Érdi Szervezete hívott életre 
„What about my rights?” cím
mel. Ebben az Európai Bizottság 
támogatásával három ország hat 
különböző szervezetének képvi

seletében középiskolás fiatalok 
vesznek részt, és a téma nem 
más, mint a fiatalok jogainak 
védelme. A rendezvénysorozat 
egy konferenciával indult októ
ber hatodikán, szombaton, 
amelyen polgármesterek és 
parlamenti képviselő, rendőr
kapitány és bírósági vezető 
tartott előadást, jelen sorok 
íróját pedig az a megtisztelte
tés érte, hogy a médiából lesel
kedő veszélyekről beszélhetett 
(a rendezvényről beszámolónk 
lapunk 13. oldalán olvasható). 
A meghívottak összetételéből 
egyértelműen kiolvasható volt 
a szervezők szándéka: tudato
sítani kell a fiatalokban, hogy 
jogaik vannak, amelyeket alkal
mazhatnak, és amelyekkel 
megvédhetik magukat a külvi
lág ártalmaitól. Sajnos ezek az 
ártalmak néha csábító álruhá
ban jelennek meg, ráadásul a 
„felnőtt külvilág” sokszor nem 
is próbál segíteni a felisme
résben. Számtalan bizonyító 
erejű példa kínálkozik. Vannak 
zavarkeltésben érdekelt politi
kai erők is, amelyek néhány 
éve bevezették a „megélhetési 
bűnözés” fogalmát, ezzel mint
egy menlevelet adva a vagyon 
elleni bűncselekmények elkö
vetőinek, de idesorolhatók az 
elrettentést meg sem kísérelő, 
nevetségesen enyhe bírósági 
ítéletek is. A – főleg a kereske
delmi – médiából érkező ártal
mak külön írást érdemelnének 
erkölcsromboló, a fiatalok tisz
tességes értékrendjét összeza
varó hatásukkal.

 A fiataloknak joguk van a 
védelemre, de jogaikat csak a 
segítségünkkel tudják alkal
mazni. Nekünk kell vigyázni 
rájuk – már csak azért is, mert 
látjuk, hogy mennyire tehetsé
gesek, okosak, értékesek.

A szerkesztõ jegyzete

Védtelenek?

A Kálvin téri református temp
lom kertjében Erdélyi Takács 
István lelkész házigazdaként 
köszöntötte a résztvevőket, 
megemlékezve arról, hogy 
1996ban – Király Pál kezde
ményezésére és adományából 
– az országban elsőként Érden 
állították fel az aradi vértanúk 
emlékmûvét. A mártírhalált halt 
nemzeti hősök arcképét meg
örökítő, hatalmas égő gyertyát 
jelképező alkotás Domonkos 
Béla szobrászmûvész mun
kája. A templomkert ezúttal 
is szûkösnek bizonyult, így a 
megemlékező sokaság jó része 
a kerítésen kívülre szorult, de 
ez nem akadályozott meg sen
kit abban, hogy az országos 
gyásznapon lerója kegyeletét a 
szabadságharc mártírjai előtt. 

A Kőrösi iskola diákjai Ilosfai 
Csilla és Tasnádiné Kiss Ilona 
pedagógusok vezetésével a tör
ténelmi múltat felelevenítő ver
ses, zenés mûsorát követően T. 
Mészáros András polgármester 
mondott ünnepi beszédet, amit 
azzal a kérdéssel kezdett, ame
lyet immár 162 éve feltehetett 
magában mindenki, aki hû e 
hazához, nevezetesen, hogy 
lennee ma tizennégy? Lennee 
tizennégy bátor, a haza szabad
ságáért félelmei közt is életét 
adó hazafi? A kérdés azonban 
költői marad, hiszen a polgár
mesternek sem állt szándéká
ban itt és most megválaszolni, 
de hozzátette: az emlék örök. 
Az emlékezés kötelesség. Az 
emlékmûveken elhelyezett gyer

tyák a haza szeretetére, óvására, 
az önfeláldozásra emlékeztető, 
szélfútta lángok fénye apró, 
mégis bevilágítják az utat. Azt 
az utat, amely a szabadságunkig 
vezetett az elmúlt másfél évszá
zad során. T. Mészáros András 
hangsúlyozta: ezek az apró 
lángok képesek voltak megper
zselni nagy birodalmak fegyver
rel fenyegető ujjait, megégetni 
e birodalmak szabadságunkra 
törő katonáit. És ami talán ennél 
is fontosabb: képesek voltak 
bevilágítani a szabad magyar és 
európai jövő útját, fényt hozni 
a zsarnokságok sötét palotáiba, 
minisztériumaiba, pártirodáiba, 
s beleégetni az európai elmék
be a szabadság jelét – mondta. 
Megszûnhetett dobogni a golyó 
és kötél által kivégzett mártírok 

szíve, de van, amihez nem ér fel 
semmiféle terror és elnyomás: 
ez a nemzet önbecsülése, élni 
akarása, szabadságszeretete, 
amely épp a mártírok véréből 
nyer új és új erőt – fûzte hozzá, 
majd azt is megosztotta az 
egybegyûltekkel, hogyan merít
hetünk erőt múltunkból. Úgy, 
hogy ma az Aradon kivégzett 13 
mártír és a Pesten mártírhalált 
halt első felelős miniszterelnö
künk szívéből gyúlt lángok körül 
állunk. Ezek azok a lángok, 
amelyek maguk köré vonnak 
minden magyar hazafit október 
6án! Fohászunk pedig, hogy 
adja Isten, ennek a lángnak a 
fényénél ma is találjunk legalább 
tizennégy rátermett és áldozat
kész magyart! Kérnünk kell 

Istent, mert ma is szükségünk 
van rájuk – ahogy az aradiak pél
dája mutatja – holtukban is, de 
legfőképpen tehetségükben. T. 
Mészáros András azonban jele
nünkre célozva kiemelte: nap
jainkban nem az áldozatra van 
szükség, hanem a hazaszerető 
építőmunkára, amely folyamato
san és értőn cselekszik, s nem
hogy évekig nem tétlenkedik, 
de egy pillanatra sem! Az ilyen 
áldozatkész emberekből néha 
a bőség is kevés! 1848–49ben 
tíz és százezrek küzdöttek ezért 
az országért, amelyet miattuk 
érezhetünk ma is a hazánknak. 
Bár harcuk elbukott, és bár azóta 
nem egyszer kérdőjelezték meg 
e nép szabadság iránti elkötele
zettségét, a jel, amit beleégettek 
a nemzet tudatába, kitörölhe
tetlen. 

 Damjanich János utolsó pil
lanatait idézte fel egy korabeli 
mû alapján Kóka Rozália, majd 
a Bukovinai Székely Népdalkör 
mûsorát követően Csáky Imre 
alezredes, címertörténész, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi tagja mondta el 
gondolatait a mártírhalált halt 
hősökről és a gyásznapról. 
A tizenhárom kivégzett hon
védtábornok és az első magyar 
felelős miniszterelnök, gróf 
Batthyány Lajos vajon hősök 
voltak, vagy mártírok? Talán 
mindkettő – adta meg a választ 
is a feltett kérdésre, hozzáfûzve; 
gondoljuk át, 163 évvel ezelőtt 
Aradon és Pesten, azon a hideg 
októberi hajnalon, vajon mit 
élhettek át ők tizennégyen, ami
kor pontosan tudták, valami 
véget ér örökre: az életük befe
jeződik? Csáky Imre beszédé
ben egyebek között a bármelyik 
társadalmi réteggel tisztelettel
jesen viselkedő Batthyány Lajos 
érdemeit emelte ki. Az első fele
lős miniszterelnököt Kölcsey 
bölcs, tetteiben törekvő, céltu
datos és egyéniségét tekintve 
határozott férfiúként jellemez
te. Évszázadokra példa lehet 
e büszke arisztokrata politikai 
bölcsessége, higgadtsága és az a 
csodálatos képessége, ahogyan 
összefogta kormányában a poli
tikai akaratot. Az aradi vérta
núkra és e kiemelkedő erkölcsû, 
acélos akaratú, de az életét is 
feláldozni kész férfira emléke
zünk, aki irányító fáklyaként 
máig érvényes, korszerû érté
keket hordozott – emelte ki 
történelmi megemlékezésében 
Csáky alezredes. 

 Az ünnepi megemlékezés 
végén a városvezetők, a politi
kai pártok helyi szervezetei, a 
történelmi lovagrendek, a váro
si intézmények és a civil szer

Tisztelgés az aradi vértanúk emlékmûvénél 

Az emlékezés kötelesség, 

az emlék örök
A vértanúk a szabadság iránti elkötelezettségüknek 
jelét kitörölhetetlenül beleégették a nemzet tudatába 
– emelte ki ünnepi beszédében T. Mészáros András 
a hét végén megtartott október 6-i emlékünnepségen, 
amelyre, ha nem is a gyertyák szélfútta lángjainak 
fényében, de csodaszép kora õszi, verõfényes napsü-
tésben került sor.  

vezetek képviselői, valamint a 
lakosok elhelyezték a megem
lékezés koszorúit és virágait az 
aradi vértanúk Kálvin téri temp
lomkerti szobrának talpazatá
nál, és fejet hajtottak a mártírok 
emléke előtt.  Bálint Edit

T. Mészáros András polgármester 
mondott ünnepi beszédet

Csak a megemlékezõk egy része fért el a templomkertben, sokan a keríté-
sen túlról nézték végig a mûsort és hallgatták meg az ünnepi beszédeket
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A diákok mind a tizenhárom honvédtábornok emlékére egy-egy fehér sza-
lagot kötöttek a keresztre

Csáky Imre és Erdélyi Takács István – az alezredes történelmi megemlé-
kezésében Batthyány Lajos emberi és politikusi érdemeit emelte ki
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Sikeresen zárult az Érdet, 
Diósdot és Tárnokot érintő 
csatornaprojekt első „félideje”: 
a tervezett 322 kilométernyi 
gerinccsatornából csak Érden 
már 167 kilométert fektettek le. 
A gyors haladást október 4-én 
„projektfelező” rendezvénnyel 
ünnepelték, amelyen a három 
érintett település vezetői, a csa-
tornatársulat, az önkormányzat 

és a projektben részt vevő szer-
vezetek, kivitelezők képviselői 
vettek részt. 

Mint T. Mészáros András 
köszöntőjében kiemelte: az üte-
mezésnek megfelelően zajlik a 
beruházás.

– Jelenleg több mint százhat-
van helyen dolgoznak a város-
ban. Noha a csatornázással járó 
felfordulás a lakók életminősé-

gét rontja, elviselik, abban a 
reményben, hogy a jövőben 
jobb lesz itt élni. Ráadásul ez a 
beruházás minden egyes ingat-
lan értékét növeli majd, és a 
projekt nehézségeivel, gondjai-
val együtt is azt eredménye-
zi, hogy Érden is kialakulhat 
lassan a XXI. századi, európai 
életszínvonal. Tudjuk, hogy 
sokak számára nem a csatorna 
a legfontosabb – az építkezés 
kényelmetlenségeit azért vise-
lik el, hogy a későbbiekben a 
felszíni vízelvezetés, a járda, az 
úttest is kialakításra kerüljön. 
Bízom benne, hogy a mostani-
hoz hasonló összefogással ezt 
a célt is meg tudjuk valósítani 
– tette hozzá a polgármester, 
aki felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a közelmúltban megnyi-
tott, Alispán utca 4. szám alatti 
ügyfélszolgálati irodában a csa-
tornázással kapcsolatos problé-
mákat kezelik. 

Természetesen nem szûnik 
meg a csatornatársulat ügyfél-
szolgálata sem: a befizetések-
kel kapcsolatos észrevételeket 
továbbra is itt intézik, és a jövő-
ben is itt fogadják az egyéb 
témákban (mûszaki problé-

mák, úthelyreállítással, bekö-
téssel kapcsolatos panaszok) 
érkező megkereséseket. Ezeket 
– mint Simó Károlytól, a társulat 
elnökhelyettesétől megtudtuk 
– továbbítják az Alispán utcai 
ügyfélszolgálatnak, ahol min-
det összesítik, és az illetékesek-
től beszerzik a kívánt informá-
ciókat.

A csatornázási ügyfélszolgála-
ti iroda hétfőn 13-tól 18.30 óráig, 
szerdán 8-tól 12 óráig és 13-tól 
16.30 óráig tart nyitva. Vonalas 
telefonról ingyenesen hívható 
telefonszámukon (80/630-036) 
és az ugyfelszolgalat@erdicsa-
tornazas.hu e-mail címükön 
fenti időpontokon kívül is vár-
ják a jelzéseket, kérdéseket.

 Ádám Katalin

Az Érd és térsége szennyvíz-
tisztító telep rekonstrukciója 
és bővítése és szennyvízelveze-
tő rendszer fejlesztése (KEOP-
1.2.0/2F-2009-0001) elnevezésû 
projekt több mint 32 milliárd 
forintból, EU-támogatással 
valósul meg, és három telepü-
lés (Érd, Tárnok, Diósd) közel 
80 000-es lakosságának életmi-
nőségét javítja.

A csatornázott szakaszok aránya Érden szeptember végén
Részvízgyűjtő Folyóméter Arány

1. 14 550 44,09

2. 39 474 93,06

3. 41 917 73,67

4. 24 560 70,65

5. 23 962 58,17

6. 22 466 43,24

Összesen: 166 929 65,24

aktuális

Csatornázás: projektfelezõ rendezvényen ünnepeltek

Megnyílt Érden, az Alispán utcában 
a csatornázási ügyfélszolgálat
Szeptember végéig, a csatornaprojekt félidejéig 167 
kilométernyi csatorna készült el Érden – ha egymás 
után lefektetnék a csöveket, Balatonszentgyörgyig 
érne a csatornánk. A gyors haladást „projektfelezõ” 
rendezvényen ünnepelte a város, a másik két érintett 
település, Tárnok és Diósd képviselõivel együtt.

Az Alispán u. 4. szám alatt megnyílt az érdi csatornázási ügyfélszolgálat, ahol 
a projekttel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, kérdéseket fogadják

A projektnek köszönhetõen Érden is kialakulhat lassan a XXI. századi, 
európai életszínvonal – hangsúlyozta a rendezvényen T. Mészáros András 
polgármester

Tárnok, Érd és Diósd polgármesterei a „projektfelezõ” rendezvényen az 
eddig elért eredményeket ünnepelték
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Az ügyfélszolgálati iroda a hét két napján személyesen várja az ügyfeleket, 
telefonon és e-mailen mindennap adnak tájékoztatást

Megkezdõdött a „második félidõ” – több helyen már az utakat is rendbe hozták

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

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

üveggel Magyarország
legnagyobb gyártójától!

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

passzív házakhoz is!
• Õszi tetõablak akció!
Velux tetőtéri ablakok

-28% kedvezménnyel okt. 31-ig
• Fakro tetőtéri ablakok:

-30% kedvezménnyel okt. 31-ig!
• Dekorfóliás beltéri ajtók

25.900 Ft+áfa-tól

AJTÓ-ABLAK

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

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

www.diadaliv2001.hu

Már több mint 10 éve a lakosság szolgálatában!



Érdi Újság 5XXII. évfolyam, 2012. október 11.

Sokan azt hiszik: az utcájukban 
egy-két hét alatt lezajlik a csa-
tornázás, utána az élet visszake-
rül a régi, megszokott medrébe. 
Sajnos, ez általában nincs így 
– az utcák helyreállítása ugyanis 
nem egyik napról a másikra tör-
ténik; a nem szilárd burkolatú 
utcákban a megbolygatott föld 
eső után sáros, napsütésben 
porzik, kiállnak a csatornafe-
delek, az út itt-ott megsüllyed. 
Az aszfaltutakon sem lehet a 
megszokott módon közlekedni, 
hiszen kerülgetni kell a hely-
reállításra váró részeket. Nem 
csoda hát, hogy a csatornázással 
kapcsolatban a legtöbb panasz a 
helyre (nem) állított utcák miatt 
érkezik a csatornatársulat ügy-
félszolgálatához. Simó Károlyt, 
a társulat elnökhelyettesét arról 
kérdeztük: mit tudnak tenni 
azért, hogy az utak helyreállí-
tása megfelelő minőségben és 
tervezett ütemben történjen?

– Hangsúlyoznunk kell: vég-
leges helyreállítás eddig csak 
a 4-es részvízgyûjtő területén 
(a folyó nevû utcákban) volt. 
Innen nem is érkeznek pana-
szok, mivel a kivitelező nagyon 
jó minőségû munkát végzett; 
a földutak bizonyos helyeken 
sokkal jobb állapotban vannak, 
mint a csatornázás előtt. A többi 
részvízgyûjtő tekintetében ígé-
retet kaptunk a kivitelezőktől, 
hogy tíz napon belül elkezdik 

a már csatornázott részek vég-
leges helyreállítását – mondta 
Simó Károly, hozzátéve: a társu-
lat mûszaki szakemberei rend-
szeresen járják az utcákat, és 
balesetveszély esetén azonnal 
jelzik a kivitelezőnek a hibát, és 
intézkedést kérnek. 

– Október 3-án megbeszélést 
folytattunk a kivitelezők kép-
viselőivel, a beruházást veze-
tő mérnök, illetve a megboly-
gatott föld visszatömörítését 
ellenőrző szakemberek rész-
vételével. Az önkormányzatot 
Segesdi János alpolgármester 
képviselte, és jómagam is jelen 
voltam a tanácskozáson, ahol 
elmondtuk, milyen problémá-
kat látunk a helyreállítással (és 
ezen belül a föld tömörítésével) 
kapcsolatban. Fényképeket is 
bemutattunk, mind a jó, mind 
a rossz példákról. Elvárásunk 
természetesen az, hogy min-
denhol a megfelelő minőségben 
történjen meg a helyreállítás. 
A megbeszélésen tervezet is 
készült a fő-, illetve mellékutak 
helyreállításának ütemezéséről 
– ha ezt a kivitelezők betart-
ják, nem lesznek gondok a 
továbbiakban. A munkálatokba 

egyébként a közterület-fenntar-
tó intézményt is bevonják majd 
– tette hozzá Simó Károly, meg-
jegyezve: az aszályos nyár, illet-
ve az október eleji özönvízszerû 
eső egy-egy valóban jól helyre-
állított utcában is okozott káro-
kat, amit azonnal helyrehoztak. 
Meg kell említeni továbbá azt is: 
a projekt keretében több, koráb-
ban földburkolatú utat leasz-
faltoztak: a Kakukk, a Zrínyi 
Miklós, az Arany János, a Petőfi 
utcákat, és több még előkészí-
tés alatt áll. 

Segesdi János alpolgármes-
ter elmondta: az önkormány-
zat azt el tudja fogadni, hogy 
a végleges helyreállítás csak a 
föld tömörödéséhez szükséges 
idő leteltével történhet meg, azt 
viszont nem, hogy ez idő letelte 
után is gödrök, kráterek legye-
nek egyes utcákban. 

Végezetül egy jó hír a Lőcsei 
úton közlekedőknek: október 
végéig leaszfaltozzák az egész 
utat. A Szovátai úton még tart 
a csatornázás – elképzelhető, 
hogy itt csak a betonozás tör-
ténik meg a tél beállta előtt, az 
aszfaltozás tavaszra marad. 

 Ádám Katalin

Csatornázás után helyreállítás
Sokan kérdezik: mikor 
állítják helyre a csator-
názott utcákat? Végleges 
helyreállítás eddig a 4-
es részvízgyûjtõ területén 
történt; a többi szakasz 
ütemezésérõl múlt héten 
tárgyalt az önkormányzat 
a kivitelezõkkel.

A szilárd burkolattal nem rendelkezõ utcákban zúzottkövet terítenek
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Meghívó

A Tusculanum 
– Postástelep 

Településrészi 
Önkormányzat

(4. és 7.  
választókerület)

2012. október 15-én 
(hétfőn) 18.00 óra-

kor kezdődő ülésére
Az ülés helye:

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 

Gimnázium
(2030 Érd, Gár-

donyi Géza u. 1/B)

Meghívó

A Dombos – 
Fenyves Parkvárosi 

Településrészi 
Önkormányzat

(9. és 12.  
választókerület)

2012. október 16-án 
(kedden) 17.00 óra-
kor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel 

Általános Iskola 
(2030 Érd, 

Törökbálinti u. 1.) 
11-es terem

Meghívó

A Tisztviselő- és 
Újtelepi 

Településrészi 
Önkormányzat

(2. és 3.  
választókerület)

2012. október 17-én 
(szerdán) 17.00  
órakor kezdődő 

ülésére
Az ülés helye:

Batthyány Általános 
Iskola

(2030 Érd,  
Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11. 
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 2012. októ-
ber 17-én (szerdán) 18.00 
órától a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában, a 
11-es teremben (2030 Érd, 
Törökbálinti u. 1.) tartja 
a következő ülését, amely-
re mindenkit szeretettel 
várunk! 

Dr. Veres Judit
elnök

aktuális



Érdi Újság6 ajánló

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 
2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó 
Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. E-mail: ringierprint@ringier.hu Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2012. október 15–21.

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

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Október 15., hétfő 17 óra
A képzőművészet a rohanó élet 
tükrében
Előadó: Tóth Leven.

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Október 19., péntek 17 óra
Az őszi terménybemutató kiér-
tékelése. Vezeti: Ács Kata.

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Október 20., szombat 10 óra
Préselt növényekből képek 
készítése
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft.

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.

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

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 2012. ősz
„Kedvenceink”
Október 17., szerda 10 és 14 óra
Cincin lovag
Színes, magyarul beszélő 
angol–amerikai animációs film, 
87 perc.

Belépő: 1000 Ft, eseti belépő: 
400 Ft.

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói

Időszakos kiállítás: 
„Közel Afrikához” 
Magyar László életútját, mun-
kásságát mutatja be.
A kiállítás anyagához múzeum-
pedagógiai óra igényelhető 
Buttinger Dániel múzeumpeda-
gógustól.

Előadás:
Szenegál, a marabuk világa
Október 16., kedd 17 óra
Szilasi Ildikó Hermina kultu-
rális antropológus és Lantai 
Csont Gergely fotográfus elő-
adása.
 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A  felnőttkönyvtár programja
Október 17., szerda 17 óra
Edward Stachura: „Mindennap 
új napra ébredni” – könyvbe-
mutató.
Vendég: Kovács István műfordí-

tó (költő, történész, diplomata 
– volt krakkói főkonzul). 
Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület és a 
könyvtár közös rendezvénye.

OlvasOlimpia!

Sokat olvasol? Úgy gondolod, 
hogy mindenkinél többet? Nos, 
akkor mérd össze a többiek-
kel, hogy tényleg így van-e! 
A Gyerekkönyvtárban most azt 
keressük, hogy vajon melyik 
olvasónk olvas a legtöbbet. Ha 
te is ringbe szállnál a Tanév 
Legolvasottabb Diákja címért, 
ne habozz, regisztrálj nálunk 
a versenyre, ahol megkapod a 
speciálisan erre készített olva-
sójegyedet!
A versenyben való részvétel 
feltételei:
–  érvényes gyerekkönyvtári 

tagság a 2012/2013-as tan-
évben,

–  legfeljebb középiskolás, nap-
pali tagozatos diák.

Jelentkezz a könyvtárban!

Könyvtári játék
Tudod-e?
A feladatlapot
Keresd a gyermekkönyvtárban 
vagy honlapunkon:
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
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

60 év,  
60 koncert 

Október 27., szombat 18 óra
Dal-, opera-, operettest

Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes 
művész és Sándor Szabolcs  

zongoraművész
közreműködésével.

Jegyek elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában.
Belépő: elővételben 2000 Ft, 

a helyszínen 2500 Ft.

Előzetes: Figyelem!
A „Színház az egész világ” bérlet első előadásának időpontja 

október 28-án, vasárnap 15 óra.

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 titkárának 
diktálja  élete  történetét.  A színésznő,  aki  a  lapok  számára 
mindig  pletykákkal  szolgáló  híresség  volt,  eljátszott  minden 
korabeli nagy főszerepet, turnéival beutazta a világot, többször 
járt  Budapesten  is.  Halálos  ellensége  volt  Bernard  Shaw,  jó 
barátja Oscar Wilde, plakátjait maga Alphonse Mucha tervez-
te.  A közönség  rajongott  érte,  de  a  kritikusok  utálták.  Ahogy 
végigkövetjük eseményekben és kalandokban gazdag életének 
történetét, pillanatokon belül vérre menő szerepjáték kezdődik, 
sziporkázóan humoros, máskor szívszorító jelenetekkel.

A bérlet ára 7000 Ft, alkalmi belépőjegy 2800 Ft.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján 
pályázatot hirdet szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:  Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. A munkakörbe tartozó,  illetve a vezetői megbízással  járó  lényeges fel-
adatok: gitároktatás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati  feltételek:  Felsőfokú képesítés, szakirányú klasszikus gitár szak, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (bizonyít-
vány). A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. október 26. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt a 20/3883-086, 23/364-318-as telefonszámon.
A  pályázatok  benyújtásának  módja:  Postai úton a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Felső utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372-5/2012, valamint 
a munkakör megnevezését: szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár.  • Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu e-mail 
címen keresztül • Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A  pályázat  elbírálásának  módja,  rendje:  A pályázat megismerése után személyes találkozó. Majd telefonon vagy e-mailben való értesítés 
a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Helyben a 
szokásos módon – 2012. október 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon szerezhet. 

Az OTP Csoport
ingatlanközvetítô hálózata
Ingatlan- és pénzügyi
közvetítôket keres
Érd és környékére.
Feladata: piaci megbízáskötés, 
érdeklôdések generálása, prezen
tációk, ajánlatok menedzselése, 
pénzügyi termékek értékesítése 
és adminisztráció.

Amit kínálunk: stabil háttér, 
kimagasló jutalék, laptop és 
telefon, térítésmentes képzések, 
marketing eszközök és hirde
tések támogatása, irodai háttér.

Amit elvárunk: kiváló kommu
nikációs készség, csapatmunkára
való képesség, számlaképesség

Fényképes önéletrajzot az 
erd@otpip.hu címre várunk.

www.otpip.hu



ember számára a világ közvet-
lenül nem hozzáférhető, ezért 
szükséges, hogy a képek közve-
títsenek a világ és az emberek 
között. Ezt részben elfogadva, 
a fotózás ha nem is az egyet-
len, de mindenképpen a világ 
megközelítésének egyik módja. 
Specifikussága pedig abban rej-
lik, hogy egyetlen ezredmásod-
perc rögzítésében akár évszáza-
dokon átvonuló valóság bemu-
tatására is képes. Az üveggolyó 
tehát a fényképezőgép optikáját 
jelenti, ami egy olyan sajátos 
eszköz, amelynek segítségével 
egyetlen pillanat rögzítésével, 
akár évezredeken átnyúló való-
ság megragadható, megörökít-
hető. Egyetlen pillanatban tör-
ténelmet, hagyományt, kultúrát 
– múltat és jelent is közvetít. 

T. Mészáros András köszöne-
tet mondott Kövecses Ferencnek, 
aki egy kínai baráti társaság 
tagjaként lehetővé tette, hogy 
ez a kiállítás Érden létrejöjjön, 
és ezeken a nagyszerû fotó-
kon keresztül kisebb-nagyobb 

emóciók érjenek bennünket a 
távoli Sanghajból, ahol – mint 
kiderült – számos magyar is él. 
Egy internetes portálon pedig 
az is olvasható, hogy hazánk-
fiait „békével tölti el az ottlé-
tük” – ezt ők maguk írják, ami 
arra utal, hogy Sanghaj az euró-
pai emberek számára is élhető 
város, ahol az emberek jól érzik 
magukat. Igaz, kultúrája talán 
kissé szokatlan számunkra, de 
a „Shanghai 360°” címû kiál-
lítás ezért is volt oly izgalmas 
számunkra, mert a kínai kultú-
ra még jobb megismerésére és 
felfedezésre sarkallt bennünket. 
A képeken látható volt a kitartó, 
szorgalmas munka dicsérete, és 
az is, hogy a több évezreden 
át megőrzött kultúra jól meg-
fér korunk vívmányaival és a 
technika szélsebes fejlődésével. 
Mennyi hagyomány, mennyi 
új és modern dolog és mennyi 
szépség tárul elénk e távoli 
város pillanatképeiről! Érdemes 
volt végigjárni a kiállítást – zárta 
megnyitóbeszédét T. Mészáros 
András, majd Wang Hongliang, 
a Kínai Népköztársaság magyar-
országi nagykövetsége kereske-
delmi tanácsosa ragadta meg 
az alkalmat, hogy köszönt-
se a megjelenteket, és a fotó-
kiállítás kapcsán pár szót szól-
jon Sanghajról, amely Kína 
egyik legfejlettebb városaként 
az egész ország gazdaságpoli-
tikáját is tükrözi. Az érdi tár-
lat képet adott arról, hogy az 
utóbbi években óriási gazdasági 
fejlődésen ment keresztül ez az 
ország. A tanácsos említést tett 
arról is, hogy Kínában élt és 
dolgozott egy magyar szárma-
zású építész tervező, akinek a 
nevéhez a Jangce folyó nyu-
gati partjánál rengeteg épület 
terve fûződik, és ma is népszerû 
ebben az országban. Wang 
Hongliang örömét fejezte ki, 
hogy erre a kiállításra egy olyan 
országban került sor, amely 
Kelet-Közép-Európában Kína 
számára a harmadik legnagyobb 
befektetési célországnak számít. 
Mint elmondta, alig pár hónap-
ja érkezett Magyarországra, 
de már számos olyan jelentős 
kulturális eseményen vehetett 
részt, amely a kínai–magyar 
kapcsolatok épülését és gyara-
pítását szolgálja, mint ahogyan 
ez a kiállítás is, amely nagymér-
tékben járult hozzá ahhoz, hogy 
a magyarok egy kicsit megis-
merjék Sanghajt, általa pedig 
betekintést nyerjenek a kínai 
emberek életébe és kultúrájába. 
 Bálint Edit
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október 15., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt 
9:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai 

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

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

október 16., kedd
8:00 Híradó
8:30 Négyszemközt
9:00 187 magazin
9:30 Kézilabda-mérkőzés

11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

A száradtkezű története 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

Nemes Tibor filmje 39. 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 39. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

október 17., szerda
8:00 Híradó 
8:30 Fény-kép
9:00 Magyarok az emberevők földjén 14/5. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

zin 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 39. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:15 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

A száradtkezű története 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Számvetés 6/1. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

október 18., csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás
8:45 Négyszemközt
9:00 Csillagszem
9:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 39. rész 
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének élő 

közvetítése
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 39. rész 
15:50 Mozgás

16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Nikla, 50/28. gasztronómiai maga-

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

18:10 Számvetés 6/1. magyar dokumentumfilm-
sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

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

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

Nemes Tibor filmje 39. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 19., péntek
8:00 Híradó
8:30 Bibliai Szabadegyetem  

Mennyei polgárság 60’ 
9:30 Négyszemközt
9:50 Számvetés 6/1. magyar dokumentumfilm-

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 39. rész 
11:05 Fény-kép
11:35 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/1. magyar dokumentumfilm-

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Fény-kép
17:25 Polgár-társ
17:55 Mozgás
18:25 Itthon – Otthon Bihari hegyek 12/5. isme-

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Mennyei polgárság 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

október 20., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ

10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 Számvetés 6/1. magyar dokumentumfilm-

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mennyei polgárság 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 39. rész 
20:30 Az utolsó szó jogán II. 

portréfilm dr. Béres Józsefről, 127’ 
rend.: Kósa Ferenc 

22:40 Az utolsó szó után 
portréfilm dr. Béres Józsefről, 36’ 
rend.: Kósa Ferenc 

23:15 Érdi Panoráma
23:45 Csillagszem

október 21., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás

10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Mennyei polgárság 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Mennyei polgárság 60’ 

17:00 Az utolsó szó jogán II. portréfilm dr. Béres 
Józsefről, 127’ rend.: Kósa Ferenc 

19:10 Az utolsó szó után portréfilm dr. Béres 
Józsefről, 36’ rend.: Kósa Ferenc 

19:50 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:20 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 40. rész 

20:50 Fény-kép
21:20 Mozgás
21:50 Polgár-társ
22:20 Érdi Panoráma
22:50 Fény-kép
23:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. október 15–21.

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.

A fotókon a kínai nagyváros, 
Sanghaj egyszerre modern és 
klasszikus városképével ismer-
kedhettek meg a látogatók, 
az urbanizációtól az iparig, a 
tudománytól a kultúráig. Az 
érdi megnyitóra a nagyszá-
mú helyi érdeklődőn kívül a 
Kínai Népköztársaság magyar-
országi nagykövetségéről is 
érkeztek vendégek, és itt élő 
kínaiak is eljöttek. A tárlatot T. 
Mészáros András polgármester 
ez alkalomból nemcsak mint 
a város első embere, hanem 
mint hozzáértő ajánlotta a meg-
jelentek figyelmébe, hiszen 
neki is szakmája a fotózás, a 
fotómûvészet, igaz, ezzel mos-
tanság kevés ideje marad fog-
lalkozni. Megnyitóbeszédében 
József Attila verssorát idézve – 
„A távolságot, mint üveggolyót, 
megkapod…” – hangsúlyozta, 
hogy ez esetben az objektív len-
cséje jelenti számunkra azt az 

üveggolyót, amin keresztül a 
Sanghaj és Érd közötti, csak-
nem nyolcezer kilométernyi 
távolság és a hatórányi időel-
tolódás egyetlen szempillantás 
alatt szertefoszlik, és a maga 
valóságában elénk tárja ezt a 
roppant dinamikusan fejlődő 
kínai nagyvárost. A képekre 
rátekintve azonban látható, 
hogy az erőteljes fejlődéssel pár-
huzamosan a sanghaji emberek 
féltve őrzik, óvják és ápolják 
a hagyományaikat, történelmi 
és természeti értékeiket. Nem 
lehet nem észrevenni a múlt 
lenyomatát, például a szélsebe-
sen száguldó gyorsvonat mögött 
a város történelmi múltját őrző 
építészeti értékeket, és azt a 
kellemes természeti környeze-
tet, amely kellemessé, élhetővé 
teszi ezt a nagyvárost – hang-
súlyozta a polgármester. Egy 
cseh mûvészettörténész megál-
lapítását idézte, aki szerint az 

Fotók a lendületesen fejlõdõ Sanghajról

Kína üveggolyón keresztül nézve
Az objektív lencséje olyan, mint az az üveggolyó, amelyen keresztül még a Sanghaj 
és Érd között húzódó hatalmas távolság is egyetlen szempillantás alatt szertefosz-
lik, és képes rá, hogy a maga valóságában megmutassa és megismertesse velünk 
ezt a dinamikusan fejlõdõ hatalmas várost – emelte ki T. Mészáros András polgár-
mester a „Shanghai 360°” címû fotókiállítást az érdeklõdõk figyelmébe ajánlva. 
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ adott helyet a távoli ország nagyvárosát be-
mutató tárlatnak.

A lenyûgözõ fotók és a bennük gyönyörködõ közönség

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A fotókiállítás megnyitóját a Lukin László AMI muzsikusai kellemes zené-
jükkel hangulatossá varázsolták
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Életem egyik legszebb 
nyaralása volt!

Nagy volt a családom öröme, mikor kiderült, hogy az 
Erzsébet-program keretében nyaralást nyertünk. Kilenc 
éve kerekesszékben ülök. Sajnos, ez idáig nem is mertem 
kimozdulni az otthonomból. A fogadtatás fantasztikus 
volt, a hangulatos köszöntõ feloldotta az érkezés izgalmait. 
Nagyon jó csapat alakult ki, ami nagymértékben köszönhetõ 
az üdülõ munkatársainak. A programok felemelõ élményt 
nyújtottak mindannyiunk számára. Életem egyik legszebb 
nyaralása volt ez! Nem gondoltam, hogy ennyire jól fogom 
érezni magam. 

János, Ibolya és a kicsi Lilla

Nagyon nagy tisztelettel köszönjük azt a kedves és csodálatos 
élményt, amit az Erzsébet-programtól kaptunk! Nagyon meg 
voltunk elégedve a szobáinkkal, a kiszolgálás és az étel elsõ 
osztályú. Gyermekeimet már 16 éve egyedül nevelem, az 
Önök segítsége nélkül ilyen élményben soha nem lett volna 
részünk. 

B. Éva, L. Éva édesanyukája

Magam és családom nevében szeretnék köszönetet mon-
dani Önöknek. Köszönöm, hogy lehetõvé tették három 
kisgyermek (kettõ állami gondozott) számára hat nap, 
öt éjszaka eltöltését a Balatonon, az Erzsébet Szálloda 
Siófokban! Saját erõbõl erre még csak gondolni sem tud-
tunk volna. Jól éreztük magunkat, nagyon korrekt volt a 
szálláson az ellátás, a személyzet, a tisztaság kifogástalan. 
Remélem, lesz még lehetõsége a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványnak, hogy hozzásegítse a rászorulókat néhány 
napos felhõtlen kikapcsolódáshoz, ahogy most minket is 
megsegített.

K. Zoltánné

Férjemmel és örökmozgó öt és fél éves kisfiunkkal az Erzsébet-
program segítségével jutottunk el nyaralni. Nagyon elégedettek 
voltunk a segítõkész személyezettel és az ellátással. A szobán-
kat otthonosnak, az ételeket finomnak találtuk. A pazar svéd-
asztalos reggeli bõséges választékával mindannyiunk ízlésének 
megfelelt. Egyszóval: Gratulálok! 

Cs.-né Anikó

Húsz éve nem nyaraltam. Ez a négy nap ritka szép ajándék 
volt. A szállás kifogástalan, a személyzet udvarias, figyelmes. 
A panoráma önmagáért beszélt. Szép volt, jó volt.

T.-né

Négy napot tölthettem együtt testvéremmel nagyon kelle-
mes körülmények között az Erzsébet-program pályázatának 
köszönhetõen. Nagyon meg voltunk elégedve az étellel, a 
személyzet figyelmes kedvességével, szobánk és az ellátás 
minõségével. 

B. Jánosné

Nagyon boldogok vagyunk, hogy kisvárosunkból tíz, hátrányos 
helyzetben lévõ gyermek életében elõször láthatta a Balatont! 
Ezt az Önök segítségével értük el! Mondanom sem kell, hogy 
a gyermekek szülei anyagi helyzetük miatt nem lennének 
képesek eljuttatni gyermekeiket nyaralni. Hálásak vagyunk a 
lehetõségért és köszönjük, hogy az Erzsébet-tábor által gazda-
gabbá és színesebbé tehettük a gyermekek életét!

K-N. Martina

Szeretném tanítványaim és a magam nevében köszönetemet 
kifejezni, hogy részesei lehettünk az Erzsébet-tábornak. A 
Zánkán töltött hat nap felejthetetlen élményekkel gazdagította 
a gyermekeket. A mi kis csapatunk mindennel maximálisan elé-
gedett volt. Kiváló, bõséges ellátásban volt részünk, ami páro-
sult a konyhai dolgozók kedvességével. Az animátorok nagy 
szeretettel és türelemmel foglalkoztak a kicsikkel. Vitorláztunk, 
moziztunk és persze rengeteget strandoltunk, hiszen végig 
kánikula volt. Még egyszer köszönet a lehetõségért!

B. Andrea

A Darus Utcai Általános és Magyar–Német Két Tannyelvû 
Iskolából húsz diák táborozott a fonyódligeti Erzsébet-tábor-
ban. Sok élmény, program és barát várt minket. A színes 
programajánlat, az étkezés és a szállás minõsége csak emelte 
a tábor színvonalát. Részt vettünk egyebek között táncokta-
táson, a Kolompos együttes mûsorán, és bátorságpróbán is. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. A hangszóróból mindig 
szólt a zene. Volt egy tábordalunk, az Erzsébet-tábor induló-
ja, ami nagyon illett a balatoni hangulathoz. Ez minden nap 
háromszor csendült fel, a reggeli, az ebéd és a vacsora kezde-
tét jelezte. A tábor területén sok sportpálya található, például 
röplabda-, foci- és kosárlabdapálya. Hazaérkezésünk után 
barátaink irigykedve hallgatták élménybeszámolóinkat.

a Darus utcai iskola tanulói

Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek a lehetõséget, 
hogy részt vehettünk az Erzsébet-táborok egyikében. A sok 
lehetõség közül mi az Alkotómûvészeti tábort választottuk 
Fadd-Domboriban, ahol csodás környezetben, szép idõben, 
segítõkész vezetõk segítségével hat felejthetetlen napot töl-
töttünk el. Igazi barátságokat kötöttünk, remek kis mûvek 
születtek a kezeink alatt. Gazdag programokon vehettünk 
részt, új ismereteket szerezve. Hálásak vagyunk mindezért, 
és csak remélni tudjuk, hogy jövõre ismét részesei lehetünk 
ilyen csodás élményeknek. Addig is hírét visszük, bármerre is 
járunk, hogy élt egyszer egy Szent Erzsébet és született egy 
Erzsébet-tábor.

Cs. Réka és Nóra

2012 nyarán több mint 14 ezer 
gyermek üdült az Erzsébet-
program keretében megvalósuló 
Erzsébet-táborban a Balatonnál 

és más táborhelyeken. Magyar-
országon hosszú évek óta nem 
volt példa arra, hogy ilyen szer-
vezett keretek között, ennyi 

szociálisan rászoruló gyermek 
üdülhessen. Olimpiai bajnokok, 
élsportolók, neves mûvészek áll-
tak a kezdeményezés mellé. 

Az Erzsébet-táborban eltöl-
tött vakáció önfeledt pillanatait 
háromrészes film mutatja be. 
Az eseményeket 16 nap alatt 
egy 17 fõbõl álló stáb rögzítette, 
48 felnõttel és sok gyermekkel 
interjút készítve, a végeredmény 
60 órányi nyersanyag lett.

Az ebbõl készült 3x26 perces 
Erzsébet-tábor filmben szere-

pel többek között Kovács Kokó 
István és Erdei Zsolt Madár 
ökölvívók, Komáromi Tibor bir-
kózó, Hadfi Dániel és Kovács 
Antal cselgáncsozók, Vincze 
Ottó labdarúgó és az öttusázó 
Balogh Gábor. 

Töretlen az érdeklõdés az 
Erzsébet-program kedvezmé-
nyes üdülési lehetõségei iránt. 
Az Õszi kirándulásra a meg-
jelölt határidõig, szeptember 
10-ig közel hatszáz pályázat 
érkezett az iskoláktól a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítványhoz, 
a legtöbb Pest, Bács-Kiskun, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébõl. 
A részt vevõ gyermekek száma 
meghaladja a 16 ezret.

A pályázatra alap- és közép-
fokú közoktatási intézmények,  
1–12. osztályosokból álló isko-
lai csoportokkal jelentkezhet-
tek. A nyertesek kirándulás 
megszervezéséhez kapnak 
támogatást, amely állami 
tulajdonban lévõ Erzsébet 

Táborokban vehetõ igénybe, 
tanulónként 1000 forint önrész 
befizetésével. A diákok teljes 
ellátással négy napot tölthet-
nek együtt társaikkal az ország 
különbözõ pontjain megta-
lálható táborokban: egyebek 
között Balatonberény, Csopak, 
Fonyódliget, Fadd vagy Vajta 
településeket és azok környé-
két fedezhetik fel.

Az Erzsébet-tábor a nyár 
folyamán több mint 14 ezer 
gyermek számára tette lehetõvé, 
hogy szünidejüket csoportos, 
valamint tematikus – sport- és 
mûvészeti – táborokban töltsék. 
Az Erzsébet-tábor és az Õszi 
kirándulás pályázatokkal az 
idei évben összesen több mint 
30 ezer gyermek részesül üdü-
lési támogatásban.

Ősszel újra gyerekzsivaj 
a táborokban

Alig telt el egy hónap, hogy az Erzsébet-tábor be-
zárta kapuit. A nyári táborhelyszínek azonban az 
õsz beköszöntével sem maradtak üresen. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány Õszi kirándulás pályázatá-
val több mint 16 ezer diák jutott ismét kikapcsolódási 
lehetõséghez, ezzel több mint 30 ezerre nõtt azoknak 
a gyermekeknek a száma, akik az Erzsébet-program 
keretében üdülési támogatásban részesülnek.

Olimpikonok, mûvészek, önkéntesek, programvezetõk 
és sok gyermek a fõszereplõje az Erzsébet-táborról 
készült filmnek, amely arról is szól, hogyan lesznek 
egy nagy közös élmény részesei az ország különbözõ 
pontjairól érkezõk. A film elsõ részét október 7-én ve-
títették az m1-en, a további részeket október 13-án és 
14-én tekinthetik meg a nézõk.

Már látható az ErzsébEt-tábor filM

Vetítési idõpontok az m1-en
1. rész: október 7. (vasárnap),  14.05
2. rész: október 13. (szombat),  14.35
3. rész: október 14. (vasárnap),  14.40
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Erzsébet-program

Az Erzsébet-program keretében kiírt pályázatoknak 
köszönhetõen több mint 100 ezer honfitársunk 
kapott lehetõséget arra, hogy eljusson pihenni. 
Alábbiakban azoknak a nyertes pályázóknak a 
köszönõleveibõl és nyári üdvözleteibõl válogattunk 
össze egy csokorra valót, akik már igénybe vették 
a kedvezményes táborozást és üdülést.
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Fórum

Az Érden élő lengyelek és 
magyar barátaik évek óta 
számtalan színes programmal 
vesznek részt Érd kulturális 
életében. A Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat által szervezett 
rendezvények nagymértékben 
hozzájárulnak a magyar és a 
lengyel nép kulturájának meg
ismeréséhez s a két nép közötti 
hagyományos barátság erősíté
séhez. Ezeknek az események
nek a sorába illeszkedik a U2RÓ 
együttes több fellépése. 

A zenekar tagja Szczerba 
Karola (ének), Szczerba Roland 

(dob), Rozbora Ádám (trombi
ta), Vitányi Balázs (basszusgi
tár), Pergel Kristóf (gitár). Első 
nyilvános fellépésük 2011. szep
temberében Diósdon, a nemze
tiségi napokon volt, ahol a len
gyel nemzetiséget képviselték. 

Az együttes nemrég Lengyel
országban, Polna Lipuicában 
sok lengyel együttes társasá
gában lépett föl. Az Orawskie 
Lato fesztiválon 1500–2000 fős 
közönség előtt többek között 
két magyar népdalfeldolgo
zással, egy Radnóti és egy 
Petőfivers megzenésítésével, 

valamint néhány saját szám
mal mutatkoztak be a közön
ségnek. A zenekar tagjai a fes
tői környezetben elhelyezkedő 
Zubrzycában szálltak meg. 
A Lengyelországban eltöltött 
napok főként az együttes azon 
tagjainak jelentettek örökre 
szóló élményt, akik még nem 
jártak ebben az országban. 
A lengyel Tátra, Zakopane, a 
kristálytiszta hegyi levegő, a 
lengyel ízek és a vendégbarát
ság feledhetetlenné tették a len
gyelországi kirándulást és fellé
pést.  Pergel Antal

Vannak, akik a nyarat kirándu
lással, fürdéssel, pihenéssel töl
tik. A Teleki Sámuel Általános 
Iskola négy kisdiákja: Csanda 
Edit, Für Dominika, Mátyás Lili 
és Tari Zsuzsanna a szórako
zás más formáját választotta a 
nyáron. Õk az ország könyv
táraiban különféle szakirodal
mak után kutattak, rengeteget 
olvastak. Az ok egyszerû: azért, 
mert osztályfőnökük ez év tava
szán benevezte őket az egri vár 
ostromának 460. évfordulójára 
kiírt pályázatra, amelyet először 
tíz éve írtak ki Egerben. Ez a 
pályázat annyira jól sikerült, 
hogy Csillagok ÉRDeme nevû 
csapatunk bejutott az országos 
megmérettetésen a legjobb tíz 
közé!

A nagy megmérettetés, az 
igazi csata szeptember 21én 
zajlott Egerben, ahová saját 
ötlet alapján készített menet
levéllel és zászlóval érkeztek 
a lányok. Itt tíz helyszínen 
különböző feladatokat kaptak, 
főleg Egerhez, az ostromhoz és 

Gárdonyi Gézához kapcsolódó 
témákban. Volt egyebek mellett 
ostromjáték, keresztrejtvény 
és korabeli ruhák kiválasztása 
után öltöztetés. Betekintettek 
a mesteremberek munkáiba, 
és megismerkedhettek a török 
világgal is.

Mindezeket természetesen 
játékosan. 

Az est fénypontja azonban az 
eredményhirdetés volt. A lányok 
és kísérőik izgatottan várták a 
győztesek és a helyezetek nevé
nek kihirdetését, de az est csúcs
pontja a vitézzé avatás volt.

A tavaszi felkészülés és a 
nyári győzni akarás meghozta 
gyümölcsét.

A Csillagok ÉRDeme csapata 
az előkelő 3. helyen végzett, 
alig lemaradva a hatvani és az 
egri csapat mögött. Bár a fődíj, 
az utazás Dobó nyomában nem 
a miénk lett, mégis úgy gondol
juk, a Teleki Sámuel Általános 
Iskola „vitézei” nemcsak a saját 
iskolájuk, hanem Érd város hír
nevét is öregbítették ezzel az 
igen szép teljesítménnyel.

És végül, de nem utolsósorban 
köszönjük a felkészítő tanárok, 
Frank Lászlóné és Kiss Ilona 
áldozatos munkáját. Nemcsak 
rendkívüli alapossággal felké
szítették a csapat tagjait, hanem 
velünk együtt végig is izgulták 
ezt a napot. 

 Fürné Rajk Szilvia

A U2RÓ Lengyelországban

„Egriek! Vitézek, végeknek tüköri”

panoráma
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Van, aki olt, van, aki 
fényágyba fekszik

Október közepétõl elérhetõ az influenza elleni védõoltás. Az állam idén 1,3 millió 
adag oltóanyagot biztosít ingyenesen. Détár Enikõ egyelõre nem tervezi, hogy 
beoltatja magát vagy a családját, de mindent megtesznek, hogy elkerüljék a be-
tegségeket. A színésznõ elárulta, hogy még a fényágyat is kipróbálják.

Szaunával a jó közérzetért

A szaunázás nem javasolt gyerekek‑
nek és a vérkeringési vagy szívproblé‑
mában szenvedõknek. A meleg miatt 
legyengül az immunrendszer, de ha 
megfelelõen és rendszeresen szauná‑
zunk, az megerõsíti ellenálló képessé‑
günket. Az intenzív izzadás elõsegíti a 
méreganyagok távozását a szervezetbõl, 
ráadásul a bõr puha és selymes lesz. 
Felerõsíthetjük a pozitív eredménye‑
ket, ha szunázás közben természetes, 
úgynevezett luffaszivaccsal dörzsöljük 
magunkat.

Manapság egyre elterjedtebb az inf‑
raszauna is, amely kevésbé viseli meg 
a szervezetet, mivel a hõmérséklete 
jóval alacsonyabb. Az infrasugarak 
belülrõl melegítik a testet, ugyanazt a 
tisztulási folyamatot elõidézve, mint a 
hagyományos szauna.  SZD

A szaunázás kellemes és egészséges idõtöltés, a nyirkos õszi idõben ráadásul 
kifejezetten jólesik szervezetünknek. Egy kis odafigyeléssel és szoktatással meg-
edzhetjük testünket, növelhetjük ellenálló képességünket.

Kínai masszázs fésûkkel

Bivalyszarvból vagy jádekõbõl készült „fésûkkel” 
végzik a kínai guasha masszázst, amely már 
hazánkban is elérhetõ. A terapeuta elõször kré‑
met dörzsöl a bõrbe, hogy a lekerekített fogacs‑
kák jól csússzanak a bõrön. A kezelés során a 
bõrfelszínre juttatják a szervezet mélyén lévõ 
méreganyagokat, ezáltal csökken a fájdalom, 
javul az anyagcsere, a bõr is felélénkül. Az eljá‑
rást Ázsiában hatékonyan használják az allergia 
és a megfázás ellen is, de az idegrendszeri prob‑
lémákkal küzdõk is elõszeretettel választják a 
kezelést, hiszen nyugtatja az idegrendszert és 
megszünteti a depressziót. szabó

Minden kínai orvoslási és egészségügyi módszer célja, hogy elõsegítse a „csí”, 
azaz az életenergia áramlását. A guasha-masszázs során fésûszerû tárgyakkal 
dolgozik a terapeuta a testen, vörös csíkok és megszûnõ fájdalom az eredmény.

A hajhullás, illetve a haj rit-
kulása nemcsak a férfiak éle-
tét keseríti meg. Dér Heni, a 
Sugarloaf együttes énekese sze-
rint sokat tehetünk azért, hogy az 
õszi idõszakban is egészséges 
maradjon hajkoronánk.

– Az előttünk álló szezonban 
1,3 millió adag vakcina lesz 
térítésmentesen elérhető a 
különböző rizikócsoportokba 
tartozó felnőttek számára – áll 
az ÁNTSZ közleményében, 
ahol tételesen válaszoltak a 
leggyakrabban felmerülő kér‑
désekre. Így választ kaptak 
azok is, akik eddig nem bíztak 
az oltás hatékonyságában.

– A különböző vakcinákkal 
kapcsolatos oltásellenes néze‑
tek folyamatosan terjednek az 
internetes oldalakon, közös‑
ségi portálokon, de elektro‑
nikus levelekben is. Ezekben 

a valóságtól elrugaszkodott 
összeesküvés‑elméletek, nem 
létező tudósokra és nemzet‑
közi tudományos kutatások‑
ra való hivatkozások, csúsz‑
tatások, tárgyi tévedések 
jelennek meg, és előfordul 
az is, hogy valós tényeket 
tüntetnek fel hamis színben. 
Hazánkban az elmúlt évben 
októbertől decemberig össze‑
sen 831 ezer adag influenza 
elleni védőoltást adtak be. 
Ebben az időszakban 16 úgy‑
nevezett esemény fordult elő, 
ami 0,02 ezreléknek felel meg 
– fogalmaz a közlemény. 

Détár Enikő színésznő és 
családja nem tartja feltétle‑
nül szükségesnek az oltást. 
– Eddig még sosem oltattuk 
be magunk, de nagyon odafi‑
gyelünk arra, hogy erősítsük a 
szervezetünket, és ellenállób‑
bak legyünk a betegségekkel 
szemben. Sok vitamint fogyasz‑
tunk, és Karcsival kipróbáljuk 
az úgynevezett fényágyat is, 
ami fényterápiával segít meg‑
előzni a betegségeket. Ha úgy 
érezzük, hogy hasznos szá‑
munkra, akkor elvisszük a 
gyerekeket is.  Lakatos

– Számomra nagyon fontos, 
hogy erõs legyen a hajam, 
ezért a megelõzésre helyezem 
a hangsúlyt – kezdte lapunk‑
nak Dér Heni. – Sokan csak 
akkor fordulnak fodrászhoz 
vagy esetleg hajgyógyászhoz, 
amikor már nagyon erõsen 
hullik a hajuk. Ezt én sem‑
miképp nem várnám meg. 
Nyolc éve ugyanaz a fodrá‑
szom, és mindig figyelmez‑
tet, hogy nem szabad kitenni 
a hajat hirtelen változásnak, 
festésnek, mert tönkreteheti a 
szerkezetét. Fölösleges min‑
dennap vasalni vagy göndörí‑
teni. Idõrõl idõre hajpakolást 

is használok, és egészségesen 
táplálkozom. Pár éve volt egy 
rövid idõszak, amikor a ter‑
mészetesnél erõsebben hul‑
lott a hajam. A fodrászom 
akkor azt mondta, hogy a pár 
hónappal korábbi egészsé‑
gi állapot vagy egy lelkileg 
nehéz idõszak is meglátszik a 
hajon. Ebben az idõszakban 
elég sokat fogytam, és ez 
így köszönt vissza – osztotta 
meg tapasztalatait a csinos 
énekesnõ, aki mindenkit arra 
biztat, hogy hajhullás esetén 
azonnal kérjen segítséget a 
fodrászától, vagy forduljon 
orvosához.

Amennyiben nem egészség‑
ügyi probléma áll a hajhullás 
hátterében, akkor különbözõ 
készítményekkel mi magunk 
is segíthetünk. A gyógyszer‑
tárakban is megtalálható 
termékek mellett otthon is 
készíthetünk tápláló fõzetet. 
Legegyszerûbb, ha csalánle‑
velet használunk, amit elõtte 
leforráztunk vagy 30 percig 
3 deci vízben fõztünk. A 
leszûrt levet hetente kétszer, 
hajmosás után kell használni. 
A hajápolás mellett érdemes 
B‑vitamin‑tartalmú élelmisze‑
reket, tojást, húst, tonhalat, 
dióféléket is fogyasztani.  LB

Dér Heni: Előzzük meg a hajhullást!
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Kanadában pár éve elindult egy 
kampány a nyilvános helye‑
ken történő szoptatásért: egy 
és ugyanazon időpontban, több 
helyszínen – kávézókban, kór‑
házakban, könyvtárakban, par‑
kokban – az édesanyák egy‑
szerre szoptatják meg gyerme‑
küket, demonstrálva, hogy a 
szoptatás természetes jelenség. 
Kanadában főként intézmények 
szervezik a közös szoptatást, 
más országokban pedig kisebb 
csoportok alakulnak és csatla‑
koznak a megmozduláshoz.

– Az idei Szoptass szabadon 
akcióra 204 csoport, intézmény 
jelentkezett világszerte, köz‑
tük három magyar, ezek egyi‑
ke pedig a mi érdi csapatunk 
– mondta lapunknak Bognár 
Krisztina védőnő, kisgyermekes 
anyuka, az érdi csoport szer‑
vezője.

Az érdi anyukákat szom‑
bat délelőtt 11 órára várták a 
Központi Kávéházba; a szelíd 
demonstrációra kilenc édesanya 
jött el gyermekével. 

– Én ennek is nagyon örülök, 
hiszen ez hazánkban és Érden 

új kezdeményezés; jövőre sze‑
retnénk nagyobb formában is 
megrendezni – mondta Bognár 
Krisztina. 

Pontban 11 órakor a mamák 
körbeülték az asztalokat, és 
beszélgetés, egy‑egy pohár tea, 
üdítő mellett megszoptatták a 
babájukat – mint ahogyan azt 
több ezren tették világszerte 
ugyanebben az időpontban. 
Volt persze olyan baba, aki épp 
nem volt éhes, vagy túlságo‑
san lekötötte a környezet, és 
negyedórás „csúszással” evett, 
de ez nem igazán számított. 

Ennek a rendezvénynek csu‑
pán szimbolikus jelentősége 
van: a résztvevők és a szervezők 
arra kívánták felhívni az édes‑
anyák figyelmét, hogy szoptatni 
bármikor, bárhol lehet – nem 
kell a babával bezárkózni egész 
nap a négy fal közé. Persze 
nemcsak az anyukák, hanem 
sok esetben a környezet szem‑
léletén is változtatni kell, bár 
ma már egyre természetesebb 
és elfogadottabb, ha egy édes‑
anya nyilvános helyen szoptatja 
meg a gyermekét.  Á. K.

Az Országgyûlés elfogadta a 
munkahelyvédelmi programot. 
Az eredeti javaslathoz képest 
kisebb változtatások nem a ked‑
vezményeket csökkentik, hanem 
könnyebbé teszi a kedvezmé‑
nyekhez a hozzáférést, vala‑
mint a módosítások egy része 
elősegíti, hogy a gazdálkodó 
szervezetek könnyebben tudja‑
nak a hatályos adótörvények‑
nek megfelelően gazdálkodni. 
A jogszabálycsomag megala‑
pozottságát az ellenzék folya‑
matosan vitatta, nem meglepő 
módon, ám Aradszki András 
szerint a program megalapozott.

A testület elfogadta a környe‑
zetvédelem általános szabálya‑
iról szóló, Rogán Antal, Balázs 
József és Aradszki András által 
előterjesztett törvényjavaslatot, 
amelynek lényege, hogy a kör‑
nyezetvédelmi törvény kimond‑

ja: nagyobb hatáskört kaphat‑
nak a kerületi önkormányzatok 
a zajrendelet határainak meg‑
határozásában. Ez elsősorban 
a fővárost érinti, a kerületek 
kapnak nagyobb hatáskört.

A képviselő emlékeztetett 
a kormány október 1‑jei, reg‑
gel 8 órakor kezdődő ülésére. 
Arról döntöttek, hogy sürgős‑
ségi eljárásban olyan törvényt 
hoz az Országgyûlés, amelynek 
értelmében a pénznyerő auto‑
maták mûködtetése hazánk‑
ban közel általános érvénnyel 
megszûnik (kivétel három‑négy 
kaszinó). A javaslatot a testület 
másnap elfogadta. A kormány 
egyik indoka: nemzetbiztonsá‑
gi kockázata volt a pénznyerő 
automaták mûködtetésének. 
A másik, lépten‑nyomon látha‑
tó ok: a pénznyerő automaták a 
legszegényebbek adózóhelyeivé 

váltak, miközben a családban 
nem maradt pénz a legszüksé‑
gesebb dolgokra.

A KDNP vezérszónokaként 
szólalt föl Aradszki András a 
kisajátítási eljárásokról szóló 
törvény módosításáról. A 2007‑
ben elfogadott kisajátítási tör‑
vény abból indul ki, hogy vala‑
mely tulajdon állami, önkor‑
mányzati stb. akarattal közcélra 
csak kivételes eljárásban vonha‑
tó el a törvényben meghatáro‑
zott okok esetén. A módosítás 
szerint kisajátítás oka lehet a 
környezetvédelem is.

A törvényhozási munkán kí‑
vül két fontos eseménye volt az 
elmúlt időszaknak. A gazdasági 
és informatikai bizottság ülé‑
sére Rogán Antal elnök meg‑
hívta Veres János volt szocia‑
lista pénzügyminisztert, Simor 
Andrást, a Magyar Nemzeti 

Bank (MNB) még regnáló elnö‑
két és az ellenőrzést lefolytató 
Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
főosztályvezetőjét annak vizs‑
gálatára, hogy 2008‑ban az ál‑
lami hitelfelvétel mennyire volt 
indokolt. A tájékoztatás alapját 
az ÁSZ vizsgálata adta, neve‑
zetesen: az IMF‑hitelfelvételre 
– az állami adósság visszafize‑
tése miatt – nem volt szüksé‑
ge az országnak. A hitelfelvétel 
ilyetén értelmetlenségét sem 
Simor, sem Veres nem vitatta. 
Más okokat hoztak föl: a ban‑
kok feltőkésítését és a forint 
megtámogatását a támadások 
ellen. Az „eredmény”: az ál‑
lam tizenkilencmilliárd forintos 
vesztesége, az életszínvonal 
drasztikus visszaesése (a 13. 
havi nyugdíj megszüntetése, 
bérbefagyasztás a közszférában 
stb.). Az eset megkérdőjelezi az 
MNB szakszerû munkáját is.

A Malév‑privatizáció kapcsán 
a meghallgatások során a bizott‑
ság azt tapasztalta, hogy 2002 
és 2008 között a magyar állam 
vagyonával való gazdálkodás 
során az akkor regnáló szoci‑
alista–liberális kormány olyan 
döntési hatásköri rendszert ala‑
kított ki, amelyben semmilyen 
döntésért nem lehet a konkrét 
felelőst megtalálni, és a felelős‑
séget sem lehet megállapítani…

Röviden szólt a képviselő a 
polgári törvénykönyv (Ptk.) 
módosításáról, itt a családjogi 
kérdésekről vitatkoztak a felek. 
A vita az élettársi kapcsolat Ptk.‑
beli helyéről folyt. A KDNP sze‑
rint az élettársi kapcsolat szabá‑
lyozásának nincs helye a család‑
ról szóló rendelkezések között. 
A családalapítás: két különnemû 
személy közös akarattal házas‑
ságot köt, amelyhez a jog bizo‑
nyos kereteket, intézményeket 
rendel. Ennek híján nem lehet 
közösen kinyilvánított akarat‑
ról szólni. Az élet és a liberális 
agymosás jelenlegi eredménye: 
a született gyermekek negyven 
százaléka ma már házasságon 
kívül születik. Ez tény, de ennek 
és következményeinek jogi sza‑
bályozása maradjon az élettár‑
sak feladata. MF

Szoclib hitelfelvétel:  
tizenkilencmilliárdos állami veszteség
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület országgyûlési képviselõje, az 
Országgyûlés fenntartható fejlõdés bizottságának tagja október 4-én tartott sajtótá-
jékoztatót a Polgárok Házában az elmúlt hónap fontosabb parlamenti törvényhozási 
és az elõzõ kormány józan ésszel nehezen megmagyarázható tevékenységérõl.

Aradszki András: Az élettársi kapcsolat szabályozásának nincs helye a családról szóló rendelkezések között
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Anyatej a kávéházban

Elsõ ízben rendezték meg Érden a Szoptass szabadon akciót, kilenc anyu-
ka részvételével
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Szeptember 29-én délelõtt 11 órakor világszerte több ezer édesanya vette 
mellre nyilvános helyen gyermekét

helyi társadalom
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Az érdi Városi Galéria adott ott-
hont a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, a Cimbora 
Klub és a galéria által első 
alkalommal meghirdetett 
Katyika meg Matyika Országos 
Mesemondó és Meseillusztráló 
Verseny döntőjének szeptem-
ber 30-án, a magyar népmese 
napján, Benedek Elek születésé-
nek évfordulóján. Az eseményt 
az előző tanév végén közzétett 
felhívást követve válogatók sora 
előzte meg az ország több pont-
ján, általános és középiskolás 
diákok körében. 

A nap folyamán 27 résztvevő 
állt ki a közönség elé valamelyik 
általa választott magyar nép-
mesével, közülük 18-an alsó, 
7-en felső tagozatos, 2-en pedig 
középiskolás diákok voltak. Érd 
mellett Diósd, Tárnok, Budapest, 
Nyíregyháza és Vásárosnamény 
valamelyik iskolája képviseltet-
te magát korcsoportonként leg-
feljebb két fővel. 

Nagyné Balázs Gabriella, 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola drámapedagó-
gusa, a verseny szervezője fő 
célnak tekinti, hogy a hagyo-

mányápolás, a népmesemondás 
Érden is kitüntető figyelmet kap-
jon, mert a személyiségfejlesz-
tés egyik leghatékonyabb eszkö-
zének tartja. A népmesemondás 
bővíti a szókincset, az isme-
reteket, hozzájárul a magyar 
identitástudat kialakulásához, 
a hagyományőrzéshez, továbbá 
szerepet játszik abban, hogy a 
mesélő merjen beszélni, tudjon 
megnyilvánulni mások előtt. 
A zsûriben Kóka Rozália mese-
mondó, Ádám Szabina peda-
gógus, valamint Kopor Tihamér 
önkormányzati képviselő fog-
lalt helyet. A helyezések kiosz-
tásánál a beszéd és az előadás 
milyensége mellett figyelembe 
vették a meseválasztást is – így 
nagyobb eséllyel indultak azok, 
akik az életkori sajátosságaiknak 
megfelelő, érdekes mesét mond-
tak. Ily módon született meg a 
korcsoportokra bontott helyezé-
si lista: alsó tagozat, 1. és 2. osz-
tály: 1. Boldizsár Jázmin, 2. Sári 
Fanni, 3. Oláh Levente; 3. és 
4. osztály: 1. Harkai Balázs, 2. 
Császár Júlia, Szalma Borka, 3. 
Varga Katica, Varga Bernadett; 
felső tagozat: 1. Révész Dávid, 2. 

A programban részt vevők 
megismerkedhettek a demok-
ráciával, a nemzeti és nemzet-
közi jogrend legfontosabb alap-
pilléreivel és nem utolsósor-

ban egymással – képviselve és 
közvetítve országuk, lakhelyük 
kultúráját, szokásait. Az eltérő 
szociális és társadalmi helyzetû 
fiatalok a közös munka során 
tartós kapcsolatokat alakíthat-
nak ki, megélve és megismerve 
az elfogadás és a tolerancia fon-
tosságát. Az alapismeretek meg-
szerzésében nagy szerepet kap-
nak a meghívott előadók, akik 
tudásuk és tapasztalataik révén 
emberi közelségbe hozzák az 
általuk feldolgozott témák leg-
fontosabb elemeit.

A program első helyszí-
nén, Százhalombattán Isépyné 
Badics Gyöngyi, az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egye-
sületének elnöke nyitotta meg 
a sorozatot:

– A ti kezetekben van a jövő. 
Szeretnénk, hogy egy szebb, 

boldogabb, szerethetőbb, igaz-
ságosabb világot hozzatok létre 
– mondta.

A lelkesítő gondolatokat T. 
Mészáros András, Érd polgár-
mestere, Sinka László, Száz-
halombatta alpolgármestere és 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő köszöntője követte.

Cserni János bíró – rögtön a 
közepébe vágva – fiatalkorúak 
által elkövetett bûncselek-
ményekről beszélt közönségé-
nek. 

– Az utóbbi tizenegynéhány 
évben folyamatosan tárgyalok 
fiatalkorúak által elkövetett bün-
tetőügyeket. A fiatalkorúak egyre  
erőszakosabbak. Mindenki 
emlékezhet az elmúlt húsz év 
legdurvább, fiatalkorúak által 
elkövetett bûncselekményeire: a 
taxisgyilkos lányokra, akik vas-

tag talpú cipőikkel rugdostak 
halálra egy taxist, vagy azokra a 
fiatalkorú bûnelkövetőkre, akik 
egy lapáttal szenet nyomtak le 
a sértett torkán, és így ölték 
meg. Magyarországon a fiatalko-
rú bûnözők Tökölre kerülnek, 
ahol egy speciális intézményben 
hajtják végre szabadságveszté-
süket. 

A bíró Pintér Lajos rendőr 
őrnagynak, a százhalombattai 
őrs parancsnokának adta át 
a szót, aki az érdi rendőrka-
pitányság munkatársai közre-
mûködésével vetítéssel egybe-
kötött előadás keretében ismer-
tette az internet veszélyforrásait 
a fiataloknak.

– Ez az előadás része annak 
az éves programnak, amelyet 
Százhalombattán tartunk. 
A projekt neve: Közösen a biz-
tonságos Százhalombattáért 
program. Ennek keretén belül a 
6–8. osztályos általános iskolá-
sokat, illetve a gimnáziumi évfo-
lyamokat szólítjuk meg. Ezeken 
az alkalmakon olyan témakörö-
ket érintünk, amelyek kifejezet-
ten őket érintik és érdekelhetik, 
így elkerülhetővé válik, hogy 
különböző bûncselekmények 
áldozataivá váljanak, és talán fel 
tudják ismerni azokat a helyze-
teket, amelyeket ki lehet védeni 
vagy el lehet kerülni – hangsú-
lyozta az őrnagy.

A vetítést követően Bognár 
Nándor, az Érdi Újság főszer-
kesztője médiajogból adott íze-
lítőt a fiataloknak.

– A médiumokban ma már 
mindent meg lehet valósítani. 
Az, hogy mindent lehet rádió-
ban, televízióban, újságban: jó is, 
meg rossz is. Ennélfogva vannak 
jogok és kötelességek, de vannak 
veszélyek is. Ennek a rendez-
vénynek az egyik fő célja, hogy 
ezekre a veszélyekre hívja fel a 

Program középiskolásoknak a jogaikról
Három ország hat szervezetét képviselõ, középiskolás korú fiataloknak indítottak 
nemzetközi emberjogi konferenciasorozatot. A kezdeményezést az Ága-Boga Nagy-
családosok Érdi Egyesülete hívta életre.

figyelmet. Léteznek szabályok, 
és vannak tiltások is. Amit tehát 
figyelembe kell venni: három 
szigorú szabály. Az első szabály: 
nem szabad alkalmazni pornog-
ráf, illetve erotikus tartalmakat 
– ez vonatkozik képre is, szö-
vegre is. A második tilalom: nem 
szerepelhetnek alkohol-, illetve 
drogfogyasztást népszerûsítő 
anyagok. A harmadik és egyben 
utolsó szabály pedig: nem sze-
repelhet rasszista, fajgyûlölő, 
illetve antiszemita írás, kép egy 
médiumban sem – fejtette ki a 
főszerkesztő, majd konkrét pél-
dákkal szemléltette az elhang-
zottakat.

Isépyné Badics Gyöngyi 
lapunknak elmondta: az 58 
fiatal országról országra járva 
ismerkedhet meg az embe-
ri jogokkal. Magyarország az 
első állomás, itt öt napot töl-
tenek a fiatalok. A következő 
konferencia Szlovákiában lesz, 
azután Lengyelországban, végül 
Brüsszelben, ahol az Európai 
Parlamentet nézhetik meg. 
Magyarországot az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
és a Dunai Flottilla Gyermek és 
Ifjúsági Vízitúra Egyesület tag-
jai képviselik.

– Szándékunk az emberi 
jogok témakörének megismer-
tetésével olyan stabil alapokat 
biztosítani, amelyek minden-
kinek segítséget nyújtanak a 
mindennapi életben, közeli 
és távoli céljaik elérésében. 
A projekt az iskolarendszerû 
képzés keretein kívül, elsősor-
ban interaktivitásra és a non-
formális tanulási folyamatra 
helyezi a hangsúlyt.

A konferencia további napja-
in a tapasztalati tanulás és a 
fiatalok emberi jogi képzéséhez 
létrejött nemzetközi kézikönyv-
ből, a Kompasból kiválasztott 
gyakorlatok által folyik a tudá-
suk további elmélyítése.

 Kovács Renáta

A fiatalok érdeklõdve hallgatták az elõadásokat
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Pintér Lajos rendõr õrnagy az inter-
net veszélyeire hívta fel a figyelmet 

Bognár Nándor a médiajog terüle-
tén kalauzolta el közönségét

A fiatalkori bûnözésrõl szóló elõadás sokkolta a hallgatóságot

Üzenet a népmesék országából

Közmeghallgatás
Az Érdi Horvát  
Önkormányzat  

közmeghallgatást tart 

2012. november 6-án 
(kedden) 18 órától 
a Polgárok Háza 

Dísztermében 
(2030 Érd, Alsó utca 3.).

Nyiscsák István, 3. Szalma Luca, 
Kereszturi Dóra; középiskola: 1. 
Jónás Judit, 2. Király Viktória; 
különdíj: Kondor Karina Alexa, 
Radnai Réka, Tóth Luca, 
Ágfai Míra, Szigeti Liliana. 
A meseillusztráló verseny he-
lyezettjei, szintén korcsopor-
tokra bontva: alsó tagozat, 1. és 
2. osztály: 1. Saláta Fruzsina, 2. 
Riba Anna, 3. László Olivér; 3. 
és 4. osztály: 1. Pénzes Evelin, 
Markolt Klaudia, 2. Ágfai Míra, 
3. Szigeti Liliana Vivien; felső 
tagozat: 1. Dömötör-Nagy Dóra, 
2. Gregor Alexandra, 3. Honvári 
Bálint; különdíj: Óvádi Eszter.

A szervezőknek örömöt jelen-
tett, hogy sok gyerek fordult 
érdeklődéssel a népmesemon-
dás felé, s hogy a támogatók 
jóvoltából meg is tudták őket 
ajándékozni. Köszönetüket 
fejezik ki Érd Város Önkor-
mányzatának, az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskola nevelőtestületének, 
Kovács Istvánné iskolabüfés-
nek, a Jázmin Papírboltnak, az 
Aranyalma Kft.-nek, valamint 
Kóka Rozáliának, a verseny 
fővédnökének. Terveik között 
szerepel, hogy az esemény 
évente megrendezésre kerül, s 
reményeik szerint egyre töb-
ben kapnak kedvet a népmese-
mondáshoz. EG

Egy utolsó pillantás az írott szövegre
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fiatalok
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A Savoya Park közelében 2 szobás
albérletet keresünk. Tel.: 20/270-7494

minden nõi
fehérnemû és táska

-20%
kedvezménnyel09.10. - 12.30-ig

(az akciós árukra
nem vonatkozik)

Glo-jeans ruházati
üzlet 1000 m2-en
A Savoya parkban, a casino mellett.

papucs

400 Ft

Eladót felveszünk!
A hirdetés 

felmutatójának

5% kedvezmény
október 20-ig!

Az akciós termékekre nem vonatkozik!

papucs

900 Ft
28-46 papucs

900 Ft 2900 Ft

Sapka

400 Ft

Kesztyû

250 Ft

Minden héten 
ÚJ ÁRUK!

A Heti témA tartalmából
A név kötelez!
Kossuth Lajos leszármazottja, a 23 esz
tendős Kossuth Gergő másfél éve tûnt 
fel a Csillag Születikben. A fiatal éne
kesnek jólesik, ha híres felmenőjéről 
faggatják, de ő már megszokta, hogy 
Kossuthok veszik körül. A Heti 
Témának azt is elárulta, hogy melyik 
rokona viseli a Lajos nevet. 

Pataki Ági, a gyönyörű műemlék 
Pataki Ági még mindig csúcsformá
ban van. Az egykori modell a Heti 
Témának többek között arról me
sélt, hogy milyen szerepet osztott 
Stohl Andrásra, miért nem forgat a 
modelléletről, hogyan jön ki mun
ka közben a férjével, és milyen ér
zés mûemléknek lenni.

Mosolyka megmondja a frankót
Hozleiter Fanny, azaz Mosolyka nem 
mindennapi lány. Kerekes székben él, 
mégis nevet, szeret, dolgozik, bulizik, 
megél minden pillanatot. Az izom
sorvadásos lány legfontosabb terápiá
ja az írás. Közönségszavazatok alapján 
Mosolyka blogja lett az első helyezett 
a Goldenblog versenyben.

Máté Péter szerepében:  
Varga Miklós
Máté Péter dalaival lépett színpadra 
Varga Miklós. Az énekes elmesélte, 
hogy a nyolcvanas években, a Jézus 
Krisztus szupersztár koncertváltoza
tában Máté Péter Júdásként volt a 
partnere. Varga ma már tudja, egyko
ri kollágája nemcsak zseniális szerző, 
de nagyszerû énekes is volt. 

KirK KApitány és A KinyitHAtó telefon
Egyre több scifiben látott hihe
tetlen találmány látszik megva
lósulni. Egy ausztrál milliárdos 
nemrég bejelentette: tudósokat 
bízott meg azzal, hogy klónoz
zanak dinoszauruszokat, egy ja
pán cég Kuratas néven fejlesz
tett ki a Transformers robotjai
hoz hasonló gépet, az amerikai 
hadsereg pedig naponta vet be 
Afganisztánban pilóta nélküli 
repülõket és lánctalpas „termi
nátor” robotokat. A Heti Téma 
utánajárt: vajon a filmkészítõk a 
jövõbe látnak, vagy a tudósok 
másolják az alkotásokat?

16 sKAndináv és 15 sudoKu rejtvénnyel, 
csütörtöKönKént, csAK 95 forintért!

stone 
és A Három 

gráciA

A legnagyobb vágya teljesült Kovács László Stone-nak azzal, 
hogy bejutott az X-Faktor élő műsorába. Már 34 éve énekel, 
de az igazi áttörést az RTL Klub műsorától várja. A Heti 
Témának őszintén mesélt magánéleti válságáról és arról, 
milyen szerepet játszott eddigi életében Zoltán Erika, 
Cserháti Zsuzsa és Keresztes Ildikó.
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ABLAK-AJTÓ

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!6 lég-
kamrás GEALAN ablakok Bontás-beépí-
tés-párkányozás-helyreállítás.Fizetés 
három részletben.06-20-622-1136 06-
30-852-6791

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Érdi irodába értékesítõi területre min. 
középfokú végzettségû üzleti kommuni-
kációban jártas munkatársat keresünk 
(nem házalás jellegû). Fényképes önélet-
rajzokat az allaserd@gmail.com-ra vár-
juk!

Nemzetközi orvostechnikai cég diósdi 
telephelyére az alábbi pozícióba keres 
munkatársat: Hagyományos és CNC 
gépkezelõ. Fényképes önéletrajzot az 
ag@biotech-medical.com e-mail címre 
várjuk.

Érd-Parkvárosba keresek nem 
dohányzó, megbízható házvezetõnõt tel-
jes munkaidõben. Fényképes önéletraj-
zot az ag@biotech-medical.com e-mail 
címre várjuk.

Takarítást, gyermekfelügyeletet, állat-
gondozást vállalok. Megbízható nem 
dohányzó hölgy. T:06 20 457 1788

Diósdon, újonnan nyíló gyermekfodrá-
szatba, fodrászokat felveszünk. T:06 20 
426 8480; info@vasalas.eu

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

ARANY-EZÜST

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET 
ÉR,NINCS LEVONÁS,CSALÁS!KP 
AZONNAL! 18K:8000FT/G-tól EZÜST:
EVÕESZKÖZ,GYERTYATARTÓ,CUKO
RDOB.IPARI,STB! BP.JÓZSEF KRT 41. 
0630/9572206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

Örökösödési szerzõdés formájában 
könnyítené meg fiatal házaspár idõs, 
egyedülálló néni vagy bácsi öreg-
korát.Induláskor nagyobb összegû 
készpénzt,havonta rendszeres 
jövedelmet,akár ápolót,gyógyszert, mele-
gételt biztosítanánk. Az Ön által választott 
ügyvédnél szerzõdéskötés! 06308/333-
986, eletjaradekszerzodes@gmail.com

ÉLETMÓD

FELHÍVÁS

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁD FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GYÜMÖLCS

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







INGATLAN

XXII. Rózsakerti lakótelepen, parkos 
környezetben eladó 2 szobás, egyedi 
mérõs, világos konyhás, szép lakás! 
Irányár: 9.500.000 Ft Tel: 06-70/337-
3093

Nagylakást keresõk! XXII. központjában 
eladó 3szobás, egyedi mérõs, budai pano-
rámás, napfényben fürdõ lakás! Irányár: 
8.800.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XI. Kelenföldön, 27nm-es, felújítandó, 
földszintes, konvektoros garzon eladó! 
Irányár: 3.800.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

XI. Erõmû utcában eladó alacsony 
rezsis, gázfûtéses, csendes, felújított tég-
lalakás kiváló infrastruktúránál! Irányár: 
9.900.000 Ft Tel: 06-20/346-4429

XI. kertvárosi részen, csendes mellék-
utcában eladó 47nm-es, cirkós téglalakás 
vonzó környéken! Irányár: 13.900.000 Ft 
Tel: 06-30/380-1885

AKCIÓ! Új 1,1+1 fél,1+2 fél szo-
bás LAKÁSOK a IX. XIII. XI.kerületben! 
Közvetlenül az építõtõl! Érd.: 30/520-
1324 0630-5201324   
www.ingatlan.com/6811199

XIX. Szigligeti u. 230 nm-es telken 45 
nm-es 1+1félszobás, kertes ház eladó. 
Jó környék, garázs. Ár:17,9 MFt. 0620-
8043498  www.ingatlan.com/6838388

Ráckevén elsõ tulajdonos-
tól 1500 nm-es telken  120 nm-es 
családi ház, alacsony rezsivel eladó.  
Ár: 28,5 MFt. 0670-3826181   
www.ingatlan.com/6868924

115 nm-es, 4,5 szobás, duplakom-
fortos, panorámás lakás Zuglóban, a 
Stadionoknál 15,4 millió Ft-ért, felújí-
tott, rendezett társasházban eladó. 06-
20/933-9088

Eladó 75m2, 3 szobás, cirkós, igényes 
téglaépítésû lakás a XVIII. kerületben. Fotók:  
www.expressz.hu, hirdetési azonosító: 
32878901. Tel.: 06/30-3035-377

Szép környezetben Érd Fenyvesben 
összközmûves 668 m² telek, õsfás 
fenyõkkel 24 m² lakható faházzal, fedett 
terasszal eladó. Iár:13,8 M Ft. T:0620 
315 0609

Százhalombattán 1000 m² telken kis 
ház telekáron alul eladó. Ára: 7,2 M 
Ft, csak készpénzes jelentkezõket várok. 
T:06 30 416 1994

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

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

Érd központhoz közel, Ilona utcában 
45 m² ház eladó, ami osztatlan közös 
tulajdon. T:06 20 3953 610

JÁRMÛ

A U T Ó F E L V Á S Á R L Á S 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, adás-véte-
li szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KERÉKPÁR

Csepel Apolló Sztár 3 sebességes férfi 
és egy Pannónia Rhapsody 3 sebessé-
ges nõi kerékpár reális áron eladó. T:06 
30 337 0022

KERT

KIADÓ
Érd központjához párpercre 65 m² 

különálló házrész bútorozottan gk. beál-
lással hosszú távra, 2 fõ részére kiadó. 
T:0630 718 4881, 0670 941 7804

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







































Érden kertes házban különálló 1 
szoba összkomfortos albérlet kiadó 35 
E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:0620 824 
8193

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

Külön bejáratú bútorozott összkom-
fortos szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 
fõnek kiadó. T:06 20 483 1893

Bútorozott összkomfortos lakás 
különálló épületben kiadó. Kocsi beállási 
lehetõség. T:06 30 486 8870

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

Külön bejáratú bútorozott szoba saját 
fürdõszobával 1 fõnek kiadó. T:06 70 
311 6282, 06 23 630 122

Érd, Csaba utcában 2+félszobás 2 
fürdõszobás családi ház kerthasználattal 
kiadó. T:06 20 934 8834

Albérlet kiadó Érd-Parkvárosban, fel-
újított 40 m², 35 E Ft+rezsi+1 hó kau-
ció. T:06 70 332 5544

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

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

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

KERESEK kiadó lakást Budapesten, 
jó közlekedésnél, hosszútávara.06-70-
735-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvta-
nárnál. T:06 70 235 3386

Francia, orosz, német nyelv oktatása, 
korrepetálása tapasztalt nyelvtanártól. 
T:06 20 321 8473

Speciális angolórák diszlexiás gyere-
keknek. Korrepetálás, tehetséggondozás. 
T:06 30 575 3888

Fizika, matematika korrepetálás érett-
ségéig. T:06 30 566 4456, 06 23 378 
077

Angol, német oktatás külföldön élt 
tanárnõtõl. T:06 20 570 3022

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909











































SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
kisebb munkát is vállalok, reális áron. 
T:06 20 967 2221

Szobafestés, mázolás, tapétázás kor-
rekt áron. T:06 20 361 0447

SZOLGÁLTATÁS

Lakását  kinõtt növényeit befogad-
ja, elszállítja a Than Károly Ökoiskola. 
Telefon: 336-06-24

FÉNYMÁSOLÓGÉPEK és nyomtatók 
teljes körû szervizelése. Használt gépek 
értékesítése garanciával. T:06 20 934 
8834

Kõmûves- és ácsmunkát vállalok, tel-
jes házfelújítást kültérit és beltérit. T:06 
70 418 3693

Kandalló, cserépkályha, kemenceépí-
tés, átrakás. Hujber László T:+ 36 30 
394 4246

TÁRSKERESÕ















Normális, értelmes fiatalember vagyok. 
Mivel, már belefáradtam a társkeresésbe, 
a próbálkozásokba így hát úgy döntöttem, 
hogy hirdetek. Olyan szerény, vékony, 
gyermektelen lányok jelentkezését várom 
25 éves korig, akibe szorult némi érte-
lem, kellõképpen komoly, van humorér-
zéke, megbízható, tudja értékelni a férfi 
belsõ értékeit, akire érdemes odafigyelni, 
akire érdemes az energiámat pazarolni, 
és akinek a párkapcsolatban nem a pénz 
dominál, hanem az érzelmek és lehet 
vele normálisan ismerkedni! Érdeklõdési 
köröm többek között és amire leendõ 
barátnõm számíthat: színház, mozi, 
kiállítás, múzeumlátogatás, kirándulás, 
hajókirándulás, külföldi-belföldi nyara-
lások, utazások, strand, bulik, biliárd, 
darts, séta, csavargások, romantikus esti 
séták, gyertyafényes vacsora, szeretet, 
figyelmesség, kedvesség. Ha felkeltettem 
érdeklõdésed várom egész alakos fotóval 
ellátott bemutatkozó leveled a következõ 
e-mail címre: salsaflama@gmail.com

TELEK

Eladó Érden Gyorma fõúton 3410 m² 
zártkerti telek. Az utcában villany van. 
Ár:3,5 M Ft. T:0620 252 1723

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

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

ÜDÜLÉSI JOG

ÜZLET

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Építkezésbõl megmaradt cement 2600 
Ft/q, oltott mész 1000 Ft/zsák, régi búto-
rok, órák eladók. T:23 372 297

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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Évek óta nagy küzdelmet vív 
az erzsébeti és az érdi csapat, 
és rendre mindkettő a bajnok-
ság élmezőnyében foglal helyet. 
Most sem volt ez másképpen. 
A két együttes azonos pont-
számmal állt a bajnoki táblá-
zaton, de  jobb gólkülönbségé-
nek köszönhetően a hazaiak 
az Érd előtt álltak. Így különös 
jelentősége volt a mérkőzésnek, 
hiszen a győztes meg tud lépni 
riválisától.

A mérkőzést a vendég érdi-
ek kezdték jobban, és bátor 
támadójátékkal veszélyeztet-
ték a hazaiak kapuját. Az első 
helyzet Nagy A. előtt adódott, 
de néhány centivel lemaradt a 
beadásról. A kezdeti rohamok 
után kiegyenlítetté vált a játék, 
mindkét csapat szervezetten 
védte kapuját a góltól, nem 
lemondva a gólszerzés lehető-
ségéről. A taktika a vendégek-
nek hozott sikert. A 28. perc-
ben szöglet után Flórián Á.-hoz 
visszakerült a labda, beadását 
Skita T. fejelte a kapuba (0-
1). A gól után  mezőnyfölénybe 
került a hazai csapat, és több 
gólhelyzetet is kialakított. Előbb 
Kertész F. védett bravúrral, majd 
a kapufa segítette ki a vendég-
védelmet. Az utolsó percek ese-
ménye  Flórián Á. sérülése volt, 
amely után nem tudta folytatni 
a játékot.

A második félidő hazai roha-
mokkal kezdődött, hiszen szá-
mukra ez az eredmény elfo-
gadhatatlan volt. Csatáraik 
próbálkozásai azonban siker-
telenek voltak, Kertész F. bra-
vúrt bravúrra halmozva védett. 
A hazaiak egyre bizonytalanab-
bá váltak, míg az érdi véde-
lem hősiesen védte az egygó-
los előnyt. A percek múlásával 
idegesség vett erőt az erzsébeti 
csapaton, a kapu előtti össz-
játékba egyre több hiba csú-
szott, míg az érdiek – érezve, 
hogy ezt a mérkőzést meg lehet 
nyerni – hatalmasat küzdöttek. 
Az utolsó percben egy kis sze-
rencsével akár növelni is lehe-
tett volna az előnyt, de Horváth 
L. labdáját a hazai védők, ha 

szerencsével is, de kirúgták a 
kapu előteréből.

Igen fontos győzelemmel 
kezdte az érdi csapat a négy 
mérkőzésből álló rangadók 
sorát. Ezzel a három ponttal Érd 
az ötödik helyre lépett fel a baj-
noki táblázaton, megelőzve az 
ESMTK csapatát. A következő 
három mérkőzés sem ígérke-
zik sétagaloppnak. Mindhárom 
ellenfél – a Biatorbágy, a 
Videoton II., a Pénzügyőr – előt-
tünk foglal helyett a bajnoki 
táblázaton. Győzelmek esetén 
lehetőség nyílik akár mindhá-
rom együttes megelőzésére.

 
ESMTK – Érdi VSE 0-1 (0-1)
Pesterzsébet, 200 néző.
Vezette: Mozsár G.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Nagy A., Kovács K., Riba Z. 
– Berényi B. (Mészáros T.), 
Gróf A., Flórián Á. (Ivacs G.), 
Cservenka G. (Horváth L.) 
– Patkó Gy., Skita T.
Edző: Miskovicz B.
Gólszerző: Skita T.
Jók: Kertész F., Nagy A., Gróf A.

 
Természetesen mindkét edző 

egészen máshogy összegezte a 
mérkőzésen látottakat.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Nagy taktikai harcot vívtunk 

egy remek ellenfél ellen. Az érdi 
szív a helyén volt, és ha nem is 
túl jó játékkal, de nagy akarás-
sal begyûjtöttük az igen fontos 
három pontot. Külön kiemel-
ném Kertész Ferenc nagyszerû 
védéseit. Gratulálok neki.

Turi Zoltán (ESMTK):
– Remélem, hogy nekünk is lesz 

olyan mérkőzésünk, hogy kettőt 
nem tudunk egymás után passzol-
ni, és mégis tudunk nyerni.

 Az érdi csapat a követke-
ző fordulóban, október 13-án, 
szombaton három órai kez-
dettel az azonos pontszám-
mal a negyedik helyen álló 
Biatorbágyot fogadja az Ercsi úti 
pályán. A következő mérkőzés-
re október 27-én fél háromkor 
kerül sor a Videoton FC II. ellen, 
ismét az Ercsi úti pályán.

 Harmat Jenő

ESMTK–Érdi VSE 0-1 (0-1)
Gyõzelem a rivális otthonában

Nem volt könnyû dolguk a zöld mezes érdi csatároknak a hazai védõk 
gyûrûjében
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Tekauer Norbert büszke. Joggal. 
Nem véletlen az ÉTV-Érdi VSE 
szakosztályvezetőjének érzése, 
hiszen az utóbbi évek sziszte-
matikus és kitartó munkájának 
köszönhetően a klub fennállá-
sa legszebb és legizgalmasabb 
napjait éli. A bajnoki bronzcsa-
ta visszavágója, a Siófok elleni 
előre hozott mérkőzés után a 
csapat fennállása során először 
vezette az Európa legerősebb 
női bajnokságának tartott pont-
vadászatot. A sorsolás szeszélye 
folytán ez aztán nem bizonyult 
hosszú életûnek, de mint már 
annyiszor az utóbbi szezonok-
ban, újabb mérföldkőhöz ért a 
Szabó Edina vezette együttes. 
A következő fontos lépcsőfok 
pedig a nemzetközi színtéren 
való debütálás. Mindezek mel-

lett talán a legfontosabb „eré-
nye” az a klubnak, hogy rop-
pant szervezett, magas szintû 
szakmai munka folyik az első 
csapatnál, valamint az után-
pótlásban egyaránt, és semmi-
lyen hátráltató tényező, sem-
milyen „ügy” nem borzolja a 
kedélyeket – miközben klubok 
emelkednek és süllyednek el, 
befejezvén a maguk pünkösdi 
királyságát. Ezért is lett az Érd 
a Győr és az FTC után a dobogó 
legalsó fokának legfőbb váro-
mányosa. 

Az ÉTV-Érdi VSE szakosztály
vezetőjével beszélgettünk.

– Nem tagadom, a napokban 
visszagondoltam az elmúlt évek-
re, és ellágyult a szívem. Ezúton 
is szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik ebben az 

időszakban akármilyen formá-
ban a csapat mellett álltak, segí-
tették az előrejutást, biztatták 
a klubot – kezdett mondandó-
jába Tekauer Norbert. – Ebbe 
természetesen beletartoznak a 
szurkolóink is, akik fordulóról 
fordulóra drukkolnak a csapat-
nak, és az idegenbeli találko-
zókra is szervezett formában 
kísérik el a lányokat. Az októ-
beri nagy menetelés közepette 
is gondolunk rájuk. Október 
15-én az Érdi Vigadóban meg-
alakul majd a szurkolói klu-
bunk, és ide is természetesen 
nagy örömmel várjuk a szim-
patizánsokat. Ennek elnevezése 
lesz az Oktober Handballfest, 
amibe emellett még a csapat 
összes meccse, különösképpen 
az EHF-kupa-összecsapások is 
beletartoznak. A szurkolói klub 
célja az lesz, hogy a csapatot 
még közelebb hozzák a szurko-
lókhoz. Havonta szerveznénk 
programokat, ahol a csapat 
tagjai is folyamatos résztvevők 
lennének.

 A már sokat emlegetett nem-
zetközi debütálás a fehérorosz 
HK Gorodnicsanka ellen törté-
nik meg október 12-én és 14-én. 
Elsőre nagyon riasztónak tûnt 
az ellenfél személye, nem is fel-
tétlenül az ereje, hanem az oda-
utazás hossza miatt. A rivális 
székhelye ugyanis Grodno, 
amely város Fehéroroszország 
nyugati csücskében, a lengyel–
litván határ közvetlen közelé-
ben található. Hosszú és fárasz-
tó túra várt volna a csapatra és 
a vállalkozó kedvû drukkerekre 
egyaránt. A fehérorosz csapat 
vezetősége azonban belement 
a pályaválasztói jog feladásába, 
így mindkét meccset Budaörsön, 
a Városi Sportcsarnokban vív-
hatják. 

 – Budaörssel olyan szintû 
fúzióban állunk, hogy semmi-
lyen rossz érzés nincs bennem, 
amiért ott kell pályára lép-
nünk. Hazai pályának érezzük 
azt a csarnokot is, de emellett 
úgy hiszem, az érdi csarnok 
is megnyitja kapuit még ebben 
az évben. Mivel hosszúra ter-
vezzük a kupaszereplésünket, 
remélem, Érden is játszunk 
majd kupameccset. Szabó Edina 

személye nagy előny lehet a 
Metz elleni felkészülésnél, ha 
továbbjutunk a 2. fordulóból. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
a francia egyesület nemzetkö-
zi élcsapat, és vezeti hazája 
bajnokságát. Le kell még szö-
geznem, hogy nagyon komo-
lyan vesszük az EHF-kupát, de 
a magyar bajnokság minden 
tekintetben előnyt élvez, teljes 
erővel arra koncentrálunk.

 A budaörsi párharc esetében 
is gondolt a klub a szurkolókra.

– Megszületett a megálla-
podás a Volánbusszal, így a 
szokott helyről, a Központi 
Kávéház mögötti parkolóból, 
másfél órával a kezdés előtt 
– pénteken 16.30 órakor, vasár-
nap 14 órakor – indul két csuk-
lós busz, amelyek ingyen szál-
lítják át Budaörsre a szurkoló-
kat. Természetesen utána vissza 
is hozzák őket. Emellett a B-
középnek külön szektort bizto-
sítunk a csarnokban, reméljük, 
a más nemzetekével össze nem 
hasonlítható magyar biztatás itt 
is megmutatkozik.

 Az utóbbi hetekben azon-
ban nem kerülték el az érdieket 
az apróbb-nagyobb sérülések, 
amelyek az előző szezonban 
szerencsére nem fordultak elő.

– Kovács Anna a Siófokon 
elszenvedett sérülés miatt a 
Győr ellen sem léphetett pályá-
ra, és még most is kezelés alatt 
van. Bízunk benne, hogy tud 
majd játszani. Karl-Erik Böhn is 
számol vele a válogatott keret-
ben, tehetsége feljogosítja, hogy 
az Európa-bajnokságra utazó 
keretben is benne legyen, de a 
nemzeti csapattal egyelőre nem 
volt szerencséje. A csehországi 
torna alatt betegség miatt 
maradt ki, most pedig a sérülés 
szólt közbe. Jó hír viszont, hogy 
Tóth Tímea csatasorba állhat. 
Kisebb, kellemetlen sérülések is 
voltak Vincze Melinda és Szara 
Vukcsevics esetében, de szeren-
csére már ők is meggyógyultak.

 Indul tehát az októberi kézi-
labdaünnep Érden, remélhető-
leg a nemzetközi kupameccsek 
mellett a Békéscsaba és a Vác 
ellen is győzelemnek örülhetnek 
majd a lányok. A szurkolókkal 
karöltve.  (szarka)

Fõszerepben a csapat és a szurkolók 

Októberi kéziünnepre készülve

Külön köszönet jár a szurkolóknak, akik fordulóról fordulóra drukkolnak a 
csapatnak, és az idegenbeli találkozókra is szervezett formában kísérik el 
a lányokat


