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Kéményseprés
November elsejétõl jelentõsen csökken a kémény-
seprés díja, négy kéménytípus esetében.

2

Idõsek világnapja
Szeptember utolsó vasárnapján muzsikával és 
dallal ünnepeltek Érd nyugdíjasklubjai.

3

Kettõs gyõzelem

Elsõ nemzetközi kupaszereplését kettõs gyõzelemmel zárta az ÉTV-Érdi VSE nõi ké-
zilabdacsapata: összesítve 29 gólos különbséggel bizonyult jobbnak a fehérorosz 
HC Gorodnicsanka együttesénél. A következõ fordulóban már sokkal nehezebb 
dolguk lesz a francia Metz ellen. 16. oldal

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat
Harmadik alkalommal 
rendezték meg Érden 
az Élõ Rózsafüzér Zarán-
doklatot. A városért, az 
itt élõkért imádkozott, 
fohászkodott az a több 
mint száz résztvevõ, aki 
végigjárta a tizenhét ki-
lométeres útvonalat, be-
térve a katolikus plébáni-
ákra, rendházakba. Idén 
minden állomáshelyen 
bemutatkozott egy-egy 
katolikus csoport, közös-
ség.  5. oldal

Hordott babák

Negyedszerre rendezték meg Érden vállalkozó kedvû 
édesanyák a Nemzetközi Babahordozó Hetet – jobban 
mondva napot, hiszen a programok október 11-én 
reggel 9-tõl délután 2-ig tartottak. A rendezvény iránt 
évrõl évre nagyobb az érdeklõdés, és nemcsak a 
leendõ édesanyák, hanem mindazok részérõl, akik már 
felismerték: a csecsemõ elemi igénye a testközelség, 
amit ezzel a módszerrel ki lehet elégíteni. 12. oldal

Három évforduló
Az érdi Bolyai János Általános Iskola három 
jubileumra készül a 2012/2013-as tanévben.
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Népdalkörök
A Szepes Gyula Mûvelődési Központ adott ott-
hont az Énekkari és Népdalköri Találkozónak.

7

Pingpong

Néhány hete nyitotta meg 
kapuit a Ping Pong Világ 
Asztalitenisz és Szabadidõ 
Klub. 12. oldal

Birkózás

Tizenhét érmet szereztek 
az érdi birkózók a hétvégi 
versenyeken. 13. oldal
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

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

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

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

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

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

tetés alapján.

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

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

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

tetés alapján.

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

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

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

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

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

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

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

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

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

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

A közgyûlés október 18-i ülésén 
döntést hoz a kéményseprési 
közszolgáltatás egyes díjtételei-
nek mérsékléséről – derült ki a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón. 
Mint Segesdi János elmondta: a 
közgyûlés szándékával ellentét-
ben januárban nemcsak az éves 
infláció mértékével növekedett 
a kéményseprési díj, hanem pár 
tétel esetében jóval magasabb 
százalékban. 

– Ezt szeretnénk orvosolni úgy, 
hogy a 2011-es árhoz képest csak 
5,5 százalékos áremelést enge-
délyezünk. A mérsékelt árak 
november 1-jétől érvényesek 
majd – mondta Segesdi János, 
hozzátéve: az önkormányzat 
nagyon sok megkeresést kapott 
ez ügyben; szándékuk, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül 
megoldás szülessen.

Az őszi kéményellenőrzése-
ket egyébként már megkezdték 

a Magyar Kémény Kft. mun-
katársai. Kérdésünkre, hogy 
megkérhetjük-e a kapunkban 
csengető kéményseprőt arra, 
hogy november 1-je után jöjjön, 
Segesdi János igennel válaszolt.

Az alpolgármester elmond-
ta azt is: várhatóan a jövőben 
megoldódhat az érdi rendőrka-
pitányság helyzete. Mint köz-
tudott: a régi, szûkös épület 
helyett a tervek szerint a régi 
katonai lőtérre költözne a kapi-
tányság. Ennek épületét a Pest 
megyei rendőrfőkapitány is 
megtekintette a napokban; az 
épület megfelelőnek tûnik, és 
ha a rendőrség költségvetésébe 

belefér – és sikerül megszerezni 
a szükséges engedélyeket –, az 
érdi kapitányság végre megfele-
lő épületbe költözhet.

– Pest megye rendőrfőkapitá-
nya, Mihály István dandártábor-
nok igen aktív szerepet vállalt 
az ügyben. Maga is érdi lakos, 
aki húsz éven át vezette az érdi 
kapitányságot. Bízunk benne, 
hogy ez a kötődés megnyilvá-
nul majd abban is, hogy Érden 
javulni fog a közbiztonság hely-
zete, és nagyobb figyelmet kap 
a település – zárta szavait az 
alpolgármester.

A sajtótájékoztatón rákérdez-
tünk arra is, mit tud tenni az 

önkormányzat az utcanévtáblák 
megrongálása ellen. Mint emlé-
kezetes, 2009 tavaszán-nyarán 
a városban minden táblát újra 
cseréltek (az ötezer darab új 
utcanévtábla legyártása csak-
nem kilencmillió forintba került, 
ehhez hozzájön a tartószerke-
zetek és a kihelyezés költsége 
is). Az új utcanévtáblák nagy 
részét mostanra összetörték, 
lefestették, ellopták. 

– A megrongált táblákat 
muszáj pótolni, ám valamit ki 
kell találnunk arra, hogy a ron-
gálók szórakozását megnehe-
zítsük. Látva a tönkretett utca-
névtáblákat, és azt, milyen jelle-
gûek a rongálások, kell meg-
oldást találnunk. Vannak már 
technikai jellegû ötleteink arra, 
hogyan vegyük el a vandálok 
kedvét ettől a mulatságtól. Az 
bizonyos, hogy továbbra sem 
fémből lesznek a táblák, hiszen 
azokat, ha széttörni nem is tud-
nák, valószínûleg ellopnák – 
jegyezte meg Segesdi János, aki 
szerint az is problémát jelent, 
hogy a rongálókat nehéz rajta-
kapni, hiszen zömmel éjszaka 
tevékenykednek.  Ádám Katalin

Rongálásbiztosak lesznek az utcanévtáblák?

Csökken a kéményseprés díja
November elsejétõl jelen
tõsen csökken a kémény
seprés díja, négy kémény
típus esetében – derült 
ki a múlt szerdai polgár
mesteri sajtótájékoztatón. 
Rákérdeztünk arra is, mit 
szándékszik tenni az ön
kormányzat a megrongált 
utcanévtáblákat illetõen. 
Segesdi János alpolgár
mester elmondta: olyan 
megoldásban gondolkod
nak, ami elveszi a vandá
lok kedvét.

Ezek az utcanévtáblák alig három évig „éltek”

Kéményseprés díjváltozása Érden, 2011–2012
Kéménytípus

2011. február 
1-jétől (nettó ár 
Ft-ban évente)

2012. január 
1-jétől (nettó ár 
Ft-ban évente)

Áremelkedés 
%-ban

2012. november 
1-jétől (nettó ár 
Ft-ban évente) 

Áremelkedés  
%-ban (2011-

hez képest)

Egyedi,	szilárd,	nyitott 1.551 2.450	 58 1.636 5,5

Egyedi,	szilárd,	zárt 1.551	 2.450	 58 1.636 5,5

Egyedi,	gáz,	nyitott 1.551	 2.445 57,6 1.636 5,5

Egyedi	tartalék 884 1.394 57,7 932 5,4

Forrás: önkormányzati határozatok

Az ütemterv szerint halad a járási 
hivatalok felállításához szükséges 
feltételek megteremtése. Már több 
mint 100 településen alá is írták a 
kormánymegbízottak és a polgár-
mesterek a járási hivatalokhoz 
kerülõ köztisztviselõkrõl, ingó és 
ingatlanvagyonról szóló átadás-
átvételi megállapodásokat. Mind 
a 19 megyében és a fõvárosban 
is folyamatosak az egyeztetések 
a kormányhivatalok és az önkor-
mányzatok között az átadandó 
feladatokról, még eldöntendõ 
kérdésekrõl, és sorra születnek 
a helyi képviselõ-testületek által 
jóváhagyott megállapodások, 
amelyeket a jogszabály szerint 
október végéig kell megkötni. A 
járási hivatalok januárban kez-
dik meg mûködésüket, amelyek a 
vidéken élõknek különösen nagy 
segítséget és könnyebbséget fog-
nak jelenteni az ügyintézésben.

Országszerte 175 járási és 
23 kerületi hivatal kezdi meg 
mûködését a kormányhivatalok 
kirendeltségeként 2013. január 

1-jétõl. A járási hivatalok az 
államigazgatási ügyek intézésé-
ben nyújtanak majd segítséget 
az állampolgároknak, és ezzel 
jelentõs terhet vesznek le az 
önkormányzatok, a jegyzõk vál-
láról. A járási hivatalhoz kerül-
nek az okmányirodák, egyes 
gyám- és gyermekvédelmi, szo-
ciális igazgatási, családtámogatá-
si ügyek, köznevelési feladatok, 
menedékjog, egyes építésigazga-
tási feladatok, egyéni vállalko-
zói tevékenység engedélyezése, 
egyes kommunális, állat-egész-
ségügyi, vízügyi hatáskörök, a 
helyi védelmi bizottságok veze-
tése. A szabálysértési feladatok 
már 2012. április 15-tõl a kor-
mányhivatalokhoz kerültek. 

A feladatellátáshoz kapcsoló-
dó ingó és ingatlanvagyonra az 
állam ingyenes használati jogot 
kap az önkormányzatoktól. 
Ezekrõl a kérdésekrõl zajlanak 
most az egyeztetések. A megyei 
és fõvárosi kormánymegbízottak, 
több helyen járási biztosok segít-

Sajtóközlemény

Megkötik a megállapodásokat a járási hivatalok kialakításáról
ségével már hónapok óta tárgyal-
nak az átadás-átvételi megállapo-
dásokról a településvezetõkkel. 
Ez nemcsak a járási székhelyek-
re vonatkozik, hanem minden 
olyan településre, ahol lesz járá-
si hivatali ügyintézés. A kisebb 
településeken a járási hivatal 
vagy állandó kirendeltségeket 
tart majd fenn, vagy települési 
ügysegédek fognak ügyfélfoga-
dást tartani. 

A jegyzõktõl nagy szám-
ban átvett feladatokkal a járá-
si hivatalok átveszik azokat a 
közszolgálati tisztviselõket, 
akik jelenleg ezeket az állam-

igazgatási feladatokat eddig a 
polgármesteri hivatalokban 
végezték, garantálva számukra 
az eddigi bérüket. A járási hiva-
talok megalakulását követõen a 
következõ lépés a kormányab-
lakok számának bõvítése lesz, 
a jelenlegi 29-rõl 300-ra. Azaz 
megsokszorozódik országszerte 
az ügyfélszolgálatok száma, és 
az ott elintézhetõ ügyek száma 
is nõni fog. A megszaporodott 
feladatokkal párhuzamosan 
megkezdõdött a felkészült és az 
ügyfélszolgálati munkára ráter-
mett tisztviselõk toborzása és 
kiválasztása. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy az Érd Város Életmű Díjával kitüntetett  
színművész, a győri Kisfaludy Színház volt igazgatója, 

Joó László életének 94. évében, 2012. október 14-én elhunyt.  
Joó Lászlót Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

saját halottjának tekinti.
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Nem hal meg, csak pihenni 
tér, de előbb mindenét nekünk 
adja. Nem a területe a legjel
lemzőbb tulajdonsága, mert 
egy erkélyláda, néhány cserép 
is feladatot és ezzel valami 
megmagyarázhatatlan harmó
niát ad, az emberben föltámad 
eredeti természete; munkát 
talál az egykori gyûjtögető, 
a tapasztalatát nemzedékről 
nemzedékre átadó földmûves, 
az otthonosságát megteremtő 
ember. Érd persze fölfalta már 
egykori legelőit, gyümölcsö
seinek hátországa is jócskán 
zsugorodott, a szántókból 
tenyérnyi ágyások maradtak 
csupán, nagy tisztelet a kivé
telnek. Ami van, azzal kell 
beérnünk, ilyenkorra már a 
fûnyírás inkább csak a lehul
lott avar gépi felszedését 
jelenti, az egykori pásztorok 
tudták, hogy be kell hajtani 
a jószágot, mert a fû növése 
is megállt. Töprenghet tava
szig, hogy hogyan folytassa. 
„Még nyílnak a völgyben…” és 
a dombon is szerencsére, az 
erdőkben és az árokparton is, 
a parkokban és az ablak előtt. 

A kert azonban nemcsak 
virágot és gyümölcsöt, nem
csak feladatot, szórakozást, 
örömöt ad, hanem önnön 
enyészetének hordalékát is 
elénk teríti. A bokrok nyese
déke, a fák lehullott ágai, a 
lassan földre terülő lombok 
a ház előtti nejlonszákokat 
szaporítják. Pedig a hulladék 
érték. Nagyapám, ha már a 
gabona zsákokban, a kukori
ca a górékban volt, s a szárat 
is levágták, hatalmas ponyvá

val kitelepedett a földre, és a 
kukorica, a napraforgó gyö
kerét is kiszedte, leverte róla 
a földet, mert ezzel fûtötték 
egész télen a nyári konyhában 
a téglából rakott tûzhelyet, a 
spórt. 

Érden persze ritkaság ma 
már az ilyen szerves energia
gazdálkodás, kevés a vegyes 
tüzelésû kazán, sok lenne a 
szomszédokat zavaró légszeny
nyezés, de megmaradt nekünk 
a komposztálás, a talaj trá
gyázás nélküli megújítása. 
Persze rendkívül időigényes 
aprómunka a gyûjtés, a forga
tás, a szitálás, de az eredmény 
annál meggyőzőbb. Arról nem 
is beszélve, hogy a hétvégi 
avarégetés hagyománya rend
kívül nehezen szorul vissza, 
pedig jóvátehetetlen károkat 
okoz. Először is nemcsak a 
gomba és rovarkártevőket 
pusztítja el, hanem minden 
hasznos, a kert mûködéséhez 
nélkülözhetetlen apró állatot, 
a növények egészséges létfel
tételeit biztosító mikroszko
pikus élőlényt, tápanyagot. 
Másrészt füstjével rendkívüli 
kellemetlenséget okozhat, lég
szennyezése mellett komoly 
közlekedési balesetet is okoz
hat az autópályák vagy utak 
mentén megjelenő „gáztáma
dás”. Most, amikor az egész 
nyár rendkívüli aszályt hozott, 
a csapadékhiány már a városi 
kerteket is sárgítja, a locsolás 
sem tud enyhíteni a bajon, 
minden tûzrakás többszörös 

kockázat. A házak között és 
felügyelet nélkül pedig külö
nösen az. De a bosszúságnál 
jóval nagyobb károkat okoz
hat a gazdátlannak tûnő köz
területek; erdőszélek, a Duna 
partján az ártéri erdők vagy a 
közlekedési útvonalak mentén 
lévő bekötőutak kerti hulla
dékkal, törmelékkel, háztar
tási gépekkel való „elaknásí
tása”. A veszélyes hulladékok 
bennünk robbannak, a mi 
szervezetünket roncsolják, a 
daganatos betegségek jelenlé
tére nem is kell utalnom. De 
a kerti hulladék kerten kívüli 
„elhelyezése” is olyan közér
zetromlást okoz, amibe bele
betegszik az, aki a kertet ápol
ja. A kerítésnél ugyanis nem 
ér véget a felelősség, csak a 
tulajdon. Az a fajta betyárko
dás, az a magatartás, amely 
a közterületet senki földjének 
tekinti, az újjászülető minősé
gi tulajdonos magatartásától 
teljesen idegen. Persze nem 
múlt el nyomtalanul az a fél 
évszázad, amikor a magán
tulajdon nem lehetett bizton
ságban, amikor a mûhely, a 
föld, a kert, az állat, a ház 
a szövetkezetesítés ürügyén 
a kollektivizálás, a kisajátítás 
által az állami szabadrablást 
szentesítette. De ezen talán 
már túl vagyunk. Ha rend van 
kívül, a telken, belül is rendet 
kell raknunk. 

Mert nemcsak a kert a 
miénk, hanem a ház előtti 
járda, a környék, maga Érd 
városa és nem utolsósorban ez 
az ország, de akár még Európa 
is.   Antall István

Az õszi kert

Éppen ötvenhat év telt el 
azóta. Akik akkor „pesti srá
cok” voltak, ma jó esetben 
nyugdíjasok, ha egyáltalán 
köztünk vannak még. Egyre 
ritkábban lehet hallani a 
hangjukat, pedig érdemes 
rájuk figyelni. Akik testkö
zelből látták a tüntetése
ket, akik átélték a sortüzek 
közelségét, jelen voltak a 
Petőfi Kör összejövetelein és 
a Kossuth téren, hallották a 
tankok semmi mással nem 
összehasonlítható dübörgé
sét, akiknek át kellett lépniük 
járdára fektetett halottakon 
– szóval akik valódi tanúk, 
ők nem hazudnak. 

Az utódok persze itt van
nak, csakhogy nemcsak az 
ő utódaik, hanem azoké is, 
akik akkor a barikád másik 
oldalán álltak. Talán ebből 
fakad az akkori események 
mindmáig tartó feldolgo
zatlansága. Egyszerűsítve: 
hogy nem tudjuk hova tenni 
ötvenhatot. Iskoláskoromból 
emlékszem rá, hogy volt idő, 
amikor a felnőttek kis össze
mosolygással mint OSEt 
emlegették, merthogy akkor 
a hivatalos álláspont éppen 
az volt, hogy a forradalom 
megnevezése: Októberi 
Sajnálatos Események… 
Aztán persze lett népfelkelés 
is, meg több minden.

Egy darabig úgy tűnt, hogy 
a rendszerváltozás majd ren
det tesz ebben is, de nem ez 
történt. Tele vagyunk elvar
ratlan szállal, meghökkentő 
bírósági ítélettel, pökhen
di nyilatkozattal, vádasko
dással. Nézzük például az 
ünneplést. Vagyis az ünnep
léseket, mert több lesz, 
többféle, ilyen oldali meg 
olyan oldali. Szemkilövésre 
és földön fekvő felvonulók 
összerugdosására rendőr
bakancsokkal feltehető
en most nem kerül sor, az 
ünnep kisajátítása azonban 

folyamatosnak tekinthető. 
Gyönyörű fogalmak értékte
lenednek el; sajtószabadság 
és demokrácia, nemzet és 
magyarság sorra veszíti el 
eredeti jelentését. Mintha 
a legfőbb cél a zavarkeltés 
lenne: levitézlett politikusok 
vetélkednek szónoki emel
vényért, szinte minden utca
sarkon valamilyen csoporto
sulás fog elégedetlenkedni, 
közben meg feledésbe merül 
a lényeg.

De tudjuke, mi a lényeg? 
Nem könnyű kihámozni, 
hiszen évtizedek hamis tör
ténelemtanításától napjaink 
néhány elfogult sajtótermé
kéig számtalan eszközzel 
történt és történik a butítás, 
a tények és történések meg
másítása. Jó lenne higgadtan 
végiggondolni: mi is történt, 
hogyan történt, ki, mit csinált 
akkoriban. Nemcsak vissza
emlékezők vannak, hanem 
dokumentumok is, iratok és 
filmfelvételek – kiváló alka
lom az ünnep családdal vagy 
baráti társasággal megnézni 
egy múzeumi bemutatót, de 
most még a Magyar Rádió 
akkori stúdiója is megtekint
hető.

Fontos dolgok ezek. 
Nemcsak azért, hogy mi 
lássunk tisztábban, hanem 
azért is, hogy a mai „pesti 
srácok” is tájékozottabbak 
legyenek, hiszen akkor a ma 
történéseit is helyesebben 
értékelik. Természetesen 
mindez nem könnyű. Régen 
volt, éppen ötvenhat év telt 
el azóta. Akik akkor „pesti 
srácok” voltak, ma jó eset
ben nyugdíjasok, ha egyál
talán köztünk vannak még. 
Addig figyeljünk rájuk, amíg 
itt vannak.

A szerkesztõ jegyzete

Kinek az ünnepe?

Az ENSZ 1991ben nyilvánította 
október elsejét az idősek világ
napjává. Magyarországon ma a 
lakosságnak csaknem 20 szá
zaléka betöltötte a 60. életévét, 
Érden pedig mintegy 13 ezer 
idős embert tartanak nyilván. 
Mindannyiunk tágabb vagy 
szûkebb környezetében élnek 
idősek, szükséges, hogy leg
alább az év egyik napján kizá
rólag nekik szenteljük a figyel
münket. Így szeptember 30án 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színháztermét zsú
folásig megtöltötték a város 
nyugdíjasklubjainak tagjai, 
ahol kedvükre való szórakozta
tó mûsorral köszöntötték őket. 

Először Szedlacsek Emília, a 
kultúrház igazgatója üdvözöl
te az időseket, akikkel gyakran 
találkozik, hiszen a mûvelődési 
központ számos nyugdíjasklub
nak nyújt lehetőséget az aktív 
közösségi életre. 

A város nevében Segesdi 
János alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, 
a fiatalabbak gyakran gondol
ják úgy, hogy mindent megtet
tek az idősebb nemzedékért, 
de elfelejtik, hogy nekik sok
kal fontosabb az odafigyelés, a 
találkozás, a személyes közös
ség. Az ilyen események, mint 
amilyen az idősek világnapja, jó 
alkalom arra, hogy kifejezzük 
és megosszuk a velük a szere
tetet, viszonozzuk azt a törő
dést, amit mi kaptunk tőlük. 
A szavak kevesek. A tettek és 
a cselekvő odafigyelés kell, 
mint a mai, hogy egy kellemes 
közösségben érezzék a szerete
tet – mondta az alpolgármester, 
majd hozzáfûzte: jó dolog, hogy 
az idősek közül sokan közös
ségre találnak, és aktív társa
dalmi életet élnek a nyugdíjas 
klubokban. A közelmúltban 
létrehozták az Idősek Tanácsát 
is. Tették ezt azért, mert ebben 
a városban fontosak az idősek, 
akik a fiatalabb nemzedéknek 
példát mutatnak a jó kapcso

latok kialakításából, barátság
ból, a nagyszerû közösségek 
mûködtetéséből. Elismerte, 
a klubhelyiségek biztosítása 
terén az önkormányzatnak több 
városrészben akad még tenniva
lója. Ha a Parkvárosi Közösségi 
Házból kiköltözik az orvosi ren
delő, az épület felújítását köve
tően újra birtokba vehetik majd. 
Ófaluban viszont már nagyon 
szép környezetben mûködhet a 
nyugdíjasklub. 

Az odafigyelés jele volt ez az 
idősebb korosztályt megszólí
tó zenés est is, amit Badalai 
Ödönné, a nyugdíjasklubok 
vezetője az önkormányzat 

támogatásával, nagy gonddal és 
szeretettel szervezett. Jó válasz
tás volt a program, hiszen a 
közönség láthatóan élvezettel 
hallgatta a Tarnai Kiss László és 
vendégei, Dócs Péter, valamint 
Szőlősi Emese mûsorát, akik 
magyar nótákat, operettsláge
reket és örökzöld dallamokat 
énekeltek. 

Végül a nyugdíjasklubok 
vezetőinek egyegy kisebb aján
dékkal köszönték meg az egész 
éves, aktív tevékenységüket, 
majd szerény fogadással zárult 
az idősek világnapja tiszteletére 
szervezett rendezvény. 

 Bálint Edit

A szervezők ezúton is elnézést kérnek Boros Károlytól, a Parkvárosi Fenyves nyugdíjasklub 
vezetőjétől, akinek egy sajnálatos technikai malőr miatt (egy személy tévedésből állt be a 
klubvezetők sorába), nem jutott az elismerést kifejező virágcsokorból és ajándékcsomag-
ból. Értékes és áldozatkész klubvezetői tevékenységét így most a sajtó nyilvánossága által 
tisztelettel megköszönik, további eredményes munkát kívánva neki is!

Több száz nyugdíjast köszöntöttek az Idõsek világnapján

Muzsikával, dallal ünnepeltek a szépkorúak
A  szavak  kevesek.  Olykor  a  cselekedetek  sem 
elegendõek, ha pusztán csak megtesszük, amit meg-
tehetünk,  mert  a  közöttünk  élõ  idõseknek,  szépkorú-
aknak  legfõképpen  az  odafigyelõ  gondoskodásra,  a 
szeretettel való odafordulásra van szükségük – mond-
ta Segesdi János alpolgármester a város nyugdíjasait 
köszöntve az  idõsek világnapja alkalmából szervezett 
ünnepségen. Szeptember utolsó vasárnapján muzsiká-
val és dallal ünnepeltek Érd nyugdíjasklubjai.

Badalai Ödönné, a nyugdíjasklubok 
összetartója, a lelkes program
szervezõ

A közönség hálás volt az ifjú éveiket felidézõ, fülbemászó dallamokért
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Szõlõsi Emese dalai is szívbõl szóltak, pillanatok alatt nagyszerû hangula
tot teremtett
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Az emlékév alkalmából beszél
gettünk Baranyi Teréz igazgató
nővel, aki az iskola eredményei
ről és sikereiről is beszámolt. 

– Diákjaink eredményei
re büszkék vagyunk. Minden 
tanévben sikereket érnek el 
mind a városi, mind a megyei 
és az országos versenyeken 
is. Emellett fontosnak tartom, 
hogy nemcsak a legkiválóbb 
diákjainkkal dicsekedhetünk, 
hanem azzal is, hogy a rend
szeres kompetenciaméréseken, 
amelyeken a hatodikosoknak 
és nyolcadikosoknak kötelező 
részt venniük, az eredménye
ink mindig az országos átlag 
felett vannak. Ez is jelzi, hogy 
nemcsak a legtehetségesebb 
tanulóink teljesítenek kiemelke
dően, hanem az átlag is figye
lemre méltó eredményt ér el. 

– Úgy emlékszem, hogy a 
Bolyaiba bekerülni mindig 
dicsőség volt: rengetegen jelent
keztek, de csak a legjobbak 

nyertek felvételt. Ma is státus
szimbólum a Bolyai iskola diák
jának lenni?

– Mindenesetre szívesen 
jönnek hozzánk a tanulók. 
Felsőben, az 5–8. évfolyamon a 
matematikát, valamint az angol 
és a német nyelvet tanulhatják a 
diákok emelt óraszámban, ami 
megkívánja, hogy kiváló osztály
zatokkal érkezzenek hozzánk 
azok, akik itt szeretnék folytatni 
a tanulmányaikat. A 2010/2011. 
tanév óta magyar–német, két 
tanítási nyelvû osztályban is 
folyik az oktatás, ami jelenleg az 
első három évfolyamon egyegy 
osztályt érint. Azt, hogy ma is 
népszerû a Bolyai iskola, talán 
az bizonyítja legjobban, hogy 
csaknem 100 fővel gyarapodott a 
diákok száma. A szülők és a diá
kok bizalmát az oktatás magas 
színvonalának köszönhetjük. 
A 28 tanulócsoportban csaknem 
hétszáz tanulónk van. Érdemes 
még megemlíteni, hogy 2008 

óta ökoiskola vagyunk. Az idén 
második alkalommal nyertük el 
ezt a megtisztelő címet. 

– A jelenlegi tanévben pedig 
egyszerre három jelentős jubi
leumot is készülnek megünne
pelni…

– Valóban, ez az iskolaév 
jubileumi emlékév számunkra, 
hiszen most ünnepeljük isko
lánk névfelvételének 25. évfor
dulóját, névadónk, Bolyai János 
születésének 210. évfordulóját, 
és jövőre, 2013ban emlékezhe
tünk meg iskolánk fennállásá
nak 100. évfordulójáról. 

– Igencsak mozgalmas tanév 
vár tehát az iskolára. Hogyan 
tervezik a megemlékezéseket?

– Egyrészt már jó előre 
igyekeztünk a lehető legtöbb 
pályázati lehetőséget kihasz
nálni. Többek között benyúj
tottuk az innovatív iskolák 
fejlesztése pályázatot. Bízunk 
benne, hogy olyan sikeres 
lesz, mint a 2012 tavaszán a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt Határtalanul prog
ramra benyújtott pályázatunk! 
Ezen ugyanis 1 471 000 forint 
értékû támogatást nyertünk, 
amely a hetedikes tanulóink 
számára egyhetes határon túli 
magyarlakta területre történő 
kirándulást támogat. Ennek a 
támogatásnak köszönhetően 
méltóképpen megünnepelhet
jük – mintegy megkoronázhat
juk – emlékévünket, hiszen 
54 hetedikes diák hat kísérő
tanárral jövő év májusában 
öt napot tölthet el Erdélyben, 
ahol névadónk matematikai 
munkásságát követheti nyo
mon. Igyekeztünk minél több 
látni és tudnivalót belesûríteni 
ebbe az erdélyi útba. Bolyai 
János kolozsvári szülőházában 
rendhagyó megemlékezésen 
vesznek részt, meglátogatják a 
Bolyai Farkas Líceum testvér
iskolánkat Marosvásárhelyen, 
de emellett megállnak Nagy
károlyban, Érmindszenten, 
Tordán, Szovátán, Farkaslakán, 
Nagyváradon, majd vissza
térve összegezik és értékelik 
a tapasztaltakat, majd ezeket 
összegyûjtve megosztják az 
iskola minden diákjával. 

– Erre, úgy hallottuk, külön 
témanapot terveznek, június 
4én, a nemzeti összetartozás 
napján. Miért épp ezt a dátumot 
választották? 

– A pályázatnak, amelyen 
nyertünk, Határtalanul a címe. 
Az ünnepélyes megemlékezés 
lehetőséget ad arra, hogy felhív
juk a diákok figyelmét a hatá
ron belüli és kívüli magyarság 
összefogásának a fontosságára, 
arra, hogy határoktól függetle
nül összeköt bennünket anya
nyelvünk és a közös múltunk. 

– Említette, hogy az iskola 100 
éves lesz jövőre, és 25 éve viseli 
Bolyai János nevét. Ezt mivel 
ünneplik?

– Emlékkönyv kiadását ter
vezzük, valamint idén december 
15én, amikor a Bolyainapokat 
szoktuk megtartani, nagyszabá
sú ünnepség keretében emléke
zünk névadónkra és az elmúlt 
25 esztendőre. 

– Az értékekről és eredmé
nyekről beszéltünk eddig, de 
nem kerülhetjük ki az aktuális 
kérdést, ami biztosan foglalkoz
tatja az iskolákat: mi a vélemé
nyük arról, hogy az oktatási 
intézmények állami fenntartás
ba kerülnek?

– A változások nem most 
érintenek meg bennünket elő
ször. A fenntartó feladata, hogy 
eldöntse, képese az épületek 
üzemeltetésére. Nekünk csupán 
egy a célunk, hogy ez a folya
mat zökkenőmentes legyen, és 
mindebből a tanulók semmit 
ne érezzenek meg, és ne legyen 
negatív hatással a tanulás szín
vonalára. A mindennapos test
nevelést első és ötödik osztály
ban már bevezettük. Három órát 
az órarendbe iktattunk, a másik 
két órát szabadon megválasztott 
tömegsport keretében „mozog
ják le” a gyerekek. Bőséges a 
választék: korcsolya, úszás, 
rögbi, népszerû labdajátékok.

– Az iskola ugyan lassan száz 
éve mûködik, de szerencsére a 
jelenlegi épület azért nem ennyi
re régi. A fûtéskorszerûsítés még
is ráfért már az idén…

– Sajnos, az iskola költségve
tésének jelentős részét a fûtésre 
kellett kiadni, mert az elavult 
fûtési rendszerrel csak rend
kívül drágán tudtuk az isko
la épületét felfûteni. Az Érdhő 
Kft. azonban a saját költségén 
korszerûsíti a rendszert, így 
már bizakodva nézünk az előt
tünk álló tél elé. Ha változik a 
fenntartónk, a továbbiakat majd 
meglátjuk. 

 Bálint Edit

A kompetenciaméréseken is átlag feletti teljesítmény

Hármas ünnepre készül  

a Bolyai iskola
Nem is egy, hanem egyszerre három jelentõs jubi
leumra készül a 2012/2013as tanévben az érdi Bolyai 
János Általános Iskola. Mindegyik jelentõs évforduló
nak számít az intézmény életében.

Baranyi Teréz, az intézmény igazgatója büszke az iskola tanulóinak ver
seny és tanulmányi eredményeire – minden évben bõven van mivel 
dicsekedniük
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Az iskola diákjai a délelõtti szünetben – az oktatás két épületben folyik, a 
legkisebbek, elsõ és második osztályosok, az Alsó utcai épületben tanul
nak, a többiek a fõépületben

p

Tévhitek a kenyerek és a lisztek 
közti különbségekről!
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Közös imádkozás, éneklés, 
fohászkodás, lelki és testi fel-
töltődés – talán így foglalhat-
nánk össze az immár harmadik 
alkalommal megrendezett Élő 
Rózsafüzér Zarándoklat lénye-
gét. A kezdeményezés Bécsből 
indult 2003-ban, és hét év eltel-
tével jutott el Érdre. A tizenhét 
kilométeres, egész napos zarán-
doklatot idén október 13-án tar-
tották, több mint száz résztve-
vővel. Arra vállalkoztak, hogy 
gyalogosan végigjárják Érd 
katolikus plébániáit, rendháza-
it, útközben együtt énekelve, 
imádkozva a városért és az itt 
élőkért. 

A parkvárosi napközis tábor-
ból induló zarándoklatnak 
– immár hagyományosan – két 
ága volt; utolsó, közös állomása 

a Szent Mihály-templom, ahol 
Spányi Antal megyés püspök 
celebrált szentmisét délután 
öt órától. Mint eddig minden 
évben, most is megtelt a temp-
lomkert, a szentmisére azok is 
eljöttek, akik a többórás gyalog-
láson nem tudtak részt venni. 

A zarándoklat idén új elemmel 
gazdagodott: minden állomáson 
– azaz plébánián – bemutatko-
zott egy-egy katolikus közös-
ség. Ahogy az egyik zarándok 
fogalmazott: „Érden nagyon sok 
keresztény közösség létezik, 
de csak névről ismerjük egy-
mást. Most lehetőségünk nyílt 
a bemutatkozásra, ami nagyon 
hasznos volt, magam is sok új 
információt kaptam”. 

Az egyik ilyen, fiatalokból 
álló közösség az Oázis nevet 

viseli. A tusculanumi templom-
ban a második vasárnapi misén 
végeznek gitáros szolgálatot. 

– Tizenkét éve alakultunk, 
eredetileg csak egy pásztorjáték 
erejéig, de olyan jó közösség 
jött össze, hogy heti rendszeres 
összejövetel lett az egy alkalom-
ból – emlékezett a kezdetekre 
Dénes Tibor. 

– A péntek esti alkalmak és 
a vasárnapi szolgálat mellett 
idősek otthonában zenéltünk, 
részt vettünk ifjúsági találko-
zókon, és kirándulásokat szer-
veztünk. Jelenleg hat-hét tagú 
a csoportunk, de voltunk már 
harmincan is. Most azon mun-
kálkodunk, hogy több fiatalt 
vonzzunk magunkhoz, akik be 
tudnak kapcsolódni a vasárnapi 
szolgálatba, és a pénteki találko-
zókra is eljönnek – tette hozzá a 
fiatal édesapa, aki kislányával 
járta végig a tizenhét kilométe-
res zarándokutat.

Bálint Sándorné évek óta 
tevékenykedik a tusculanumi 
plébánián világi lelkipásztori 
munkatársként, emellett az egy-
házközségi karitász vezetője. Õ 
mutatta be a Kamilliánus Rend 
érdi csoportját, amely betegápo-
lással, idősek megsegítésével 
foglalkozik. Magyarországon 
harminchat Kamilliánus Család 
tevékenykedik.

– Szent Kamill hozta létre 
az első karitászt, illetve a ren-
det a XVI. században. Mi az 
ő szellemében munkálkodunk. 
Az érdi Kamilliánus Családban 
jelenleg öten vagyunk, és 

nagyon sok rászorulót támoga-
tunk, nem csak a betegápolás-
ban: főzök, mosok, orvoshoz 
szállítok, van, aki ha éjjel ele-
sik, és nem tud felkelni, nekem 
telefonál. Egy kilencvenhetedik 
évében járó idős hölgyet és a 
húgát én hozom el vasárnapon-
ként a templomba. Van, aki csak 
beszélgetni szeretne, mert egye-
dül él, és nincs kihez szólnia. 
Természetesen nem pénzért 
nyújtunk gondoskodást, hanem 
azért, hogy Krisztus szeretetét 
tolmácsoljuk – és Érden bizony 
sok a rászoruló, idős ember, 
akinek szüksége van ránk. 
Nagyon jó lenne, ha többen len-
nénk a családban – gyakran jár 
a fejemben, hogy mi lesz ezek-
kel az idős emberekkel, ha én 
már nem leszek olyan tevékeny, 
mint most, hetvenesztendősen? 
– sóhajtott Bálint Béláné, aki 
arra a kérdésre, hogy fér bele a 
napjába a családján és a plébá-
niai teendőkön kívül ennyi tevé-
kenység, mosolyogva válaszol-
ta: korábban kelek és később 
fekszem, de minden belefér…

Az egyházközségért és a 
rászorulókért végzett munkájá-
ért Bálint Sándorné már több 
alkalommal is elismerésben 
részesült. A zarándoklatban is 
tevékeny részt vállalt, hiszen 
a zarándokok egyik ága a tus-
culanumi plébánia kertjében 
tartott déli pihenőt, ahol harap-
nivalóval, meleg teával várták 
az egyházközség tagjai a több 
mint hetven embert. A pihenő 
alatt lehetőség nyílt beszélge-

tésre, ismerkedésre is – az Élő 
Rózsafüzér Zarándoklatnak ez 
is alapvető, lényegi része; egy-
más megismerése, a hívek közti 
új kapcsolatok kialakulása. 

És van-e annál nagyobb 
összehozó erő, mint egy tizen-
hét kilométeres közös úton 
együtt menni, együtt imádkozni 
a városért, az itt élőkért?

 Ádám Katalin

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat, harmadízben

Ima a városért és az Érden élõkért
Harmadik alkalommal rendezték meg Érden az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot. 
A városért, az itt élõkért imádkozott, fohászkodott az a több mint száz résztvevõ, 
aki végigjárta a tizenhét kilométeres útvonalat, betérve a katolikus plébániákra, 
rendházakba. Idén minden állomáshelyen bemutatkozott egy‑egy katolikus csoport, 
közösség – közülük mutatunk be kettõt olvasóinknak.

.A fáradt zarándokokat étellel, itallal várták a tusculánumi plébánia kertjében
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A zarándokok Érden végigvonulva a városért és annak lakóiért imádkoztak

Az egész napos zarándoklat köz-
ben jutott idõ a pihenésre, beszél-
getésre is

Gesztenyefa-ültetési lehetõség
Tisztelt Lakosok!
Az Elvira majorban találha-
tó Állami Gyümölcs- és Dísz-
növény-termesztési Kutató-
fejlesztõ Közhasznú Nonprofit 
Kft. jóvoltából önkormányza-
tunk jelentõs számú vadgeszte-
nyefa-csemetéhez jutott. A köz-
terekre, intézmények, játszó-
terek udvaraira és környékére 
történõ telepítésen túlmenõen a 
lakosságnak is lehetõséget kívá-
nunk teremteni arra, hogy az 
õszi faültetési szezonban igény 
szerint a magánkertekben fát 
ültessenek, illetõleg jelezhessék 
azt, ha az ingatlanjaikkal hatá-
ros közterületen szívesen ven-
nék ilyen fa telepítését.

A közönséges vadgesztenye-
fa, más néven „bokrétafa” (Aesculus hippocastanum) jellemzõi: 
fehér virágbugái májusban nyílnak, a levegõszennyezõdésre, külö-
nösen a sózásra igen érzékeny, elsõsorban parkfának alkalmas. 
A leveleibõl kioldódó mérgezõ anyagok hatására és a mély beár-
nyékolás miatt az alatt lévõ növények kipusztulhatnak. A fa 20-30 
méteresre is nõhet megfelelõ ökológiai viszonyok között. 

A telepítésre felajánlott kb. 2 m magas facsemeték elültetéséhez 
iszapolt, trágyázott, min. 0,5x0,5x0,5 m nagyságú gödör szüksé-
ges. A közterületi ajánláshoz figyelembe kell venni azt, hogy a 
magasra növõ fa fölött lehetõség szerint ne legyen légvezeték, és a 
fák megfelelõ fejlõdéséhez min. 5 m telepítési távolság szükséges, 
továbbá a fák közlekedésbiztonsági szempontból megfelelõ helyen 
legyenek telepíthetõk, árokba vagy árok közvetlen szélére nem 
ültethetõk.

Kérjük, hogy a csemetékre vonatkozó igényeiket 2012. november 
1-jéig a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda környezet-
védelemmel foglalkozó munkatársának, Nagy Annamáriának szí-
veskedjenek eljuttatni. Elérhetõségek: e-mail: nagyanna@erd.hu, 
tel.: 23-522-300/298. mellék. cím: Érd, 2030 Polgármesteri Hivatal, 
Alsó u. 3., 108. szoba.

Kérjük, hogy amennyiben elektronikus levélben jelzik igényü-
ket, telefonos elérhetõségüket is szíveskedjenek megadni.

T. Mészáros András
polgármester

TökJó Fesztivál
A 20-30 Egyesület idén immár harmadik alkalommal rendezi meg a TökJó Fesztivált. Az 
eseménynek  a  Főtéren  található  Érdi Vigadó  kertje  ad  otthont  október  28-án  vasárnap 
délután.

A  programok  fél  háromtól  kezdődnek,  a  kezdők  és  gyakorlottak  tökfaragásával.  A 
tehetségüket  az  elmúlt  két  évben  bizonyító  érdi  amatőr  és  profi  tökfaragók,  kicsik  és 
nagyok  tehát  idén  is  újra  összemérhetik  tudásukat  a  szokásos  tökfaragó  versenyünkön. 
Ahogy  fokozatosan  sötétedik,  úgy  kerülhet  sor  a  halloweeni  jelmezversenyre,  amelyet 
most is az est fénypontjának ígérkező, látványos töklámpás- és kísértetfelvonulás követ.

A  TökJón  hangulatos  utcazene  szól  majd,  lesz  sok-sok  nyereményjáték,  a  legkisebb 
korosztály  igényeit  is  kiszolgáló  ügyességi  játék,  arcfestés,  rajzolás,  gipszfestés,  míg  a 
nagyobbakat számpárkereső játék várja.

Meleg teával, forralt borral, töklevessel, tökös süteményekkel és étkekkel, sült geszte-
nyével, extraként pedig egy adag jó hangulattal megfűszerezve várnak a szervezők min-
denkit, aki  szeretne  részt venni az év „legtökösebb” buliján, amelynek célja változatlan: 
legyen a város közösség!

Felhívás
Akarsz erős, ügyes lenni? Az Érdi Spartacus nagy családjába tartozni? 
Ha igen, gyere birkózni, szumózni és grapplingezni az Érdi Spartacus SC-be.
Lányok, fiúk jelentkezését várjuk 7 éves kortól.
Edzéslehetőség mindennap!
Helyszín: Batthyány Általános Iskola, Érd, Fácán köz.

További információk és jelentkezés: 
Tar Mihály vezetőedzőnél személyesen az edzések időpontjában

a  06-20/941-9618-as telefonszámon, valamint 
a www.erdispartacus.hu weboldalon  
és a mtar@vivamail.hu e-mail címen.
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. október 22–28.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 

termei  bérbe  vehetők  kulturális, 

közművelődési  alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 

06-23/365-490/112

Kiállítások októberben
A Művelődési Központ kamara-
termében Irka Galéria 
kiállítás 
Megtekinthető: október 31-ig.
Az előtéri kiállítótérben
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 Galéria emeleti kiállító-
terében  az Érdi Művésztelep 
kiállítása. 

Katalin-bál
2012. november 17-én,  
szombaton 20 órától
Játszik a Rozbora zenekar.
Büfé, tombola, családias han-
gulat.
Belépő: 3000 Ft.
Jegyek csak elővételben kapha-
tók Zelenka Ilonkánál.
Telefon:  364-097, 
vagy 06-30/597-88-17

„Színház az egész világ”
2012. ősz
2012. november 18-án, 
vasárnap 15 órakor
Daniel Glattauer

Gyógyír északi szélre
Szereplők:Őze Áron, Fullajtár 
Andrea. Belépő: 2800 Ft

2012. november 24-én, szombaton  17 órakor
az  Apostol együttes koncertje
Belépő: 2500 Ft.

2012. november 25-én, vasárnap 11 órakor
„Apa, figyelj rám!” 
Halász Judit koncertje
Belépő: 2000 Ft.

Felhívás betlehem készítésére
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ betlehemes kerámia- 
kiállítást rendez, melyre kiállítók 
jelentkezését várja.
A kiállításra készülő alkotások 
kapcsolódjanak a karácsonyi 
ünnepkörhöz, betlehemi jelene-
tet, annak szereplőit ábrázolják. 
A kerámiákat készíthetik a 
jelentkezők egyénileg, de közös-
ségi alkotások is bemutatásra 
kerülhetnek. Várjuk művészek és 
amatőrök, valamint művészeti 
iskolák, művészeti csoportok 
közös munkáját is. A kiállításra 
egy alkotó vagy alkotóközösség 
legfeljebb három népi, illetve 
iparművészeti jellegű, tárlóba, 
illetve falra kihelyezhető kerámia-
alkotást adhat be.
Az alkotások beadási ideje: 
2012. november 26-tól 28-ig 
(hétfő, kedd, szerda) 8–18 óráig 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban (Érd, Alsó u. 9.).
Bővebb információ: Lukács 
Orsolya 23/365-490/102-es 
mellék

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

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

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói

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

Időszakos kiállítás: 
Közel Afrikához
Magyar László életútját, mun-
kásságát mutatja be.
A kiállítás anyagához múze-
umpedagógiai óra igényelhető 
Buttinger  Dániel múzeum-
pedagógustól 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A  felnőtt könyvtár programja
Október 24. (szerda) 17 óra
Vihar Judit: Hétszínvirág 
– könyvbemutató. Az érdi 
Irodalomkedvelők klubja ren-
dezvénye.

Kínai gyógyászat 
November 21-től havonta egy 
alkalommal a József Attila 
Szabadegyetem 5 előadásból 
álló ismeretterjesztő sorozata 
indul a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban.
Témáink:
•  A Qi Gong, azaz mozgás-

terápia, a test energiáinak 
hasznosítása 

•  Akupresszúra
•  A regeneráció filozófiája
•  A tibeti orvoslás 
•  A keleti orvoslás és a 

modern orvostudomány
A sorozat házigazdája: P. Szabó 
József sinológus 
Vendégei: Gervai Miklós 

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 művelődési 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.

András mozgásterapeuta, 
dr. Bittó Gyula, dr. Bartha 
József és Bartha Edina, 
dr. Czeizel Endre.
Részvételi díj:
5 alkalmas bérlet 2000 Ft (elő-
vételben kapható).
Napijegy: 500 Ft
Bővebb felvilágosítást a www.
csukalib.hu honlapon,
telefonon a 23-365-470 számon-
vagy személyesen a könyvtár-
ban kérhet.

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 olvasó-
jegyedet!
A versenyben való részvételnek 
feltételei:
–  érvényes gyerekkönyvtári 

tagság a 2012/2013-as tan-
évben

–  legfeljebb középiskolás, nap-
pali tagozatos diák

Jelentkezz a könyvtárban!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőtt könyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
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



érzései, gondolatai, mindaz, 
amit a dal kifejezhet. Márpedig 
a dal, az ének mindent képes 
kifejezni. A kórusból az itt élő 
kisebbségek hangja éppúgy 
kihallatszik, ahogy a hagyo
mányszeretet minősége, 
az énekkultúra átütő ereje. 
E hangokból álló csodákban 
bárki megmerítkezhet, és bárki 
magával viheti szívében, lelké
ben, de még a torkában is, mert 
ez a csoda bármelyikünkben 
megszülethet újra és újra, mivel 
ez a közkincs így gyarapodik: 
általunk és velünk.” 

A résztvevők és a közönség 
ezen a találkozón is megbizo

nyosodhatott arról, hogy mennyi
re gazdag a térség közösségi
zenei élete, milyen sok énekkar, 
népdalkör, együttes mûködik a 
közvetlen környezetünkben: 
Diósdon, Ercsiben, Érden, 
Százhalombattán, Tárnokon és 
Törökbálinton. A kórusok és 
népdalkörök zöme kiváló ered
ményekkel büszkélkedik, szá
mos fellépés áll mögöttük, és 
számos elismerés birtokosai, de 
mindez csak nagyszerû követ
kezménye annak, hogy sze
retnek énekelni! Mindeközben 
pedig jelentősen színesítik és 
gazdagítják térségünk kultú
ráját.  Bálint Edit
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október 22., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt 
9:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

magazin 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 Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:25 Kézilabda-mérkőzés
20:55 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:25 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

21:55 Négyszemközt ism.
22:15 Polgár-társ

október 23., kedd
8:00 Négyszemközt
8:30 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

9:00 187 magazin
9:30 Kézilabda-mérkőzés

11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Románia–Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

15:00 Négyszemközt 
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

Mennyei polgárság 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Románia–Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

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

Nemes Tibor filmje 40. rész 
19:00 Összefoglaló az október 23-i 

városi ünnepségről
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 40. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Összefoglaló az október 23-i városi 

ünnepségről
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

október 24., szerda
8:00 Összefoglaló az október 23-i városi 

ünnepségről
8:30 Fény-kép
9:00 Magyarok az emberevők földjén 14/6. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Fény-kép
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 40. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Összefoglaló az október 23-i városi 

ünnepségről
15:15 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

Mennyei polgárság 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Románia–Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Számvetés 6/2. 

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

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Itthon – Otthon Románia–Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

október 25., csütörtök
8:00 Híradó 
8:20 Mozgás
8:50 Négyszemközt
9:05 Csillagszem
9:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 40. rész 

10:05 Polgár-társ
10:35 Számvetés 6/2. magyar dokumentumfilm-

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
11:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 40. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Penyige, 50/29. gasztronómiai 

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

18:10 Számvetés 6/2. 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 

A százados hite 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 40. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

október 26., péntek
8:00 Híradó
8:30 Bibliai Szabadegyetem A százados hite 60’ 
9:30 Négyszemközt
9:50 Számvetés 6/2. magyar dokumentumfilm 

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

Nemes Tibor filmje 40. rész 
11:05 Fény-kép
11:35 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/2. 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 Románia–Magyarország 

határvidéke 12/6. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

A százados hite 60’ 
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

október 27., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ

10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Domoszló, 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 6/2. magyar dokumentumfilm-

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

A százados hite 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Domoszló, 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 40. rész 
20:30 „Vadócba rózsát” 

portréfilm dr. Béres Józsefről, 144’ 
rend.: Kósa Ferenc 

22:55 Érdi Panoráma
23:25 Csillagszem

október 28., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás

10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

A százados hite 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

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

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

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
A százados hite 60’ 

17:00 „Vadócba rózsát” 
portréfilm dr. Béres Józsefről, 144’ 
rend.: Kósa Ferenc 

19:25 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 41. rész 

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

2012. október 22–28.

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 30kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjárómagazin, 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), WRCmagazin 

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 – 23/363411, 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.

Hogy milyen gazdag térségünk 
énekkultúrája, erre csak akkor 
döbbenünk rá, amikor „sûrítve”, 
egyszerre találkozunk azokkal 
az énekkarokkal, nemzetiségi 
népdalkörökkel, amelyek Érden 
és a környékbeli települése
ken már évek óta magas szín
vonalon és örömmel mûvelik 
a közös éneklést. A Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban 
megtartott Térségi Énekkari és 
Népdalköri Találkozó jó alka
lom volt arra, hogy az Érden 
és a közeli településeken évek 
óta mûködő kórusok és hagyo
mányőrző népdalkörök bemu
tatkozhassanak – nemcsak 
egymásnak, hanem az érdek
lődő, dalszerető közönségnek 
is. Márpedig ki ne szeretné a 
tiszta forrásból eredő dalokat? 
A közös éneklésen és a hagyo
mányok őrzésén túl magát a 
közösség megélését is jelenti, 
és nem utolsósorban gondter
helt napjainkban megnyugvást 
ad mindazoknak, akik gyakran 
áldozatok árán is vállalják az 

éneklést, a próbákat. „Aki éne
kel, kétszer imádkozik” – idéz
te a mondást Szolnoki Gábor, 
Tárnok polgármestere, aki az 
Érdi Kistérségi Társulás soros 
elnökeként köszöntötte a térsé
gi rendezvény résztvevőit. Arra 
utalt, hogy az embereknek a 
hétköznapokban is szükségük 
van nemcsak az énekre, hanem 
az így elnyert megnyugvásra 
is, és nem utolsósorban arra 
a közösségre, amelyben ezt a 
megnyugvást együtt énekelve 
élhetik meg e körök tagjai. 

A Térségi Énekkari és Nép
dalköri Találkozó fellépőit 

Érd város nevében Segesdi 
János alpolgármester üdvözöl
te, aki ugyancsak az éneklés 
nagyszerûségét és a hagyo
mányápolás társadalmi értékét 
emelte ki. A bátorító és biztató 
szavakból a kórusok és nép
dalkörök az elkövetkező idő
szakra is erőt meríthettek. Azt, 
hogy miért érdemes énekel
ni, talán T. Mészáros András 
mondataiból érdemes idéz
ni, amit a térségünk kórusait 
bemutató, 2010ben megjelent 
kiadványban fogalmazott meg: 
„A megismerés révén egyegy 
dalban sûrûsödnek az itt élők 

Térségi Énekkari és Népdalköri Találkozó

Hagyományõrzõ dallamok

A Hajtóka Néptánc és Népdalkör szlovák népdalcsokorral lépett fel a találkozón

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az érdi Rosenbrücke sváb dalokat énekelt, nemcsak sváb, hanem magyar 
nyelven is

A Bukovinai Székely Népdalkör egyike a legrégebben megalakult 
hagyományõrzõ énekkaroknak a térségben

A mûsorvezetõ, Száraz Nóra röviden bemutatta a fellépõ énekkarokat és 
népdalköröket
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Erdélybe indult az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének ifjúsági tagoza-
ta. Ködös hajnalon indultunk 
útnak, és amikor végre átlépve a 
határt, Királyhágón álltunk meg 
először úgy éreztük, mintha 
a felhőköpenyét éppen levető 
völggyel barátkoztak volna.

Az utat a Calvin College ame-
rikai fúvószenekar álmodta 
meg nekünk, és hogy ez az 
álom azon a hajnalon valósággá 
lehetett, az az Érd főterén adott 
családias és fergeteges júliusi 
koncertjüknek volt köszönhető. 
Mivel a családias jelleg csak 
kevés fiatal utaztatását finan-
szírozta, a maradékot önerő 
mellett T. Mészáros András 
polgármester a saját keretéből 
egészítette ki.

Kora délutáni órákban 
érkeztünk Szászrégenbe, a 
testvérvárosunkba, ahol egy 
gyors városnézés, fényképe-
zés után fogyasztottuk el az 
ebédünket egy helyi vendéglő-
ben. A Maros völgyében fekvő 
település remek kiindulópont 
volt a környék megismerésé-
hez – és mellesleg itt van az 
erdélyi hangszergyártás köz-
pontja is.

Sokat ültünk a buszon, hogy 
eljussunk aznapi álmunk hely-
színére, Székelyudvarhelyre, 
de megérte. Síksághoz szokott 
szemünket birkanyájakon legel-
tettük, a lankás dombokon, a 
bokrokkal pettyezett hegyol-
dalakban gyönyörködtünk, 
apró hegyi falvakon suhantunk 
keresztül, és meg sem álltunk 
egészen Kolozsvárig. Itt termé-
szetesen meg kellett tekinteni 
Mátyás király monumentális 
lovas szobrát, háttérben a góti-
kus templommal. Már itt a téren 

találkoztunk egy kedves székely 
bácsival, aki önkéntes idegen-
vezetőnk lett egy rövid időre, 
ezzel megalapozva e vidék 
embereinek kedvességéről alko-
tott képünket.

Idegenvezetőnk termé-
szetesen a fiatalok között is 
volt. Egyiküknek például csa-
ládja Erdélyben él, Székely-
szentkirályon, ahol néhány 
nap múlva meg is ismerked-
tünk velük, és a helyi étterem-
ben esténként remek étkeket 
fogyasztottunk el. A helyi spe-
cialitást, a csalánfőzeléket ugyan 
nem kóstoltuk meg, de a helyiek 
vendégszeretetébe sikerült álta-
luk belekóstolni. Sok érdekes 
anekdotával fûszerezett helyis-
mertetője mellett sikerült bepil-
lantást nyernünk Székelyföld 
szépségeibe.

Eljutottunk nagy magassá-
gokba és szédületes mélysé-
gekbe is. A parajdi sóbánya a 
föld gyomrában hatalmas tere-
ket, szinte harapni való, egész-
séges levegőt mutatott nekünk. 
Ezt a holdbéli tájra emlékez-
tető bányamélyt a turistákon 
kívül az asztmában és más lég-
úti betegségekben szenvedők 
is látogatják, ők itt a terápia 
részekén több órát tartózkod-
nak. Így nem is furcsa, hogy 
játszóterek, hinták, csúszdák 
használatával és tollasozással, 
pingpongozással vagy éppen 
közös gimnasztikával próbál-
ják eltölteni az időt. 

Hazafele a korondi kirako-
dóvásárt néztük meg, amely 
Székelyföld legjelentősebb faze-
kasközpontja. A hagyományos 
korondi színvilágot, a fehér 
alapon zöld, sárga és barna 
színekben pompázó tárgyakat 
is könnyen megismerhettük, 

hiszen az egész falu egy nagy 
kirakodóvásár.

A Békás-szorosban viszont 
igen szûkösen fért csak el a 
buszunk, de annál izgalma-
sabb volt. Az idegenvezetésbe 
a sofőrjeink is besegítettek, és 
olyan különleges helyekre kala-
uzoltak el minket, mint az ezer-
éves határ Gyimesbükkön. 

A Medve-tónál a víz hőmér-
séklete a tó feneke felé fokoza-
tosan emelkedik; míg a felszí-
nen 20 fok körüli, addig másfél 
méteres mélységben elérheti 
az 50-55 fokot is. Ebből persze 
nem sokat érzékelünk, mert a 
sós víz feldobott minket a víz 
felszínére, és mindenki lebeg-
ni kezdett, kivéve azokat, aki-
ket kedves társai lenyomtak a 
víz alá. 

A Gyilkos-tóhoz akkor értünk 
oda, amikor jól esett, bár ennek 
köszönhetően olyan élményben 
volt részünk, ami kevés ember-
nek adatik meg. Esőben látni 
a tó vizéből kiálló fenyőerdő 
maradványait, Eszter legendájá-
val fûszerezve. 

Csíksomlyótól nehezen vet-
tünk búcsút, a finom, vastar-
talmú forrásvize és hangulata 
sokáig kísért minket. Utunk utol-
só napján Szejkén mindenki ala-
posan feltankolt az ott csordogá-
ló forrásvízből, miután kedvünk-
re gyönyörködtünk az itt látható 
székelykapu-gyûjteményben.

Remélem, hogy mindenki 
egy örök életre szóló élménnyel 
gazdagodott. Megismerhette 
Erdélynek ezt a kis szeletét, ami 
ebbe az öt napba belefért, és ha 
teheti, majd visszatér.

 
Isépyné Badics Gyöngyi

Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete elnöke

Hatalmas bográcsfesztivált ren-
deztek az Érdligeti Általános 
Iskola Túr utcai épületében 
szeptember végén. Több mint 
30 osztály szülõi, tanulói fõztek 
bográcsban, sõt többen üstben 
rotyogtatták a finomságokat. 
Míg a szülõk a fõzéssel voltak 
elfoglalva, addig a gyerekek 7 
próbás akadályversenyen vet-
tek részt az épület több pont-
ján berendezett helyszíneken. 
A tornateremben akadálypálya, 
a földszinten illatfelismerés, 
az udvaron diótörés várta az 
érdeklõdõket. Gyönyörû õszi 
idõjárás volt, így egészen este 
9-ig tartott a rendezvény. A 
legnépszerûbb ételek a pásztor-
tarhonya és a gulyás rengeteg-
féle variációi voltak.

*

A könyvtárban ünnepeltük meg 
sajátos népmese-feldolgozó órá-

val a népmese világnapját, azaz 
Benedek Elek születésnapját.  
Elõször egy mesét hallgattunk, 
és szóban feladatokat oldot-
tunk meg. Ezután lapokon fel-
adványokat kaptunk, volt köz-

tük keresztrejtvény is. Ezután 
következett azonban az igazi 
mulatság! Vécépapír-gurigából 
és papírból tûzokádó sárkányt 
készítettünk. A papírt be kellett 
kenni ragasztóval, és a gurigá-
ra rátekerni. Majd egy fényes 
papírt felvagdaltunk, és bera-
gasztottunk a guriga belsejébe. 
Papírból szemet vágtunk ki, filc-
cel orrot rajzoltunk neki. Kész!

Végül egy háromfejû sárkányt 
kellett elneveznünk, de úgy, 
hogy kettõ feje fiú volt, a mara-
dék egy meg lány. Biztos voltam 
benne, hogy minden osztálytár-
sam nagyon jó és vicces neveket 
talált ki. Az óra végén készí-
tettünk egy közös fényképet, 
hogy megörökítsük ezt a szép 
délutánt. 

Azután nem volt más hátra, 
mint hogy elinduljunk vissza az 
iskolába. 

 Székács Rebeka, 4. d

A kora őszi idő kedvezett elhatározásunknak, 
hogy a Tusculánumi Nyugdíjas Egyesület tagjai-
val sort kerítsünk egy már régen eltervezett láto-
gatásra. Megnéztük tagjainkkal Budapesten, a XI. 
kerületi Ménesi úton levő Molnár C. Pál-festmény-
kiállítást. A festő unokája fogadott bennünket egy 
csésze teával, és mutatta be a sokoldalú mûvész 
tárlatát.

A mester a gyönyörû festmények, egyedi tus-
rajzok mellett fametszeteket is készített. Komoly 
nemzetközi elismerésben részesült több ízben. 
Lehetősége volt munkái és tehetsége alapján 
Párizsban, a Louvre-ban lévő festmények máso-
latainak elkészítésére is. Megtekintettük azt az 
engedélyt és látogatási jegyet, amellyel dolgoz-
hatott a múzeumban. 

A lakás, amelyben a tárlat látható, egyben 

Molnár C. Pál mûterme is volt. Meghatottan 
álltunk a festő palettája, festékeinek sokasága, 
ecsetjei és a vásznon megfestett önarcképe előtt. 

Megnézhettük Krisztiáni Sándor szobrász-
mûvész szobrait, munkáit is, aki 36 évesen 
hunyt el, 2011 decemberében. Ez a kiállítás 
látogatásunk előtt néhány nappal nyílt meg. 
Örültünk, hogy majdnem elsőként láthattuk. 
Molnár C. Pál egyébként szoros kapcsolatot 
ápolt Latinovits Zoltán színmûvésszel. Így aztán 
a képek megtekintése közben lemezről Ady-ver-
seket is hallgathattunk a „színészkirály” csodá-
latos előadásában. 

Gyönyörû délután volt! Élmény volt ennyi 
szépséget látni egy csokorban. 

Domján Károlyné 
az egyesület elnöke

Fórum

Festménykiállításon voltunk 

Erdélyi kirándulás Bográcsozás és  
a népmese világnapja az Érdligetiben

információk
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Bada Zoltánt, a Fidesz zöld
tagozata Pest megyei 8as számú 
választókörzetének elnökét kér
tük arra, hogy összegezze az 
eltelt egy esztendő eseményeit.

– Érd, Diósd és Százhalom
batta, mint a Fidesz 8as számú 
választókörzete, megalakította 
a saját zöldtagozatát, amelyen 
belül elnöki tisztséget nyertem. 
Munkám során sok segítséget 
kaptam Simó Károlytól, aki a 
Pest megyei zöldtagozat veze

tője. A célunk elsősorban az 
volt, hogy felkaroljuk a helyi 
környezetvédelmi ügyeket, és 
tudatosítsunk, népszerûsítsünk 
minden olyan kezdeményezést, 
amely a környezetünk meg
óvását és védelmét szolgálja. 
Havonta vártuk az ebben elkö
telezetteket és az érdeklődőket 
olyan előadásokra, amelyeket 
szakemberek tartottak.

– A programokból észre lehe
tett venni, hogy nemcsak a fel

nőttek, hanem az apróságok 
figyelmét is megpróbálták fel
hívni a környezettudatos min
dennapokra; őket játékokkal, 
vetélkedőkkel szólították meg.

– Igen, hiszen ez a fő felada
tunk. Amikor megalakultunk, 
többek között zászlónkra tûztük 
a legkisebbek környezetvédelmi 
nevelését, hiszen ha már korai 
gyermekkorukban ezt látják, 
és megszokják, akkor felnőtt
ként is odafigyelnek arra, hogy 
tisztább és egészségesebb, sőt, 
energiatakarékosabb környeze
tet alakítsanak ki maguknak. 
Mivel az apróságokat elsősorban 
a játékon keresztül lehet elérni, 
ezért például a Föld napján öko
akadályversenyt szerveztünk a 
számukra. Átütő sikere volt a 
legkisebbek körében a szelektív 
hulladékgyûjtést népszerûsítő 
road shownak is, amit az Öko 
Pannon Kft.vel és az ÉrdKom 
Kft.vel közösen szerveztünk, 
és csaknem ezerkétszáz részt
vevője volt.

– Ezekkel a nagyszabású ren
dezvényekkel ezek szerint nem
csak a gyermekek tetszését nyer
ték el, hanem sikerült támogató
kat is szerezniük.

– Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére is vannak olyanok, akik 
a jó célokat szívesen támogat
ják. A Finta Rendezvényterem 
például ezer palacsinta alap
anyagát biztosította, a Toresz 
Bútor ingyen adta a minigolfot, 
a Vöröskereszt érdi szerveze
te arcfestést ajánlott fel, míg a 
táncegyüttesek nagyszerû fellé

Elõadások, városi rendezvények a környezetvédelemért

Megünnepelte elsõ születésnapját  
az Érdi Fidesz zöldtagozata
Ahogy peregnek a napok, sorakoznak egymásra a hó-
napok, szinte fel sem tûnik, milyen sok feladat, fontos 
teendõ belefér egyetlen esztendõbe! Egy eseménydús 
év történéseit mindenképpen érdemes összegezni, 
mert leszûrhetõk a tapasztalatok. Ezt tette az Érdi 
Fidesz zöldtagozata ünnepi fórumán, amikor egy rövid 
videoklipet végignézve csodálkoztak rá; milyen sok 
értékes rendezvény áll már mögöttük, pedig csupán 
egy éve alakultak meg. 

Bada Zoltán: Szeretnénk, ha minél többen értesülnének és érdeklõdnének 
a városban a környezetvédelmi és energiatakarékos témák iránt

péseikkel színesítették a progra
mot. Jó volt megtapasztalni az 
összefogást, így egészen biztos, 
hogy ezeket a nagyszabású ren
dezvényeket jövőre is megszer
vezzük! 

– Az előadásokat viszont 
főként a felnőttek látogatták. 
Miről szóltak ezek a fórumok?

– Elsősorban olyan szakem
bereket hívtunk meg, akik a 
hozzáférhető és aktuális kör
nyezetvédelmi, valamint ener
giatakarékos módszerekről 
osztották meg tanácsaikat, de 
nyitottak voltunk és vagyunk 
minden más ötletre is. Szó volt 
a hulladék újrahasznosításáról, 
az energiák felhasználásáról, 
és arról is, hogyan tudnánk 
ezekkel takarékoskodni. Azt 
hiszem, az egy év alatt sok 
hasznos, használható tanács 
elhangzott. A sikerünkhöz 
pedig az is hozzájárult, hogy 
önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok is vannak a 
sorainkban, és az elnökség tag

jai is tevékenyen részt vettek 
ebben a csapatmunkában.

– Mit kívánt, amikor az Érdi 
Fidesz zöldtagozata születés
napi tortáján jelképesen elfújta 
a gyertyát?

– A sikeres kezdet után még 
eredményesebb folytatást. 
Szeretnénk, ha minél többen 
értesülnének és érdeklődné
nek a városban a környezet

védelmi és energiatakarékos 
témák iránt. A zoldtagozat@
erdifidesz.hu címre továbbra 
is várjuk az ötleteket, felveté
seket, javaslatokat. Hamarosan 
elérhető lesz a honlapunk is, 
amit a www.erdizoldtagozat.hu 
címen látogathatnak az érdek
lődők. Itt minden fontos infor
mációt megtalálnak a rendez
vényeinkről, programjainkról. 
Szeretnénk továbbra is ápolni 
a meglévő jó kapcsolatainkat 
azokkal, akik elkötelezettek 
a környezetvédelem iránt, és 
támogatják a tevékenységün
ket, de sok új támogatóra, 
érdeklődőre is számítunk. Ha 
az elmúlt egy évre visszate
kintek, és számot vetek arról, 
milyen sok minden belefért 
ebbe az esztendőbe, bizakodó 
vagyok, mert a tapasztalatokra 
támaszkodva, a jövőben még 
ennél is több eredményt érhe
tünk el.

 Bálint Edit

helyi társadalom

Meghívó
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség zöldtagozata tisztelettel meghívja 

„Járatlan utakon” – milyen utakon közlekedhetünk Érden a jövőben?
címmel szervezett beszélgetésünkre.

Közlekedni sokféleképpen lehet a városban: autóval, kerékpárral, közösségi közlekedéssel. 
A városunk előtt álló egyik legnagyobb kihívás az ehhez szükséges infrastruktúra megte-
remtése. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése teljessé teszi a városi közműhálózatot. A 
város elkészíttette és vitára bocsátotta az úthálózat-fejlesztési koncepcióját.

A következő évtizedek fejlesztési lehetőségeiről, ezen belül különösen a kerékpáros köz-
lekedés elősegítéséről szeretnénk beszélgetni októberi rendezvényünkön. 

A rendezvény a Szepes Gyula Művelődési Központ termében (Alsó u. 9.) 2012. október 
25-én, 18.00 órakor kezdődik. Érdeklődni a zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címen lehet. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 Bada Zoltán
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A bûnözési  statisztikai  adatok 
egyértelmû  javulást  mutat
nak,  főként  a  leggyakoribb, 
a  kisebb  súlyú,  vagyon  elleni 
bûncselekményeket  illetően. 
Öveges  Kristóf,  Érd  rendőrka
pitánya  viszont  a  közelmúlt
ban  az  Ófaluban  megtartott 
lakossági  fórumon  aláhúzta:  a 
kiváló  statisztikai  adatok  saj
nos  nem  nyugtatják  meg  azo
kat az embereket, akiket  lopási 
kár  ért,  vagy  a  közvetlen  kör
nyezetükben  továbbra  is  gyak
ran  előfordulnak  vagyon  elleni 
bûncselekmények.  Ez  bizony 
igaz.  Az  úgynevezett  „kis 
értékû”  lopások  nem  is  min
dig  kerülnek  nyilvánosságra, 
és  a  kívülállók  számára  talán 
nem  tûnnek  nagy  horderejû 
bûncselekménynek,  de  nagyon 
érzékenyen érintik azokat, akik 
ezt megélik. Ófaluban nem egy 
olyan eset történt, amikor idős, 

egyedülálló  embernek  teljesen 
kifosztották  a  hûtőszekrényét, 
többheti  élelmét  vitték  el!  Az 
„kis  érték”  természetesen  rela
tív  kategória,  hiszen  akinek 
egész éves munkája vész kárba, 
annak  nem  csupán  bosszantó, 
ha  egyetlen  éjszaka  alatt  ille
téktelenek leszüretelik, ellopják 
a  terményét,  vagy  megfosztják 
haszonállataitól,  mert  ez  az  ő 
számára  a  kár  igencsak  nagy 
értéknek számít, hiszen az eltu
lajdonított dolgok a megélheté
sét  jelentették. Gyakran nem  is 
tudják  azokat  pótolni,  hiszen 
senkitől  sem számíthatnak kár
térítésre. Minden ház, termőföld 
és gazdasági udvar mellé nyilván 
nem  lehet  rendőrt  állítani,  ezt 
mindenki  tudja,  de  kell,  hogy 
legyen és van is más megoldás. 
Vajon  hogyan,  milyen  intézke
désekkel lehet az ilyen és ehhez 
hasonló  bûncselekményeknek 

elejét  venni?  –  erről  kérdeztük 
Öveges  Kristóf  rendőr  alezre
dest, az Érdi Rendőrkapitányság 
vezetőjét. 
–  Az  ismertté  vált  bûncse

lekményeknek  mintegy  70
80  százalékát  a  vagyon  elleni 
bûnözés  teszi  ki.  Ha  ezeket 
sikerül  csökkenteni,  máris 
jelentősen  javulnak  a  statisz
tikai  adatok,  és  a  lakosság 
közbiztonsági  érzete  is  jobb 
lesz.  A megelőzéssel  párhuza
mosan  a  felderítés  növelésére 
is  súlyt  kell  helyezni,  mert  a 
kettő  összefügg.  Minél  több 
bûncselekményt felderítünk, és 
ezáltal a potenciális elkövetőket 
kivonjuk  a  forgalomból,  máris 
jelentősen  csökken  a  lopások, 
betörések száma. A vagyon elle
ni bûncselekményeknél gyakran 
a  sorozatjelleg  dominál,  betö
résekre,  gépkocsifeltörésekre 
„szakosodott”  emberek  követik 

el.  Hasonlóképpen  a  fémtol
vajok,  valamint  a  terményt  és 
haszonállatokat  eltulajdonítók 
is  egy  sajátos  elkövetői  kör
höz  tartoznak.  Ha  sikerül  őket 
elfogni,  felelősségre  vonni,  jó 
néhány  évig  nem  követhetnek 
el bûncselekményt. A rendőrség 
fő  csapásiránya  tehát  az,  hogy 
minél  több  bûnözőt  meg  tud
junk fogni. 
–  A nemrégi  lakossági  fóru

mon  az  is  elhangzott,  hogy  a 
sértettek  ne  ódzkodjanak  fel
jelentést  tenni  akkor  sem,  ha 
kívülállóknak  esetleg  alacsony 
értékûnek  számít  az  őket 
ért  lopási  kár.  A rendőrségi 
bejelentéssel  gyakran  épp  a 
sorozatjellegû  elkövetések  fel
derítését is segíthetik. 
–  Sajnos,  akihez  betörnek, 

először azzal kell szembesülnie, 
hogy behatoltak a saját otthoná
ba, ugyanakkor a lopás tényét is 
el  kell  szenvednie,  és  ha  nincs 
biztosítása, senki nem téríti meg 
a  kárát.  A legszerencsésebb, 
ha  az  elkövető  gyors  elfogása 
esetén  visszakaphatják  az  eltu
lajdonított  tárgyaikat.  Olykor 
családi  ékszereket,  kizárólag 
a  tulajdonos  számára  értékes 
darabokat  lopnak  el,  amelyek 
nem pótolhatók. Az ilyen ügye
ket  kiemelt  figyelemmel  kezel
jük, mert egy  jól beazonosítha
tó  tárggyal  a  bûnözők  is  előbb 
lebuknak. 
– Az emberek többsége elvárja 

a rendőrség gyors reagálását, és 
nem  azzal  foglalkoznak,  hogy 
mennyi munkával jár a nyomo
zási, bizonyítási folyamat…
–  Egyegy,  talán  kicsinek  lát

szó eredmény mögött is rengeteg 
munka  áll.  Egyrészt  azért,  mert 
Érden és a kapitányság illetékes
ségét  illetően óriási  területet kell 
lefednünk.  Rengeteg  a  családi 
ház,  a  tulajdonosok között nagy 
az átlagosnál értékesebb vagyon
tárgyakkal  rendelkezők  száma, 
ami  vonzza  a betörőket,  tolvajo
kat. Nehezíti a munkánkat, hogy 
az  elkövetőknek  csak  egy  része 
helyi  lakos,  jelentős  az  átutazó 
bûnözők  aránya,  akik  a  mene
külési útvonalakat kihasználva a 
bûncselekményt követően hamar 
elhagyják a várost. 
–  Köztudott,  hogy  Ófalu  a 

bûnözések  szempontjából 

A kifosztott embereket nem vigasztalja a javuló statisztika

A bûnözõk zömét kiszorították Ófaluból
Az utóbbi hónapokban, hetekben többször is terítékre került Érden a közbiztonság. 
Egyrészt a csatornahálózat kiépítése kapcsán elkészült az elmúlt idõszak bûnözési 
adatainak összegezése, amely várakozáson felüli eredményeket mutat. Másrészt a 
részönkormányzatok is napirendre tûzték és elemezték területük közbiztonsági hely-
zetét, Ófaluban lakossági fórumot is tartottak a témában. A közbiztonság ugyanis 
érzékenyen érint mindenkit. Utánajártunk, hogy mi áll a jelentõs javulást mutató 
statisztikai adatok hátterében.  

Érd  talán  legfertőzöttebb  terü
lete.  A legtöbb  vagyon  elle
ni  bûncselekményt,  főként  a 
kisebb súlyú lopásokat itt köve
tik  el,  ezért  erősítették  meg  a 
rendőri védelmet?
– Igen, és erre nagy szükség is 

volt, mert nagyon elszaporodtak 
a trükkös és besurranásos lopá
sok. A hétvégi házakból elvittek 
mindent,  ami  mozdítható,  sőt 
olykor  a  kerítés,  a  kertkapu  is 
eltûnt reggelre. A külterületeken 
gyakoriak  voltak  a  termény  és 
haszonállatlopások.  Mindez 
érthető módon  igencsak  zavar
ta  az  ott  élő  embereket,  ezért 
egy hónapja bevezettük  a  0–24 
órás folyamatos ellenőrzést. Két 
rendőr állandó jelleggel ott tölti 
a  szolgálatát.  A körzeti  meg
bízott  irodában  a  számítógé
pes  adatbázis  is  hozzáférhető. 
Ezenkívül  ismét  számíthatunk 
a  készenléti  rendőrség  erőire. 
A rendőri  ellenőrzéseknek,  de 
már a  jelenlétnek  is visszatartó 
ereje  van.  Érd  Ófaluból  mind
ezek  eredményeként  sikerült 
a  bûncselekmények  jelentős 
részét kiszorítani, csak az a baj, 
hogy  ezzel  egy  időben  Tárnok 
külterületén,  az  Öreghegyen 
szaporodtak  meg  a  betöréses 
lopások.
– Vagyis a bûnözés nem szûnt 

meg, csak távolabbra „utazott”. 
Viszont  úgy  tudjuk,  sikerült 
néhány,  sorozatos  elkövetés
sel  gyanúsítható  tolvajt  elfog
ni,  és  ez  jelentősen  javította  a 
bûnözési statisztikát. Az embe
rek azt is jó néven vették, hogy 
a  városban  egyre  gyakrabban 

találkozhatnak  gyalogos  rend
őrökkel.
– Néhány eredményes felderí

téssel sikerült sorozatos elköve
tőket  elfogni,  ezáltal  egyszerre 
akár  810  bûnöző  is  eltûnt  egy 
időre  az  utcákról.  A gyalogos 
rendőrök  utcai  jelenlétét  az 
országos  főkapitány  rendel
te  el.  Így  Érden  is  reggeltől 
estig  gyalogos  járőrszolgálatot 
mûködtetünk  a  városközpont
ban.  A Stop  Shop  területén,  a 
buszpályaudvar környékén, ahol 
sokan megfordulnak, a gyalogos 
rendőrök demonstratív jelenléte 
kordában tartja a deviáns maga
tartású  gyerekeket,  fiatalokat 
és  felnőtteket  is,  az  emberek 
pedig biztonságban érzik magu
kat.  Napirenden  van  a  kutyás 
rendőri szolgálat is. Igaz, eddig 
Százhalombattán sikerült beve
zetni,  de  időről  időre  Érden  is 
járőröznek.  Szeretnénk  tovább
fejleszteni,  de  ez  egyelőre  a 
kiképzések  függvénye.  Ezen 
kívül  az ófalusi  lakók panasza
ira reagálva, a helyi buszjáraton 
is  utaznak  időnként  rendőrök. 
Szúrópróbaszerûen  jelennek 
meg, hogy az agresszívan visel
kedő kamaszok provokációinak 
elejét  vegyék.  Mint  már  emlí
tettem,  az  elkövetők  számára 
nincsenek  határok.  Ha  egyik 
területről sikerül őket kiszoríta
nunk,  meg  fognak  jelenni  más 
területen.  A rendőrség  termé
szetesen  a  rendelkezésére  álló 
valamennyi  törvényes eszközé
vel megtesz mindent  a  közbiz
tonság javításáért. 
  Bálint Edit

A rendõrség épülete évtizedek óta nem változott, miközben negyven új rendõrrel bõvült az állomány – érthetõ, ha 
nehezen férnek el
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Öveges Kristóf rendõrkapitány nemrég egy lakossági fórumon is arról 
beszélt, hogy Ófaluban elszaporodtak a kis súlyú, ám a károsultak szem-
pontjából mégis jelentõs vagyon elleni bûncselekmények

helyi társadalom

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

alapján 
pályázatot hirdet

informatika–matematika szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Informatika- és matematikaórák ellátása szakiskolai és szakközépiskolai 
évfolyamokon. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, informatika–matematika szak
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar 

állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2012. november 6. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 29. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2012. , valamint a 
munkakör megnevezését: Informatika–matematika szakos tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu

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

alapján 
pályázatot hirdet

műszaki tanár
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Műszaki tanár, szobafestő-mázoló és tapétázó szakma elméleti 
tantárgyainak oktatása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, építőipari műszaki tanár 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar 

állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2012. november 6. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2012 , valamint a 
munkakör megnevezését: műszaki tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu

Szent Flórián

Tûzvédelmi alapítvány
Köszönet az egy százalékért!

 A Szent Flórián Tûzvédelmi Alapítvány köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik befizetett jövedelem-
adójuk egy százalékát az alapítványnak ajánlot-
ták fel. A felajánlások alapján 2011. évben 88 428 
Ft, azaz nyolcvannyolcezer-négyszázhuszonnyolc 
forint került az alapítvány részére átutalásra.        

A pénz teljes egészében az alapítvány számláján 
maradt, bízva abban, hogy további felajánlások-
kal együtt nagyobb összeg fog rendelkezésünkre 
állni, amellyel hatékonyan tudjuk Érd Hivatásos 
Tûzoltósága technikai fejlesztését, a személyi állo-
mány képzését, szakmai továbbképzéseken való 
részvételét és munkakörülményeinek javítását 
támogatni.                                                                          

Köszönettel:
 az Alapítvány Kuratóriuma

Közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat Közmeghallgatást tart 2012. november 

6-án (kedden) 18 órától a Polgárok Háza Dísztermében (2030 Érd, 

Alsó utca 3.)
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Negyedik alkalommal rendez-
ték meg Érden a Nemzetközi 
Babahordozó Hetet. Igaz, 
nálunk csak egynapos volt 
a rendezvény, de annál több 
érdeklődőt vonzott – mintegy 
harminc várandós és kisgyerme-
kes anyuka jött el október 11-én 
a Magyar Földrajzi Múzeumba, 
hogy tájékozódjon, tapaszta-

latot cseréljen, és megnézze, 
-tapintsa, kipróbálja a babahor-
dozó kendők, eszközök széles 
választékát. 

A nemzetközi kezdeménye-
zést édesanyák indították el öt 
éve – Érd nagyon hamar csatla-
kozott, és egyre nő az érdeklő-
dők száma. 

– A mozgalmat életre hívó 

anyukák célja az volt, hogy 
felhívják társaik figyelmét: a 
babák testközeli hordozása a 
csecsemő elemi igényét elégíti 
ki. Az érdi rendezvény is civil 
kezdeményezés, senki nem 
finanszírozza, ezért nagyon 
nagy segítség, hogy a Magyar 
Földrajzi Múzeum ingyen ad 
otthont nekünk; idén még egy 
termet is kaptunk, aminek 
nagyon örülünk, hiszen október 
közepe táján már csípős az idő. 
A 9-től 14 óráig tartó rendezvé-
nyen a vendégek olyan előadá-
sokat hallgathattak meg, ame-
lyek több oldalról járják körül 
a babahordozás témáját, emel-
lett hordozóeszköz-bemutató-
val, tombolával, tanácsadással 
vártuk az anyukákat – mondta 
lapunknak Csörgő Andrea, a 
babahordozó nap szervezője. 

A babahordozás egyre elter-
jedtebb Magyarországon, sokan 
azonban idegenkednek tőle 
– attól félnek, hogy a babának 
ártalmas, vagy túlzottan hozzá-
szokik az anya közelségéhez, 

és „nem lehet majd letenni”. 
Csörgő Andrea igyekezett elosz-
latni ezeket a tévhiteket.

– A testközelségre való igény 
a csecsemő létszükséglete. 
Ezért van az, hogy az anyja tes-
tén a baba nem sír, hanem meg-
nyugszik. A hordozókendővel 
tehát a babát nem egy „káros 
szokásra” vesszük rá, hanem 
ugyanolyan alapvető igényét 
elégítjük ki, mint az evés és az 
alvás. A tapasztalatok szerint a 
hordozott babák nem sírósak, 
hanem kiegyensúlyozottak, ami 
a mama nyugalmát is elősegí-
ti. A baba testközelségre való 
igénye a hónapok, évek múltán 
csökken, de minél többet kap 
ebből az első években, annál 
magabiztosabban távolodik 
majd el a szülőtől – hangsúlyozta 
Andrea, a Csörgő Szülőhangoló 
Program megalkotója.

A babahordozó kendő nagy 
előnye ezenfelül, hogy meg-
könnyíti a közlekedést (gondol-
junk csak a buszra való fel- és 
leszállásra, vagy a kisközértek 
polcai közötti babakocsis szla-
lomozásra), és otthon is nagyon 
jól alkalmazható: sok anyuka 
a hátára kötött babával főz, 
takarít. Persze nem mindegy, 
hogyan rögzítik a babát: ennek 
is megvannak a maga fortélyai. 

– Tudnunk kell, milyen hor-
dozási mód támogatja a baba 
normális fejlődését. Ha a gerinc 
nem kap elég szoros megtá-
masztást, és lötyög a baba, 
illetve a csípő nem terpesztar-
tásban van, az inkább káros 
a picinek. Ezért ajánlatos elvé-
gezni egy tanfolyamot, elmenni 
egy-egy rendezvényre, mielőtt 
otthon magunk kísérletezünk. 
A „kezdő” anyukáknak azt 
szoktam ajánlani: ne vegyenek 
méregdrága hordozót, inkább 
kérjenek kölcsön vagy vegye-
nek használtan, és próbálják 
ki, mennyire válik be nekik ez 
a módszer. Ha megszeretik és 
életmódjuk része lesz, akkor azt 
javaslom, ne sajnálják a pénzt 
egy drága eszközre, hiszen az 
kényelmesebb, és hosszú távon 
is használható – zárta szavait 
Csörgő Andrea.

 Ádám Katalin

Nemzetközi Babahordozó Hét Érden

Testünkön tartott babák
Negyedszerre rendezték meg Érden vállalkozó kedvû édesanyák a Nemzetközi 
Babahordozó Hetet – jobban mondva napot, hiszen a programok október 11-én 
reggel 9-tõl délután 2-ig tartottak. A rendezvény iránt évrõl évre nagyobb az 
érdeklõdés, és nemcsak a leendõ édesanyák, hanem mindazok részérõl, akik már 
felismerték: a csecsemõ elemi igénye a testközelség, amit ezzel a módszerrel ki 
lehet elégíteni.

A testközelség a csecsemõ elemi igénye, amit a babahordozással ki tudunk elégíteni
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A Nemzetközi Babahordozó Hét érdi rendezvénye évrõl évre népszerûbb

helyi társadalom

Alig néhány hete, hogy megnyi-
totta kapuit a Ping Pong Világ 
Asztalitenisz és Szabadidő Klub, 
máris megrendezte első háziver-
senyét Érd és környéke sportba-
rátai számára. A kezdeményezés 
annyira sikeresnek bizonyult, 
hogy Észak-Alföldről és Nyugat-
Dunántúlról is érkeztek lelkes 
asztaliteniszezők.

– Két hete nyitottuk meg a klu-
bot. Céljaink között szerepel az 
is, hogy különböző megméret-
tetéseket rendezzünk. Van egy 
házi versenysorozatunk, amit 
terveink szerint két-háromhe-
tente tartunk majd itt a klubban, 
amatőr és igazolt játékosok szá-
mára. Ennek ez az első alkalma 
– nyilatkozta lapunknak Bogatin 
Attila, a klub megálmodója és 
létrehozója.

– Sokan jelentkeztek ahhoz 
képest, hogy nemrég nyitot-
tunk. Még mi magunk sem 
gondoltuk volna, hogy ekko-
ra lesz az érdeklődés. Az érdi 
versenyzőkön kívül jöttek 
Gyöngyösről, Paksról, Győrből 
és Debrecenből, főleg igazolt 
játékosok. Amatőr párossal 
indítottunk, őket az egyéni ver-
senyzők követték, majd a profik 
ugyanebben a sorrendben – fej-
tette ki a klubvezető.

A verseny hat asztalon folyt, 
a kétfordulós körmérkőzések 
három nyert játszmáig tartot-
tak. Amatőr egyéni kategóriá-
ban 25, párosban 16 fő indult a 
versenyen. Igazolt kategóriában 
számos NB I-es versenyző kép-
viseltette magát. Két kismama 
is pingpongütőt ragadott, őket 
különdíjjal jutalmazták a szer-
vezők.

– A következő verseny két hét 
múlva lesz. Októberben hirde-
tünk meg egy pedagóguskupát, 
ahol az érdi tanár hölgyeknek és 
uraknak szeretnénk versenyzé-
si lehetőséget biztosítani, vala-
mint terveink között szerepel 
még egy médiakupa is – mond-
ta Bogatin Attila. A klubvezető 
arra a kérdésre, vajon mi lehet 
az oka a nagy érdeklődésnek, 
így felelt:

– Az ok, hogy a környékbeli 
egyesületek sem rendelkeznek 
saját hellyel. Õk is általában tor-
natermeket bérelnek, ahonnan 
gyakran „hajtják ki” őket. Itt 
mindig van lehetőség asztalite-
niszezni. Hétköznapokon vagy 
hétvégén bárki lejöhet a klub-
ba. Hétfőnként és csütörtökön-
ként vannak oktatásaink külön 

edzővel. Egyéni, illetve csopor-
tos tanításra is van lehetőség. 
Az eredmények felkerülnek a 
honlapunkra is, ahol mindenki 
figyelemmel kísérheti az aktuá-
lis ranglistát. Érmeken és okle-
veleken kívül tárgyjutalmakat is 
kiosztunk.

Ez nemcsak asztalitenisz-, 
hanem szabadidőklub is egy-
ben. 

– Szeretnénk egy közösséget 
kialakítani, ennek érdekében 
közös meccsnézéseket, találko-
zókat szervezünk. Két hét alatt 
kialakult egy tizenkét fős gárda, 
akik rendszeresen lejárnak 
hozzánk, de mindig jönnek új 
érdeklődők is. Terveink között 
szerepel, hogy alapítsunk egy 
sportegyesületet. Ezt év vége 
közeledtével már szeretnénk is 
megvalósítani – hangsúlyozta 
Bogatin Attila. Kovács Renáta

Pingpongkupa

Vérre menõ csaták zajlottak

Két kismama is volt a versenyzõk között
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Ismét egy „hatpontos” mér-
kőzés várt az érdi csapatra a 
rangadók sorában. A két azonos 
pontszámmal álló együttes évek 
óta nagy küzdelmet vív az élme-
zőnyben, így most is hatalmas 
küzdelemre lehetett számítani a 
két, élmezőnybe tartozó együt-
tes között.

A találkozót a hazai csapat 
kezdte jobban, és már a mérkő-
zés elején előnyhöz jutott. A 6. 
percben Ország P. végzett el 
egy szabadrúgást bal oldalról, 
labdáját az üresen álló Aradi Cs. 
a kapuba fejelte. 1-0. A gyorsan 
bekapott gól nem törte meg a 
vendégeket, sőt, néhány perc-
cel később Bukovec J. fejese a 
kapufán csattant. Nagy küzde-
lem folyt a pályán, a vendégek 
keménykedését a játékvezető 15 
perc alatt kiosztott három sárga 
lappal honorálta. A hazai csapat 
az előny birtokában nem eről-
tette a támadásokat, inkább a 
gyors ellentámadásokra épített, 
míg a vendégek ebből adódó-
an többet birtokolták a labdát, 
és enyhe mezőnyfölényt har-
coltak ki. Gólszerzési lehetőség 
mindkét csapat előtt adódott. 
Előbb a vendégeknél Varga D. 
szabadrúgását hárította Kertész 
a kapufa segítségével, majd 
hazai oldalról Berényi B. emelt 
25 méterről az üres kapu mellé. 
A kimaradt helyzetek miatt nem 
kellett sokáig bosszankodnia a 
két szurkolótábornak. A 36. 
percben Ország P. indította jól 
Patkó Gy.-t, akit a hazai védő 
a 16-oson belül gólhelyzetben 
lerántott – 11-es és kiállítás lett 
a jutalma. A büntetőt Nagy A. a 
léc alá vágta. 2-0.

A kétgólos előny túlzottan 
megnyugtatta a hazai védőket, 

és ez azonnal megbosszulta 
magát. A 36. percben a hazai 
védők nem rúgták ki a labdát 
a kapu előteréből, így az a ven-
dégcsatárhoz került, és Bezerédi 
Á. 16 méterről a kapuba csa-
varta. 2-1. A vendégek az újabb 
gólszerzés reményében tovább 
fokozták az iramot, de a hazai 
védelem megőrizte minimá-
lis előnyét a félidő hátralevő 
részében.

A második félidő ismét hazai 
helyzettel kezdődött, de a ven-
dég védelem – ha nehezen is de 
– megmentette kapuját a gól-
tól. Továbbra is nagy küzde-
lem folyt a pályán. A biai csapat 
már az érdi térfélen letámad-
ta a hazaiakat, játékosai gyors 
labdaszerzéssel igyekeztek 
zavart kelteni a hazai sorok-
ban. A nagy küzdelem mindkét 
oldalon sokat kivett a játéko-
sokból, így az edzők sorozatos 
cserékkel igyekeztek frissíteni 
csapatuk játékán. A cserék az 
érdi csapatnál sikerültek job-
ban. Az utolsó negyedórában 
fölénybe kerültek a hazaiak, és 
egy kis szerencsével akár növel-
hették volna előnyüket. Előbb 
Mészáros T. hozta magát gól-
helyzetbe, de rossz megoldást 
választott, majd az utolsó perc-
ben Ivacs G. lövése csattant a 
kapufán.

Negyedik győzelmét arat-
ta zsinórban a hazai csapat 
egy nagyon jó formában ját-
szó vendégegyüttes felett, 
ezzel feljött a bajnoki táblázat 
negyedik helyére, kettő ponttal 
elmaradva az éllovas budaör-
si csapattól. A következő két 
fordulóban az Érd dobogós 
vetélytársaival találkozik. Ezek 
a találkozók döntően befolyá-

solhatják a bajnokság őszi vég-
kimenetelét is.

 
Érdi VSE – Viadukt 
SE Biatorbágy 2-1 (2-1)
Érd, 300 néző
Vezette: Farkas M.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Nagy A., Kovács K. 
– Berényi Gy. (Mészáros T.), 
Gróf A. (Riba Z.), Horváth 
S., Cservenka G. (Ivacs G.) 
– Skita., Patkó Gy.
Vezető edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Aradi Cs., Nagy A. 
ill. Bezerédi Á.
Sárga lap: Horváth S., Aradi 
Cs., Nagy A.
Jók: Ország P., Kovács K., Gróf A.

 
Csapatuk mutatott játékával 

az eredménytől függetlenül 
mindkét edző elégedett volt.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Jól játszó ellenfelet győz-

tünk le, nagyszerû rangadót 
játszott a csapatom. Ilyen szív-
vel és fegyelmezettséggel kell 

továbbra is focizni, és akkor 
nem érhet minket meglepetés. 
Nagyszerû volt a mérkőzés, és 
véleményem szerint megérde-
melten nyert a csapat.

Vincze Gábor (Biatorbágy):
– A mérkőzés elején nem a 

megbeszélt elképzelés szerint 
játszott a csapat, és hibáinkat 
azonnal kihasználta az Érd. 
Nem így terveztük a találkozót. 
Később rendeztük sorainkat, és 
két kapufát is lőttünk. A csapat 
erejét mutatja, hogy 10 ember-
rel is mi irányítottuk a játékot. 
Dolgozunk tovább, és készü-
lünk a következő mérkőzésre.

A 10. fordulóban az érdi csa-
pat szabadnapos lesz. A követ-
kező találkozóra október 27-én, 
szombaton fél háromkor kerül 
sor a Videoton FC II. csapa-
ta ellen az Ercsi úti pályán. 
Ellenfelünk az érdi csapattal 
azonos pontszámmal a dobogó 
harmadik helyét foglalja el.

 Harmat Jenő

Ezúttal is mozgalmas hétvége áll az érdi birkózók mögött: országos 
bajnokságokon, diák rangsor- és gyerekversenyeken mérették meg 
magukat.

Szombaton Miskolcon a Felnőtt Kötöttfogású Országos Bajnokság 
küzdelmei folytak, Pécsen a Török Sándor Emlékverseny, egyben 
a diák I. korcsoport kötöttfogású rangsorversenye zajlott, a csepeli 
birkózócsarnokban pedig a legfiatalabbak küzdöttek egymással. 
Vasárnap Tatabányán, a Földi Imre Sportcsarnokban a serdülő női 
országos bajnoki címért folytak a küzdelmek. 

Az érdi birkózók a versenyeken négy aranyérmet, hét ezüstér-
met, hat bronzérmet, valamint három ötödik helyet szereztek. 

Miskolcon, a Felnőtt Kötöttfogású Országos Bajnokságon Antunovits 
Laci péntek este 84 kg-ban mérlegelt. Az csak szombaton derült ki, 
hogy „B” ágon egy csoportba került az Európa-bajnoki bronzérmes 
Lőrincz Viktorral. Az ünnepélyes megnyitó után Laci az egri Tősi 
Jánossal kezdett, akit két menetben 1-0, 5-0-ra vert meg, ezt követően a 
Szondis Meiszert magabiztosan tussal győzte le. A következő mérkőzé-
sén Lacinak a döntőbe kerüléshez nagy vetélytársát, a ceglédi Lőrincz 
Viktort kellett legyőznie, amit érett birkózással, végig maximálisan kon-
centrálva három menetben meg is tett, 2-1-re győzött és jutott az orszá-
gos bajnokság döntőjébe. A döntőben a Sziget SC versenyzője, Szabó 
Patrik várt rá, akit fizikailag teljesen felőrölve győzött le két menetben, 
és szerezte meg a hőn áhított országos bajnoki címet.

Az 55 kg-ban Raus Peti az előkelő ötödik, pontszerző helyen 
végzett.

Pécsen, az év első kötöttfogású diák rangsorversenyén a kalan-
dos leérkezés után 35 kg-ban Váncza István aranyérmet, 69 kg-ban 
Pataki Sámuel ezüstérmet, 42 kg-ban Buzás Patrik és 50 kg-ban 
Végh Richárd pedig az ötödik helyet szerezte meg.

Csepelen, a gyerek és diák II. korcsoportú birkózóversenyen leg-
fiatalabb versenyzőink nagy izgalommal vágtak neki a 120 birkózót 
felvonultató küzdelmeknek, és 25 kg-ban a dobogó minden fokát 
elfoglalták!

Gyerek II. korcsoport: 21 kg Feik Lázár 1., 25 kg Virág Henrik 1., 
Hegyi Tamás 2., Tót-Suszt Ádám 3., 30 kg Mizséri Miklós 3., 35 kg 
Metzl Milán 3.

Gyerek I. korcsoport: 23 kg Nedvig Máthé 2., 26 kg Torma Ákos 
3., +46 kg Egri Zalán 
2.

Diák II. korcsoport: 
42 kg Mezei Patrik 2., 
Mezei Dárius 3., 46 kg 
Végh Artúr 2., 69 kg 
Bedőházy Zsolt 3.

Tatabányán, a ser-
dülő női országos baj-
nokságon betegség 
miatt sajnos egy főre 
fogyatkozott női serdü-
lő csapatunk, viszont 
46 kg-ban Váncza Ivett 
kitett magáért, a túrke-
vei Simon Máriát egy 
csípődobás után tussal 
verte, a csepeli Vaskó 
Bettinát pedig 6-0, 1-1, 
6-1-re három menetben 
győzte le. Az aranyéremért a tatabányai Béczi Bianka ellen az első 
menetben 0-0 után a korong nem nekünk kedvezett, a második 
menetben egy együttes kiesésnél Ivett keze érkezett le hamarabb 
a védő szőnyegre, így a hazaiak nyertek, Ivett a szépen csillogó 
ezüstérmet szerezte meg.

  Tar Mihály

Birkózás

Tizenhét érem  
a hétvégi versenyeken
Antunovits Laci felnõtt kötöttfogású országos bajnok, 
Váncza Ivett nõi serdülõ országos bajnoki ezüst
érmes.

Váncza Ivett serdülõ országos bajnoki ezüstérmes

Antunovits László felnõtt országos bajnok

Érdi VSE – Viadukt SE Biatorbágy 2-1 (2-1)

Jól játszó csapatot gyõztünk le

Az üresen hagyott Aradi Cs. (zöld mezben) megszerzi csapata elsõ gólját

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Váncza István a dobogó legfelsõ fokán

Karácsonyi 
Vásár

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

kézműves kereskedők 
jelentkezését várja 

a  

Városi 
Karácsonyi Vásárra 

(helyszín: Érd, Főtér, sétálóutca)

Jelentkezni Krasznai Tímeánál lehet, 
a 06-30/625-8006-os telefonszámon

A vásár december 15–24. között tart.

Változott a székhely
Értesítjük a lakosságot, hogy 

2012. október 4-én 

az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

új székhelyre költözött, amelynek címe:   

2030 Érd, Bagoly u. 2/a.

Ambuláns ellátást a székhelyen 
és két telephelyen folytatunk:

Telephely  1:
Teleki Sámuel Általános Iskola 

2030 Érd, Törökbálinti u. 1.
Telephely  2:

Batthyány Általános Iskola és 
Sportiskola 

2030 Érd, Fácán köz  1.
Elérhetõségek:

Telefonszám: 523-700, 365-049
E-mail: epsz@erd.hu

 Nagy Éva intézményvezetõ
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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!
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ABLAK AJTÓ 

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! Bontás-beépí-
tés-párkányozás-helyreállítás.Tel.:06 70 360 6099

ÁLLÁS

Érdi irodába értékesítõi területre min. középfokú 
végzettségû üzleti kommunikációban jártas munka-
társat keresünk (nem házalás jellegû). Fényképes 
önéletrajzokat az allaserd@gmail.com-ra várjuk!

Nemzetközi orvostechnikai cég diósdi telep-
helyére 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, meg-
bízható házvezetõnõt teljes munkaidõben. Fényképes 
önéletrajzot az ag@biotech-medical.com e-mail 
címre várjuk.

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

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

Diósdon, újonnan nyíló gyermekfodrászat-
ba, 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, 
CUKORDOB. IPARI, STB! BP., JÓZSEF KRT 41. 
0630/9572206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSALÁDI NAPKÖZI

















CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EBÉD-VACSORA

EGÉSZSÉG

FODRÁSZ

FOGÁSZAT

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

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

GARÁZS KIADÓ
Érd központban Koral-1-ben beléptetõkártyás, 

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

GÉP

GYÜMÖLCS
Szedd magad és vásárlás 6 féle télálló almából, 

körtébõl (80-100 Ft/kg). Érd, Bagoly u. 87. T:0620 
423 0379

GYÜMÖLCSÖS
Tárnok, Zapánszky úti 2100 m² szõlõ, gyümöl-

csös eladó.Érdeklõdni:06 70 324 5530









HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XI. Bertalan Lajos u., II.-em-i, világos, erkélyes 
85 nm-es 3 szobás felújítandó lakás eladó. Ár: 20,9 
MFt 0630-9306634 www.ingatlan.com/6742044

XXI. ker., Szent László utcában tulajdonostól 
eladó 53 nm-es,egyedi fûtéses, felújítandó tégla 
lakás. Ár: 9,4mFt 0630-3827150   
www.ingatlan.com/6841333

IV. Rózsa u., 35 nm-es panel lakás eladó. 1 + 
1 félszobás, 6. emeleti (lift van). Ár: 7,3 MF 0670-
3831296 www.ingatlan.com/6734878

Újpest-központban TULAJTÓL eladó KERTKAP-
CSOLATOS, vízórás, egyedi fûtéses, szerethetõ 
GARZON. Ir.ár: 6,2 M Ft. 0630-4077114   
www.ingatlan.com/6836177

Eladó XI.kerület, 77nm, 2,5szobás, nappali+3 
hálóssá alakítható, gázfûtéses lakás saját haszná-
latú kertrésszel Alleetól 1 megállónyira. Iá:13,9mFt 
0630-971-4846

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

XI. Felújításra váró, 27nm-es, egyedi fûtésû 
lakás akciós áron eladó! Irányár: 3.500.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578

XXII. központjában, átlagos állapotú, 34nm-es, 
csendes, téglaépítésû lakás 4 szintes házban eladó! 
Irányár: 6.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Rózsakerten, 2 szobás, alacsony rezsijû, 
egyedi mérõs, jó állapotú lakás eladó! Irányár: 
9.500.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. központjában eladó 3 szobás, világos 
konyhás panellakás! Ne hagyja veszni a lehetõséget, 
hívjon! Irányár: 7.300.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XI. Bikszádi utcában élni jó! Alakítható, jó adott-
ságú, 3 lakóhelyiséges téglalakás garázzsal eladó! 
Irányár: 19.900.000 Ft Tel: 06-30/380-1885

Érden központhoz közel eladó újszerû 4 laká-
sos sorház jellegû társasházban 2 szobás lakás, 
nagy terasszal, kis kerttel, kocsibeállóval. Tetõtér 
beépíthetõ. T:06 20 485 9708

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

Érden 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

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KÁRPITOS

KERT

































Érett trágya rendelhetõ! T:06 30 5611 569

KERTÉPÍTÉS

KIADÓ

Érden családi ház emeletén 1 szoba összk. 
lakás, központi fûtéses, kocsibeállás, internethasz-
nálattal kiadó, 1 hó kaució szükséges.T:30 307 
2360, 23 630 354

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

Kiadó Érdligeten 2 szobás gázfûtéses csalá-
di ház, jó megközelíthetõség, kaució szükséges. 
T:0630 441 0482

Érd központban 3 szoba hallos bútorozott lakás 
igényesnek kiadó, kábel TV, internet, garázs. T:30 
3244981

Érdligeten különálló kis ház 2 fõnek kiadó 45 
E Ft/hó rezsivel együtt, kaució nincs. T:06 20 
491 9647

Parkvárosban 80 m² családi ház, garázzsal 
kiadó. Kisállat nem gond. T:06 20 584 4546, 06 
30 268 2099

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

Kiadó ház önálló telken Parkvárosban, belülrõl 
felújított, kocsibeálló, 57 E Ft+r+k. T:0620 
5289123

Albérlet kiadó Érd-Parkvárosban, felújított 40 
m², 35 E Ft+rezsi+1 hó kaució. T:06 70 332 
5544

Érd Korall-ház 2. 45 m²-es, erkélyes lakás 
novemberi költözéssel kiadó. T:06 20 457 2198

KIADÓ LAKÁST KERES 
KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten jó köz-

lekedéssel ügyfeleink részére. Hívja a 70-627-3436 
számot és segítünk gyorsan kiadni lakását! Nem 
kizárólagos megbízás.

KERESEK kiadó lakást Budapesten, jó közleke-
désnél 1 vagy 2 szobásat.06-70-635-0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rakodók-

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

KÖNYVELÉS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

































MUNKALEHETÕSÉG

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR
Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelmesen 

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

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

SZIGETELÉS 
Elõregyártott egyesített falburkoló-hõszigetelõ 

lap rendelése minden falra: 06 70 627 8946

SZOBAFESTÉS 
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón, 

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás korrekt áron. 

T:06 20 361 0447

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

















TÁRSKERESÕ

54 éves 172/75 férfi, hölgyet keres komoly 
kapcsolatra. T:06 20 967 2221

TELEK
Eladó Érden Gyorma fõúton 3021 m² zártkerti 

telek. Az utcában villany van. Ár:4,1 M Ft. T:0620 
252 1723

Érden 500 N-öl építési telek eladó egybe v. 
külön megosztva is, reális áron. T:06 30 270 1405

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES
Eladó faállványlétra 12 db 5 és 4 m-bõl áll, 

andrásokkal együtt teljesen újszerû, iár:230 E Ft, 
festékszórógép Wagner 850 E típusú nem porlasz-
tós, iár:22 E Ft. T: 06 70 315 5898

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

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 
Víz-ûtés 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

www.ingatlan.com/6633355

Pesterzsébet 
központ-közeli, 

ÚJSZERÛ, 68nm, 
2 szobás,  II.em, 
tégla, erkélyes 
lakás 18,5MFt.  

Ha kell, garázzsal. 
0620-9817455
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Európai színvonalú csarnokban, 
újoncként is remek szervezés 
mellett minden készen állt az 
októberi érdi kézilabdaünnep 
díszelõadásaira. Ez duplán is 
igaz, ugyanis a piros betûs napok 
a klub 35 évét bemutató kisfilm-
mel kezdõdtek, amit a találko-
zó elõtt két nappal mutattak 
be a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. Nagyon sokan 
várták már az EHF-kupában 
való megmérettetést, a klub 
által megszervezett busszal és 
temérdek autóval érkeztek a 
szurkolók, akik megtöltötték az 
impozáns sportcsarnokot. 

Az ellenfélre ebben az eset-
ben maximálisan illett a „sötét 
ló” kifejezés, ugyanis az Érd 
edzõje, Szabó Edina jelezte, 
nem tudtak felvételeket kerí-
teni az ellenfélrõl. A grodnói 
székhelyû csapatról leginkább 
részinformációk álltak rendel-
kezésre, miszerint összemérték 
már erejüket magyar csapattal. 
A 2006/2007-es szezon EHF-
kupa-sorozatában a Kiskunhalas 
ellen kettõs vereséggel összes-
ségében 24 gólos különbség-
gel estek ki, és legjobb ered-
ményüket a nemzetközi kupá-
ban tavaly érték el, amikor a 
3. fordulóba jutottak a svájci 
LC Brühl Handball elintézésé-
vel, ám a spanyol Mar Sagunto 
már túl nagy falatnak bizonyult. 
Az együttest fõleg hazai játéko-
sok alkotják, mindössze három 
légióst – két ukránt és egy oroszt 
– foglalkoztatnak. 

Az elsõ meccs tehát ugrás volt 
az ismeretlenbe. Szabó Edina 
viszont remekül feltüzelte tanít-
ványait, nagyon koncentrált volt 
a társaság, és ez azonnal, az elsõ 
percekben megmutatkozott. Hat 

perc alatt hat találatot jegyzett a 
narancssárga mezes „vendég” 
csapat, Janurik Kinga viszont 
egyetlen gólt sem engedett a 
fehéroroszoknak. Ráadásul az 
érdiek kiválóan elosztották a 
gólszerzõket, hiszen öten is fel-
iratkoztak az eredményjelzõre, a 
történelmi elsõt Bognár Barbara 
szerezte. A belorusz rivális las-
san rázódott játékba, az elsõ 10 
percben nem sok kézilabdához 
hasonló elem volt a játékuk-
ban, megilletõdötten, kapko-
dóan játszottak, az ukrán Irina 
Jablonszka kapus pedig képte-
len volt labdát fogni. Kristina 
Elez zseniális gólpasszok után 
be is talált, így a 11. percre a 
kezdõcsapat összes játékosának 
volt már gólja. A 14. percben 
megcsapta a számolás szele a 
Gorodnicsankát, ahonnan még 
visszatáncoltak, de Szabó Edina 
idõkérésének és Balog Beáta 
villámgyors mesterhármasának 
köszönhetõen a félidõre több 
mint megnyugtató elõnnyel 
mehettek az érdi lányok. 

Ettõl függetlenül 30 perc 
játékra nem osztanak tovább-
jutást, így természetesen 
továbbra is ilyen hõfokon kel-
lett játszani. Ez nem sikerült 
maradéktalanul. Ahogy az Érd 
kezdte az elsõ félidõt, úgy most 
is potyogtak a gólok, viszont 
ellenkezõ elõjellel, a fehéroro-
szok hét perc alatt lõttek hetet. 
Az átmeneti zavart Szabó Edina 
idõkérése hamarjában kiigazí-
totta, az addig látott mederben, 
nagy érdi fölényben folytató-
dott a találkozó. Alapvetõen 
osztálynyi különbség mutatko-
zott az együttesek között, ám a 
Gorodnicsanka soraiban feltûnõ 
Natalija Vaszilieuszkaja kima-

gaslóan játszott. Az eredmé-
nyességet nézve természetesen 
az érdi lányok között is akadtak 
kiváló teljesítmények, elég csak 
annyit említeni, négyen értek el 
minimum hat találatot. A félidõ 
derekától Szvetlana Gridnyeva 
is halmozta a bravúrokat. Az 
örömkézilabdára három külö-
nösen szívmelengetõ momen-
tum emlékeztetett még. Szara 
Vukcsevics klasszis labdaszer-
zés után állította be a húszgólos 
különbséget, Kovács Gréta beál-
lása után azonnal beköszönt 
Irina Jablonszkának, valamint 
térdmûtétje után újra betalált 
Tóth Tímea a meccs utolsó gól-
ját szerezve. Határtalan volt a 
szurkolók öröme, a debütálás 
pompásan sikerült. 

HC Gorodnicsanka–ÉTV-Érdi 
VSE 25-46 (12-26)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
800 nézõ
Játékvezetõk: Erdoan Vitaku, 
Arsim Vitaku (koszovóiak)
Gorodnicsanka: Irina 
Jablonszka, Valjantszina 
Kumpel, Natalija Hests, Irina 
Szpasz 4, Ksenia Rinkova 3, 
Tacjana Bobrik 1, Natalija 
Vaszilieuszkaja 10 (3), 
Natalija Kocina, Krisztyina 
Ozolina, Irina Mokat, Irina 
Sarapanauszkaja 4 (1), 
Veronika Makarova 2, Julija 
Bulova 1
Vezetõedzõ: Szergej Kambur
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 7, Szekeres Klára 
3, Kisfaludy Anett 4, Vincze 
Melinda 8, Wolf Alexandra 6 
(4), Kovács Gréta 1, Alja Koren 
8, Bognár Barbara 2, Buzsáki 

Nikolett, Takács Kitti, Kristina 
Elez 4, Tóth Tímea 1
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4
Kiállítások: 6, ill. 4 perc

A második összecsapást 
két nappal a nagyarányú érdi 
gyõzelemmel végzõdõ elsõ után 
játszották. Ezt már tévében is 
követhették az érdeklõdõk. 
Talán ennek, talán az eldõlt 
továbbjutásnak köszönhetõ, 
hogy kevesebben voltak a csar-
nokban. Szabó Edina maxima-
lizmusát ismerve biztos volt, 
hogy az érdi lányoknak is a 
legjobbjukat kellett nyújtaniuk. 
Ennek ellenére akadozott az 
érdi gépezet, hiába kezdett 
Oguntoye Viktória négy védés-
sel, többször megvoltak a blok-
kok, mégis a Gorodnicsanka 
vezetett. Kristina Elez góljával 
4-3-nál már az Érdnél volt a 
vezetés, de nem sokáig, zsinór-
ban négy találattal fordított a 
rivális. Szabó Edina idõt kért, 
ami kissé rendezte a sorokat, az 
újabb érdi elõny mégsem akart 
összejönni. Janurik Kinga állt 
be a kapuba, Bognár Barbara 
pedig a góllövõ feladatokat vál-
lalta magára. Az ellenfél leg-
veszélyesebb játékosa, Natalija 
Vaszilieuszkaja ismét bizonyí-
tott, 10-10-nél Szabó Edinánál 
betelt a pohár. Sejthetõ volt már 
abból, hogy az elsõ félidõben 
kétszer kért idõt, az érdi lányok-
nak nem lesz köszönet a mon-
dandójában. Azonban az edzõ 
és játékosok közötti remek kap-
csolatot mutatja, hogy a hang-
nem tökéletesen hatott, nagyobb 
sebességi fokozatba kapcsolt az 
ÉTV-Érdi VSE. Feljavult a véde-
lem, Janurik Kinga nagyszerûen 

Bemutatkozás Európának kettõs gyõzelemmel

Összesítve: 29 gólos különbség

védett, és végre voltak gólok 
gyors indítások után is. 

Innentõl kezdve ennek a 
meccsnek a gyõztese sem volt 
kérdéses, Szvetlana Gridnyeva 
is hárított két hétméterest, kol-
légája, Valjantszina Kumpel a 
másik háló elõtt szintén reme-
kül tette a dolgát. A jó védeke-
zés sem hatotta meg azonban 
Szabó Edinát, aki még az utolsó 
tíz percre is teljes koncentrá-
ciót várt, valamint különbözõ 
játékvariációkat is próbálgatott, 
valószínûleg az október 19-én 
rendezendõ, Békéscsaba elleni 
bajnoki felkészülés jegyében. 
Az utolsó percek a biztos elõny 
tudatában peregtek le, a szur-
kolók pedig már dörzsölhetik 
a tenyerüket; novemberben a 
francia Metz Handball ellen 
folytatódhat az európai kaland. 

Nem akármilyen párharcnak 
nézünk elébe! 

ÉTV-Érdi VSE–HC 
Gorodnicsanka 31-23 (16-11)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
600 nézõ

Játékvezetõk: Erdoan Vitaku, 
Arsim Vitaku
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 2, Szekeres Klára 
3, Kisfaludy Anett 2, Vincze 
Melinda 3, Wolf Alexandra 4 
(3), Kovács Gréta 1, Alja Koren 
3, Bognár Barbara 4, Buzsáki 
Nikolett, Kristina Elez 6, Tóth 
Tímea 1
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Gorodnicsanka: Irina 
Jablonszka, Valjantszina 
Kumpel, Natalija Hests, Irina 
Szpasz 2, Ksenia Rinkova 
5 (1), Tacjana Bobrik 2, 
Natalija Vaszilieuszkaja 7 (2), 
Natalija Kocina, Krisztyina 
Ozolina, Irina Mokat, Irina 
Sarapanauszkaja 1, Veronika 
Makarova 1, Julija Bulova 5
Vezetõedzõ: Szergej Kambur
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3
Kiállítások: 2, ill. 6 perc
Továbbjutott az ÉTV-Érdi VSE 
kettõs gyõzelemmel, 77-48-as 
összesítéssel. 

 Szarka András

Az érdiek védelme is kiválóan mûködött


