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Közmûvezeték-adó?
A képviselõk akkor dönthetnek a közmûveze
tékadóról, ha a részletek tisztázódnak.

2

Csatornafórum
November 5én este 6 órai kezdettel az ingat
lantulajdonosok is feltehetik kérdéseiket.

5

TökJó programok

Számos program várta az érdeklõdõket október 28-án, az Érdi Vigadó kertjében. 
A szervezõk arra buzdították az esemény látogatóit, hogy ragadjanak kést, és fa-
ragjanak tököt. Sokan kaptak kedvet a farigcsáláshoz, ehhez csupán némi kreati-
vitásra volt szükségük, a rendezõk ugyanis mindent, ami egy látványos töklámpás 
elkészítéséhez szükséges, biztosítottak a helyszínen. 10. oldal

Bonszaj- és suisekimustra
Különleges, nem kizáró-
lag emberi kéz alkotta 
mûveknek, ráadásul élõ 
alkotásoknak adott otthont 
egy rövid, villanásnyi idõre 
az Érdi Városi Galéria, 
amelyben az átadását kö-
vetõen sokféle stílussal 
és számos alkotómûvész 
munkáival találkozhatott 
már a mûvészetkedvelõ 
közönség, de e falakon be-
lül elõször került sor bon-
szaj- és suisekikiállításra.
 7. oldal

Útfejlesztési tervek

Útfejlesztés – ez a szó az érdiek többsége számára 
aszfaltozást jelent, ám ennél sokkal többet foglal 
magába. Hogy mi mindent, az kiderül a nemrég nyil-
vánosságra hozott útfejlesztési koncepcióból, amely 
Érd honlapján is elolvasható. Errõl a dokumentumról 
beszélgettek a Fidesz zöldtagozat múlt szerdai rendez-
vényének résztvevõi. 11. oldal

Próbanyelvvizsga
A Gárdonyi iskolában először tartottak pró
banyelvvizsgát a 11. osztályosok számára.

10

Igazságos döntetlen
Nagy szívvel és lelkesedéssel futballoztak az 
érdiek dobogóesélyes ellenfelükkel szemben.

13

Ügyintézés

A Magyar Kémény Kft. a 
lakosság által már régen 
hiányolt érdi kirendeltsé-
get nyitott meg október 
25-én.  3. oldal

Izgalmak

Szoros mérkõzésen egy 
góllal nyert a Vác az érdi 
kézilabdázók ellen.  
 16. oldal

A 2012-es évtől már 3 irodával várja ügyfeleit
a KÖBE a Nyugat-Pest megyei régióban

KERESSE KÖBE
IRODÁINKAT!
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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

Egyetlen önkormányzat sem 
engedheti meg magának, hogy 
figyelmen kívül hagyja a közmû-
vezeték-adó bevezetésének lehe-
tőségét – jelentette ki múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján Segesdi 
János. Az alpolgármestert arról 
kérdeztük: Érd tervezi-e a fenti 
adóteher bevezetését.

– Hogy milyen mértékben és 
rendszerben tudjuk ezt meg-
oldani, az még nem tisztázott. 
A közmûvezeték-adóval kap-
csolatos információink hiányo-
sak; azt sem tudjuk, hogyan 
lehet ezt háztartásonként kiszá-
mítani, csak az biztos, hogy az 
építményadóval együtt, bevallás 
alapján lehet beszedni, és mér-
téke maximum 100 forint lehet 
méterenként. A pontosításokat 
még várjuk, és ha ez megtör-
ténik, akkor tudunk érdem-
ben dönteni – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

Múlt csütörtökön ügyfélszol-
gálatot nyitott a Magyar Kémény 
Kft. a Diósdi úton (erről szóló 
írásunk a következő oldalon 

olvasható). Az esemény szóba 
került a sajtótájékoztatón is. 
Mint Segesdi János fogalmazott: 
az elmúlt hetek-hónapok tapasz-
talatai alapján az ügyfélszolgá-
lat igen nagy forgalmat bonyolít 
majd – legalábbis az első idő-
szakban –, és a Magyar Kémény 
Kft.-nek nagyon sok tennivalója 
lesz, hogy azokat a problémá-
kat, amelyeket – Segesdi János 
véleménye szerint – ő maga is 
generál, meg tudja válaszolni a 
betérő ügyfeleknek.

– Az érdiek jelzései alap-
ján nehezen felismerhetők a 
kéményseprők, az igazolvá-
nyaikat nem mindig mutatják 
be, és esetenként jószerével 
egy számlatömbbel érkeznek a 
lakosokhoz. A Magyar Kémény 
képviselői megbeszélésünk 
alkalmával a fentieket katego-
rikusan cáfolták. Úgy érzem, az 
ügyfélszolgálaton keresztül ezt 
majd rövidre lehet zárni. 

Sok kérdés merülhet fel a 
lakosság részéről a kémény-
seprési díjak tekintetében is. 

A közgyûlés döntése alapján 
ugyanis november elsejétől a 
csupán öt százalékkal emelt 
2011-es árak érvényesek, a 
2012. év egészére visszamenő-
leg. Így a különbözetet rendez-
ni kell azon ügyfelek esetében, 
akik korábban már befizették a 
(korábban megállapított, jóval 
magasabb) kéményseprői díjat 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester, aki reményét fejezte ki, 
hogy ez az ügy rendeződni fog, 
az érdiek megelégedésére. 

Segesdi János elmondta azt 
is: az október 30-i közgyûlés 
legfontosabb témája az oktatási 
intézmények üzemeltetése lesz. 

– A hivatalban készülnek az 
anyagok, és bízom benne: a 
számítások eredménye az lesz, 
hogy az iskolákat tovább tudjuk 
mûködtetni. A végső döntésnek 
persze sok összetevője lesz – 
tette hozzá az alpolgármester.

Nemrég az önkormányzat 
honlapján elérhetővé vált Érd 
közút- és járdafejlesztési kon-
cepciója. Segesdi János hang-

súlyozta: ez nem jelenti azt, 
hogy az építkezés hamarosan 
megindul – első lépés ugyanis 
a dokumentum elfogadása, a 
következő a tervezés, végül az 
építkezés, ha erre elegendő for-
rás áll rendelkezésre.

– A koncepcióban a fizető par-
kolóhelyek kialakításáról is szó 
esik. Erre azért van szükség, 
mert a város bizonyos pontja-
in gondot okoz a parkolás, és 
a helyzetet rendezni kell. Lesz 
egy-két olyan része Érdnek, ahol 
kénytelenek leszünk bevezetni 
a fizetős parkolást, hiszen Érd 
központjában az ingázók 10-12 
órára elfoglalnak olyan parko-
lóhelyeket, amelyek az üzletek 
mûködéséhez elengedhetetle-
nek lennének, a vásárlók ugyan-
is nem tudnak hol megállni. 
A fizető parkolás kialakításával 
természetesen végig kell gon-
dolnunk azt is, hogy az ingázók 
hol tudják sértetlenül parkírozni 
az autójukat. A piacon egyéb-
ként már parkolóóra mûködik, 
és örömmel jelenthetem: míg 
abban az időben, amikor embe-
rek szedték be a parkolási díjat, 
két-három tucat autó parkolt 
csak a piacon, az óra bevezetése 
óta 600 autót regisztráltunk egy 
hétvégén. A befolyó bevételből 
egyébként a piac és a parkoló 
helyzetét javítjuk – tette hozzá 
Segesdi János. 

Kérdésünkre, hogy Érd járási 
székhellyé válása mekkora ter-
het ró az önkormányzatra, az 
alpolgármester elmondta: a kor-
mányzat elképzelése az, hogy 
az állami feladatokat a jövőben 
a járási hivatalok lássák el, ezek 
tehát elkerülnek az önkormány-
zatoktól – legyen szó akár az 
okmányirodáról, vagy a gyám-
ügyek és a szociális támogatá-
sok egy részéről. 

– Azokra az ügyintézőkre, 
akik eddig ellátták ezeket a fel-
adatokat, továbbra is szükség 
lesz, csak a járási hivatalban 
dolgoznak majd. Érdnek, mint 
járási székhelynek biztosíta-
ni kell erre a helyet. Mi fel-
ajánlottuk az önkormányzat 
épületének Budai útra nyíló 
részét (ahol az okmányiroda is 
mûködik). A költöztetés, a tech-
nikai feltételek biztosítása a mi 
feladatunk. Meg kell találnunk 
a megmaradó épületrész ideális 
elosztását is, ami komfortosab-
bá teszi az itt folyó munkát 
– zárta szavait Segesdi János.

 Ádám Katalin

Fizetõs parkolás lehet a jövõben a város egyes részein

Közmûvezeték-adó Érden is?
A képviselõ-testület akkor dönthet érdemben a közmûvezeték-adó bevezetésérõl, 
ha a részletek tisztázódnak, de egyetlen önkormányzat sem engedheti meg ma-
gának, hogy figyelmen kívül hagyja e lehetõséget – mondta Segesdi János múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester beszélt a kéményseprési szolgálta-
tással kapcsolatos lakossági panaszokról, valamint a közútfejlesztési koncepcióról, 
a fizetõs parkolás jövõbeni bevezetésérõl és a járási székhellyé történõ alakulással 
kapcsolatos feladatokról is.

A piacon már bevezették a parkolóórákat – a befolyó pénzbõl a piac és a parkoló helyzetét javítják
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A	Vörösmarty	Mihály	Gimnázium	-	Érd		a	„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	20/A.	§	alapján		pályázatot	hirdet
természettudományos	laboratóriumba	

laboráns munkatárs 
munkakör	betöltésére.	

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott	idejű	2018.	március	31-ig	tartó	közalkalmazotti	jogviszony	
Foglalkoztatás jellege:  teljes	munkaidő.	A munkavégzés helye: Pest	megye,	2030	Érd,	Széchenyi	tér	1.	
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
„A	természettudományos	közoktatás	megújítása,	az	érdi	Vörösmarty	Mihály	Gimnázium	koordinálásával”	című,	TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-
0005	azonosító	jelű,	az	Európai	Unió	támogatásával,	az	Európai	Szociális	Alap	társfinanszírozásával	megvalósuló	projekt	megvalósítása	
keretében	laboráns	feladat	ellátása	(Releváns	pályázati	kiírás:	A	természettudományos	oktatás	módszertanának	és	eszközrendszerének	
megújítása	a	közoktatásban,	kódszám:	TÁMOP-3.1.3-10/1	Közép-Magyarországi	Régió)	–	közreműködik	abban,	hogy	a	projekt	helyszíné-
ül	szolgáló	laboratórium	működése	zavartalanul	biztosított,	szakszerű	legyen.	–	Biztosítja	a	laborgyakorlatok	és	bemutató	órák	technikai	
támogatását.	-	Segíti	a	szaktanárok	és	a	diákok	munkáját.	–	Feladata	a	kísérletekhez	szükséges	anyagok	beszerzése,	a	természettudomá-
nyos	kísérletek	gyakorlati	segítése,	továbbá	a	laboratóriumi	foglalkozások	lebonyolításában,	és	a	kísérleti	eszközök,	felszerelések	tárolá-
sáért,	tisztán	tartásáért.	–	A	laborfoglalkozásokhoz	kapcsolódó	digitális	tananyagok	fejlesztésében,	szerkesztésében,	publikálásában	való	
közreműködés.	A	projekt	célja	a	természettudományos	közoktatás	komplex	fejlesztése.	A	projekt	keretében	az	érdi	Vörösmarty	Mihály	
Gimnáziumban	a	meglévő	épület	átalakítása	és	modern	laboratóriumi	eszközök	beszerzése	valósul	meg.	A	szakmai	program	keretében	
laborgyakorlatok	szervezése,	szaktanárok	és	laboránsok	képzése,	tananyagok	kidolgozása	történik	meg	8	érdi	1	sóskúti	és	1	diósdi	intéz-
mény	bevonásával.	
Illetmény és juttatások: Az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	tör-
vény	rendelkezései	az	irányadók.	
Pályázati feltételek:
•	 	Felsőfokú	képesítés,	5452401	003101	OKJ	számú	általános	laboráns	és	54	524	010010	5401	OKJ	számú	általános	vegyipari	laboratóri-

umi	technikus	vagy	főiskolai	szintű	képzésben	biológus	laboratóriumi	operátor,	vegyész-fizikus	laboratóriumi	operátor,	vagy	egyetemi	
szintű	szakokon	diplomát	szerzett	biofizikus,	biológus,	fizikus,	kémikus,	fizikusmérnök,	klinikai	kémikus,	vegyész	vagy	egyetemi	szintű,	
a	NAT	„Ember	a	természetben”	műveltségterület	középiskolában	történő	tanítására	jogosító	végzettség,	szakképzettség.,	

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz,	végzettséget,	szakképzettséget	igazoló	dokumentumok	
A munkakör betölthetőségének időpontja: a	munkakör	legkorábban	2012.	december	3.	napjától	tölthető	be.	
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.	november	16.	
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 	Elektronikus	úton	Molnárné	Kállay	Andrea	részére	a	kallayandrea@freemail.hu	E-mail	címen	keresztül	
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.	november	23.	
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 	www.erd.hu	-	2012.	október	25.
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Neandervölgyi elődünk is a biz-
tonságot kereste a Fundoklia la-
kályos és védett nyomvonalán. 
Talán valami kis erecske, pa-
takocska is aláereszkedhetett a 
platóról a Duna felé, hogy inni, 
főzni és esetleg tisztálkodni le-
gyen miből. Az itt megtelepedő 
„legkorábbi érdiek” ráláttak a 
Dunára, talán halászni is lejártak 
a nagy vízre könnyen bővíthető, 
faragható mészkő barlangjaik-
ból, amelyeknek késői nyomait 
a régen felhagyott kőbányászat 
mutatja. A táj már akkor sem 
volt érintetlen, hiszen abban 
a pillanatban, ahogy a horda 
megtelepedett, tüzet rakott, 
azonmód alakított is rajta. Ma 
mégis a Fundoklia védett kör-
nyezete mutatja legteljesebben 
az egykori növényvilágot, s a 
tanösvényen a sztyeppei liget-
erdős társulások apró részleteit 
is megcsodálhatjuk, csendet ke-
resve a messziről idelátszó gyár-
kémények, a közlekedés állandó 
alapzaja közepette is. Hogy ez 
a ma félreeső idill, ez a kis táj 
mennyire meghatározó a megte-
lepedés szempontjából, azt az is 
mutatja, hogy az ország nyugati 
tájai felé haladó utak, a mai ván-
dorlások iránya is kettévágja. 

Talán ezért is van annyi köz-
pontja Érdnek, hogy jutna belőle 
több településnek is. A hatvanas 
években újra felfedezett Balaton 
„szerelmes biciklistái” még a vá-
roson tekertek keresztül, majd 
az egyre növekvő népvándorlás 
az első, ma már elképzelhetet-
lenül lassan épülő autópálya be-
ruházást is elindította. Ez a so-
káig csonka vállalkozás, amely 
a sávok fogyatkozását és az egy-

irányúsítás kényszerét is hozta, 
magyarán pénteken csak lefelé, 
vasárnap csak fölfelé lehetett 
jönni az úton, már Érd sorsát, 
fejlődésének irányát is meghatá-
rozta. Az autópálya elvitte a vá-
ros főutcájáról az elviselhetetlen 
forgalmat, de a jóval korábban 
megépült vasúttal együtt fel is 
szabdalta, jól elkülöníthető vá-
rosrészekre bontotta a várost. 

A városképet tehát nem annyi-
ra az önkormányzat, az akkori 
tanácsrendszer szándékai, a vá-
rosrendezés fölkent szakemberei 
alakították, hanem az országos, 
vagy ha akarom, a nemzetközi 
forgalom, az alkalmi migráció, 
a tranzit útvonalak irányai, cso-
mópontjai. Igaz a külső kény-
szer Érd új központjait sajnála-
tosan messzire vitte a Dunától, 
ez a körülmény azért haszná-
ra is válhat a tagolt település-
rendszernek. A decentralizáció, 
azaz a több központúság mindig 
esélyt ad a helyi érdekek megfo-
galmazásának, a kisebb közös-
ségek létrejöttének a különbö-
ző szempontok együttes, tehát 
demokratikus megjelenítésének. 
Hogy a népességében az ország 
egész területéről gyarapodó 
nagyvárosnak lehetnek kisváro-
si, kertvárosi negyedei, ez éppen 
ennek a különös történésnek kö-
szönhető. Az Ófalu, az Újtelep, 
a Parkváros, az Érdliget akkor is 

jól felismerhető külön világ, ha a 
fővárost körülölelő nagy telepü-
lésszövet egyéni színekkel bíró 
részlete. Ezt a finom tónuskü-
lönbséget akkor is érdemes meg-
tartani, ha a nagy egészben való 
gondolkodás elkerülhetetlen. Az 
én házam, az én váram szemlé-
let már csak azért sem tartható, 
mert a hirtelen, de korántsem 
váratlan növekedés, nevezetesen 
a belvárosból való kiáramlás, 
korábban pedig a munkahelyek 
miatt vidékről a főváros közelé-
be való költözködés számtalan 
kihívás elé állította Érd városát. 
A háttérszolgáltatások, a villany, 
a víz, a csatornahálózat, az úthá-
lózat nehezen bírta a bővülést, 
és állandóan ez határozta, hatá-
rozza meg a fejlesztés irányát. 
Így az oktatásra, a kultúrára, a 
városfejlesztés finomabb, eszté-
tikai szempontokat is figyelem-
be vevő részleteire soha nem 
juthatott annyi, mint amennyit 
az egészséges lokálpatriotiz-
mus és a felelős városvezetés 
álmodhatott volna. Népesedési 
szempontból az is izgalmas kér-
déseket vet föl, hogy a gyarapo-
dás mögött nem a helyi gyer-
mekvállalási kedv áll, hanem a 
betelepülés, így a számos óvoda, 
napközi gyermekkert, általános 
iskola, mûvészeti és szakképző 
intézmény, gimnázium színvo-
nalas mûködése ellenére a tele-
pülés korfája egyszerre indulhat 
öregedésnek. 

Pedig Érd láthatóan fiatal és 
dinamikus. Ezt a kamasz arcát, 
ha már az ősember itt verte le a 
sátorfáját, érdemes lenne tudato-
san őrizni. 

 Antall István

A város  
vonásai

Ilyenkor rájuk gondolunk. 
Mindenszentek, halottak napja. 
Megyünk a sírhalmok között, 
viszünk virágot meg gyertyát, 
esetleg kikotorjuk a lehullott 
leveleket a hantok közül, kité-
pünk néhány gyomot a sír 
széléről. Időnként megállunk, 
felegyenesedünk, kicsit szét is 
nézünk, nyugtázva, hogy raj-
tunk kívül hányan is tevékeny-
kednek ugyanígy, aztán foly-
tatjuk.

Rájuk gondolunk a sír körü-
li serénykedés közben, de 
inkább utána, amikor már ren-
det tettünk, amikor már ég a 
gyertya, a hozott virág papír-
ja összegyűrve a parcellasarki 
szemétgyűjtőbe került, a gyufa 
vissza a zsebbe, mi meg állunk, 
összekulcsolt kézzel. Néhány 
elmormolt, de inkább hangta-
lan imádság, aztán a beszélge-
tés – persze kényszerű egyol-
dalúsággal. Végigfutva az azóta 
eltelt éveken, amióta nincsenek 
itt, gondolatban beszámolva a 
közben történtekről, gyorsan 
napjainkhoz érve, és persze a 
kérdésekhez. Merthogy több-
nyire felmenőink, vagy leg-
alábbis hozzánk közeliek az 
eltávozottak, tehát személyre 
szólóan kérdezhetjük őket: mit 
tennének most, hogyan lenné-
nek úrrá napjaink nehézsége-
in? Esetleg felidézzük, emlé-
kezetből, hogy oldottak meg 
ők, annak idején a most érez-
hetőknél sokkal nagyobb, ráa-
dásul közvetlenül életbevágó 
gondokat. Mert az ő idejükben 
valódi háború is volt, nemcsak 
szájhősködés, az utcán olykor 
valódi bombák szedték áldo-
zataikat, nem pedig adósság-
csapdák, néha óvóhelyre kellett 
lemenni, aztán évtizedeken át 
figyelő szemek közepette élni a 
mindennapokat – mégis mindig 
volt ennivalónk, meleg ruhánk, 
főleg pedig megnyugtató, gon-
dokat elűző szülői ölelés.

Rájuk gondolunk, és nagyon 
hiányoznak. Jó lenne, ha segíte-
nének: tanáccsal, figyelemmel. 

Tapasztalataikkal is, hiszen 
annyi mindent átéltek, ráadá-
sul valahogy az ő generációjuk 
sokkal teherbíróbb volt, mint 
a mienk. Lenne mit eltanulni 
tőlük még most is, még akkor 
is, ha napjainkban nem lánc-
talpak csattognak az utcán, és 
a zsarnokság is kifinomult, rafi-
nált módszerekkel, pénztárcán-
kon keresztül mérgezi minden-
napjainkat.

Rájuk gondolunk, de előbb-
utóbb előjön az a kérdés is, 
hogy vajon gondoltunk-e ele-
get rájuk akkor, amikor még itt 
voltak? Megtettünk-e mindent 
azért, hogy tovább maradja-
nak? Vigyáztunk-e rájuk, ami-
kor már fogytán volt erejük, 
átvállaltuk-e a mindennapok 
terheit? Utánajártunk-e, hogy 
amikor kell, legyen orvos, 
gyógyszer, vagy legalább pihe-
nés? Meglehet, sokszor csak 
utólag látjuk, mennyi mindent 
kellett volna másképpen ten-
nünk. Csaknem nyolcvan éve 
íródtak le a sorok: „Nem nya-
fognék, de most már késő, most 
látom, milyen óriás ő…” – igen, 
a mamáról van szó, de lehetne 
sok másról is, aki egykor velünk 
élt, de már nincs közöttünk.

Rájuk gondolunk most, akik 
már nincsenek velünk, de 
lehet, hogy többet kellene gon-
dolnunk azokra is, akik még 
velünk vannak. Mert sokan 
vannak, akik itt élnek körülöt-
tünk, és akik rászorulnak gon-
doskodásunkra, törődésünkre. 
Akikkel most lehet, most kell 
beszélgetni, amikor még nem 
egyoldalú a beszélgetés, mert 
most még meg tudják velünk 
osztani a gondolataikat; akiken 
most segíthetünk, és akik most 
segíthetnek nekünk.

Lehet, hogy szükség lenne 
egy élők napjára is – legalább 
egyre.

A szerkesztõ jegyzete

Egyoldalú beszélgetések

Bár a Magyar Kémény Kft. 
mostanában – különösen, ami 
a közgyûlés legutóbbi, októ-
beri ülésén elhangzottakat 
illeti – nem sok dicsérő szót 
kapott, az új érdi ügyfélszolgá-
lat megnyitása mindenképpen 
pozitívumként könyvelhető el, 
hiszen egy ügyfél- és lakosság-
barát szolgáltatást vetít előre, 
amit napjainkban csak üdvö-
zölni lehet. Ez azért is lénye-
ges fejlemény, mert a legtöbb 
szolgáltató azzal próbálja lefa-
ragni a kiadásit, hogy bezárja a 
személyesen felkereshető ügy-
félszolgálati irodáit. Néhányuk 

legfeljebb a telefonos megke-
resésre ad lehetőséget, elzárva 
ezzel a reklamálás bármilyen 
formáját, hiszen aki már pró-
bálkozott telefonos ügyintézés-
sel, jól tudja, mennyi türelem 
és elszántság kell ahhoz, hogy 
jó néhány gomb nyomogatását 
követően, végre eljusson odáig, 
hogy ne robothanggal, hanem 
élő emberrel tudjon szót vál-
tani. Az érdi önkormányzati 
képviselők a legutóbbi városi 
ülésen is felvetették, hogy egy 
ekkora településen, mint ami-
lyen Érd, szükségesnek látják, 
hogy a Magyar Kémény Kft.-

nek legyen egy helyi kirendelt-
ség-vezetője, akihez bizalom-
mal fordulhatnak a lakók, ha 
a kéményseprő-ipari közszol-
gáltatással kapcsolatban prob-
lémáik adódnak. Szerencsére 
kiderült, hogy már nyitott kapu-
kat döngettek, mert alig egy 
héttel később, október 25-én, 
Segesdi János alpolgármester 
és Boldizsár Nóra, a Magyar 
Kémény Kft. Pest megyei terü-
leti igazgatója a Diósdi út 32/A. 
szám alatt ünnepélyes keretek 
között felavatta a szolgáltató új 
érdi ügyfélszolgálati irodáját. Itt 
a hét három napján (hétfőn, 
szerdán és pénteken) a lako-
sok személyesen intézhetik a 
kéményseprő közszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeiket. Korábban 
a lakótelepen már mûködött 
egy irodájuk, de egyrészt túl 
kicsi volt, másrészt nem felelt 
meg a követelményeknek, ezért 
bezárták, és keresték a meg-
felelő helyet egy újabb ügyfél-
szolgálat megnyitására. A most 
felavatott kirendeltségen három 
ügyintéző, valamint Nagy Gábor 
kirendeltség-vezető áll az ügy-
felek rendelkezésére. Utóbbi 
lapunknak nyilatkozva elmond-
ta, a város területén tíz kémény-
seprő látja el a kémények tisz-
títását és átvizsgálását érintő 
feladatokat, akik valamennyien 
helyi lakosok és megbízható, 
jó szakemberek. Kérdésünkre; 
gyakorinak mondható-e, hogy 
az érdiek nem engedik be a 
kéményseprőt, Nagy Gábor 
válaszában elismerte, bizony 
sokszor megesik, hogy kollé-
gájuk nem tudja elvégezni a 
kötelező közszolgáltatást, mert 
az ingatlan tulajdonosa ezt nem 
teszi lehetővé számára. Pedig 
a kéményseprő nem váratlanul 
érkezik. Előzetesen a postalá-
dában otthagy egy névre szóló 

értesítést, amelyben megjelöli 
azt az időpontot, amikor ismét 
megjelenik, hogy elvégezze a 
kémény tisztítását és ellenőr-
zését. A megadott időpontot 
azonban nem kötelező elfogad-
ni, ha nem felel meg, kérhetnek 
helyette másikat, a lényeg, hogy 
a kémény ellenőrzését évente 
kétszer – tavasszal és ősszel 
– lehetővé tegyék. A kémények 
karbantartása mindenkinek 
érdeke, mert így előzhető meg 
a szén-monoxid-mérgezés. 
Boldizsár Nóra, Pest megye 
területi igazgatója hozzáfûzte: a 
Magyar Kéményseprő Kft. mun-
katársai minden esetben feke-
te színû, emblémával ellátott 
formaruhát viselnek, és céges, 
fényképes igazolványuk van. 
A munka elvégzését követő-
en pedig a díj beszedésére is 
joguk van, amiről természete-
sen elismervényt kell adniuk. 
Amennyiben a tulajdonosban 
gyanút kelt a kéményseprőként 
megjelent személy, nyugodtan 
kérjen visszaigazolást a köz-
ponttól, hogy megbizonyosod-
jon róla, valóban a szolgáltató 
munkatársa kereste-e meg. 

Boldizsár Nóra a kéménysep-
rői díjtételek visszamenőleges 
csökkentéséről nem kívánt nyi-
latkozni. Egyrészt arra hivatko-
zott, hogy a Magyar Kémény 
Kft. még nem kapta meg az 
önkormányzat hivatalos állás-
foglalását ebben a kérdésben, 
másrészt úgy vélte, erről a kft. 
igazgatója illetékes nyilatkozni. 

Az Érden is szolgáltató Magyar 
Kémény Kft. új ügyfélszolgálata 
a Diósdi út 32/A. szám alatt hét-
főn 10-től 20 óráig, szerdán 8-tól 
10 és 14-től 16 óráig, pénteken 
pedig 8-tól 11 óráig fogadja az 
ügyfeleket. Telefonon a 06-23-
364-800 számon lehet az irodát 
elérni.  Bálint Edit

A Diósdi úton várja a lakosokat a Magyar Kémény Kft.

Új ügyfélszolgálati irodában intézik  
a kéményseprési ügyeket
Ismét egy új ügyfélszolgálati irodát avattak fel Érden, 
ám Segesdi János alpolgármester ezúttal nem egy 
hivatali ügyek intézésére alkalmas helyszínen vágta 
át a nemzeti színû szalagot, hanem a Magyar Kémény 
Kft.-nek a lakosság által már régen hiányolt érdi kiren-
deltségét nyitotta meg október 25-én. 

A Diósdi út 32/A. szám alatt nyílt meg a Magyar Kémény Kft. érdi kiren-
deltsége, itt heti három napon tartanak ügyfélszolgálatot
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Felhívás  
Csuka Zoltán-díjra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011.(VI. 
29.) önkormányzati  rendelet szól.
A rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj 
azoknak adományozható, akik a közművelődésben, 
valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati 
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel,   ered-
ményes   munkásságukkal   szolgálták  a   település  
művelődését.

A Csuka Zoltán-díj   odaítélésére  az   Oktatási   és  
Művelődési  Bizottság  tesz javaslatot.

A díj a Magyar Kultúra Napján  
– 2013. január 22-én  kerül átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a 
javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. 
A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt 
személy tevékenységét összefoglalva, a javaslatte-
vő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni. 
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és 
Művelődési Bizottsága véleményezi és a Közgyűlés  
dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyúj-
tani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 
2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben 
személyesen (Érd, Alsó u. 1., I. emelet 128.sz.). 
A postai beérkezés és személyes benyújtás határ-
ideje: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás  
Érdi Mûvészeti Díjra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011.(VI. 
29.) önkormányzati  rendelet szól.
A rendelet 6.§ (1) bekezdésének értelmében az 
Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik a művészeti élet valamely területén 
kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvona-
lú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére  az   Oktatási   és  
Művelődési  Bizottság  tesz javaslatot.

A díj a Magyar Kultúra Napján 
– 2013. január 22-én  kerül átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a 
javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. 
A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt 
személy tevékenységét összefoglalva, a javaslatte-
vő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni. 
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és 
Művelődési Bizottsága véleményezi és a Közgyűlés  
dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyúj-
tani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 
2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben 
személyesen (Érd, Alsó u. 1., I. emelet 128.sz.). 
A postai beérkezés és személyes benyújtás határide-
je: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.



Érdi Újság4 helyi társadalom

– Mikor és hol kell átemelőt 
alkalmazni az ingatlanok bekö‑
tésére?

– A kérdésre általánosságban 
és konkrétan is a vonatkozó 
MSZ EN 12056 szabványban 
foglaltak adnak választ (lásd 
még keretes írásunkat, a szerk.). 
Sajnos, tapasztalatom szerint 
sok ezzel foglalkozó szakem
ber nem is ismeri alaposan a 
szabványt, értelmezésével és a 
kapcsolódó szabványok előírá
saival kapcsolatban is kérdések 
merülnek fel.

– Ha az utcában gravitáci‑
ós a csatorna, miért szükséges 
átemelő az egyes ingatlanok 
esetén?

– Ilyen csak azoknál az ingat
lanoknál szükséges, ahol az 
ingatlanban az utca szintjénél 
mélyebben levő vizes beren

dezési tárgyak (WC, mosdó, 
zuhanytálca, padlóösszefolyó, 
stb.) vannak. Nem árt tudni, 
hogy ezek esetében egy – akár 
az utcaszintig is emelkedő 
– visszaduzzadás a közcsa
torna hálózatban azt eredmé
nyezné, hogy onnan a „közle
kedőedények” közismert fizikai 
törvényszerûsége miatt a szenny
víz az ingatlan mélyebben fekvő 
vizes tárgyain keresztül az ala
csony fekvésû tereket elönti. Ezt 
kell megelőzni átemelő alkalma
zásával. Ide kívánkozik, hogy 
viszont az utcaszint feletti helyi
ségek csatornáját, ha lehetsé
ges, gravitációsan kell bekötni. 
Súlyos, a lakók életminőségét 
hosszú távon megkeserítő hiba, 
ha ezt a megvalósítás során nem 
veszik figyelembe. 

– Ha az ingatlan mélyebben 

van, mint az utca szintje, de 
a bekötővezeték „elfektetésével” 
van remény arra, hogy gravitá‑
ciósan a szennyvíz beleérkezzen 
az utcai gerincbe, akkor ez szak‑
mailag jó megoldás‑e?

– Nem jó megoldás, mert az 
elöntési veszély szempontjából 
lényegtelen a bekötő vezeték és 
a befogadó közcsatorna szint
viszonya. Egyedül az utcaszint 
(ami egyben a közcsatorna fed
lap szint is) visszaduzzasztási 
(elárasztási) szint a meghatá
rozó. 

Nem tökéletes megoldás az 
sem, ha ilyenkor az utcai gerin
cet mélyebbre teszik. Hisz ha az 
ingatlan helyiségei mélyebben 
vannak mint az utca szintje, 
akkor lehet, hogy a szennyvíz 
ugyan kifolyik gravitációsan 
az ingatlanról, de az elöntési 
veszély fennáll. 

– Elvárható‑e szakmailag, 
hogy olyan mélyen vezessék 
a közcsatornát, hogy minden 
ingatlant gravitációsan be lehes‑
sen kötni? Igaz‑e az ekkor is, 
ha ezzel 4‑5 méter mélyre kell 
tenni?

– A szükségesnél mélyebben 
történő csatornaépítés jelentős 
többletköltséget jelent mind 
a beruházás, mind a későbbi 
üzemeltetés során. Ez szak
mailag sem várható el, hiszen 
ettől még továbbra is fennáll az 
utcaszintnél mélyebb fekvésû 
terek elöntési veszélye. Sőt, ha 
ilyen mélyen van a közcsatorna 
az utcában, akkor egyre több 
– a később előforduló elön
tési veszélyre nem gondoló 
– ingatlantulajdonos próbálja 
majd rávenni a szakembereket 
szakszerûtlen megoldásokra. 
Ha a házi bekötéssel foglalkozó 
mérnökök elfogadják ezt (netán 
ők maguk javasolják), az ő fele
lősségük ilyen esetben érdekes 
jogi kérdés … 

– Hogyan lehet védekezni az 
elöntésveszély ellen?

– Az utcaszinthez képest 
mély fekvésû terek elöntésve
szélye elleni legbiztosabb véde
lem a megelőzés, az átemelő 
alkalmazása. Meghibásodása 
esetén sem történhet a közcsa
torna felől elöntés, legfeljebb a 
javítás idejére a vízfelhasználást 
korlátozni kell. A többször is 

szóba kerülő visszafolyásgátlók 
(azaz visszacsapó szelepek) 
alkalmazási tapasztalatai gravi
tációs szennyvízvezetékekben 
kedvezőtlenek. Megfelelő biz
tonságot kritikus esetben álta
lában nem jelentenek, mindez 
mûködési elvükből következik. 
Ezért alkalmazásuk csak aláren
delt jelentőségû terek védelmé
re ajánlott, ahol egy szennyvíz 
elárasztás nem okoz komolyabb 
kárt vagy fertőzésveszélyt.

– Ha az ingatlan mélyebben 
van, mint az utca szintje, med‑
dig terjed az üzemeltető fele‑
lőssége és honnan kezdődik az 
ingatlantulajdonosé?

– A közcsatornaüzemeltető 
felelősségi határa a házi bekötő 
csatorna telekhatári tisztítóak
nájánál lévő indulásától kezdő
dik. A közüzem nem tartozik 
kártérítéssel olyan esetekben, 
mikor a csatornában a szenny
vízszint akár az utcaszintig is 
megemelkedik és ennek követ
keztében a csatlakozott ingat
lanon belül – a nem megfelelő 
házi szennyvízhálózat kialakí
tás okán – elöntési károk kelet
keznek. A rákötés előtt szük
séges az ügyfél (bekötést kérő 
ingatlantulajdonos) előzetes 
tájékoztatása a szükséges teen
dőkről, szakmai szabályokról és 
– azok elmulasztása esetén – az 
ingatlantulajdonos felelősségé
ről. Ezért kérdéses esetekben 
nyilatkoznia kell az ingatlan
tulajdonosnak, hogy tisztában 
van a nem megfelelő kialakítás
ból eredő veszélyekkel és vállal
ja ennek következményeit.

– A nyomott rendszerû utcai 
közcsatornánál minden ingat‑
lanra átemelő kell. Érden van 
olyan eset, hogy az ingatlan 
3 m‑el magasabban van, mint 
az utca szintje, mégis áteme‑
lő van betervezve, ugyanis az 
utcában nyomott rendszerû köz‑
csatorna épül. Ez esetben miért 
kell átemelő az ingatlanra még 
akkor is, ha az magasabban 
van, mint az utcai közcsatorna?

– A nyomott hálózathoz tör
ténő csatlakozásnál két szem
pontnak is meg kell felelni. Az 
egyik, hogy a befogadó ponti 
nyomásnál nagyobb nyomással 
lehet csak a bevezetést biztosí
tani. A másik, hogy a nyomó

Ahol kötelezõ a szabvány szerint, és ahol nem

Kérdések és válaszok az átemelõkrõl
Id. Dienes György több évtizeden át a Fõvárosi 
Csatornázási Mûveknél szerzett tapasztalatot a szenny
vízközmûvek üzemeltetésében. Többek között az or
szág legnagyobb tisztítótelepének volt a vezetõje, 
majd a szennyvízgépészeti és mûszaki fejlesztési 
osztályokat vezette. Több szabadalmat is bejelentett az 
átemelõk témakörében, tagja volt annak a csapatnak, 
amely az elsõ hazai elõre gyártott átemelõt kifejlesz
tette. Késõbb szakmai tudását több, átemelõ szivat
tyút forgalmazó magánvállalkozásnál hasznosította. 
A szakmai tapasztalataira tekintettel kértük fel, hogy 
mondja el véleményét néhány kérdésben, amely a házi 
átemelõkkel kapcsolatban merült fel.

Az utca szintjénél mélyebben fekvõ ingatlanoknál
különösen fontos a szakmai szabályok betartása

MSZ EN 120561 szabvány 5.5.3 bekezdése 
– Visszatorlódás elleni védelem
A visszatorlódási szint alatt keletkezett szennyvizeket egy 
automata szennyvízátemelõ berendezésen keresztül kell a 
csatornahálózatba juttatni. 

MSZ EN 120564 
– Visszatorlódás elleni elzáró alkalmazható, amennyiben
a keletkezett szennyvíz természetes eséssel el tud jutni a 
csatornába.
A helyiség alárendelt használatban van, azaz nincs lényeges 
anyagi érték benne, vagy az esetleges elárasztásnál a ház 
lakóinak egészsége nincs veszélyben.
A helyiséget használók köre kicsi, és egy WC a visszatorlódá
si szint felett rendelkezésre áll.
Visszatorlódásnál a helyiség használatáról le lehet mondani.

Összefoglalva, ahol a csatorna lejjebb van, mint ahol a 
szennyvíz keletkezik, és nincs jelentõs anyagi érték, amit 
védeni kellene, ott alkalmazható olyan berendezés, ami 
visszatorlódáskor lezárja a csõvezetéket. Egyéb esetekben 
szennyvízátemelõ berendezést kell alkalmazni a visszatorló
dás megakadályozására. 

 (forrás: Víz‑ Gáz‑ és Fûtéstechnika Szaklap Online)

Id. Dienes György, a Hydro-King Kft. alapító tulajdonosa: Sajnos a szab-
ványok értelmezésével és a kapcsolódó elõírásokkal kapcsolatban is 
kérdések merülnek fel

csőben a befogadó és a beve
zető rendszerek közötti nyo
máskülönbség által létrehozott 
áramlási sebesség nem lehet 
a szabványban előírt 0,7 m/s 
értéknél kisebb. Ez utóbbi a 
csővezeték lerakódás és dugu
lásmentes üzemét, a folyamatos 
öntisztulást biztosítja. Ezeknek 
a kívánalmaknak egy állandó, 
3 méter körüli pozitív geodeti
kus szintkülönbség biztosította 
lehetőség nem tud megfelelni, 
ezért kell ilyenkor is átemelőt 
alkalmazni.

– Mennyi áramköltséget 
jelent egy átemelős rendszer 
mûködtetése egy ingatlantulaj‑
donosnak?

– A kérdés anyagi vonzatát 
szemléltetve, átemelős ingat
lan esetén egy négytagú csa
ládnál napi mintegy 500 liter 
vízfogyasztással lehet számol
ni. Általában legfeljebb 1,5 kW 
körüli teljesítményfelvételû 
szivattyút alkalmaznak. Ha 10 
m3/h körüli vízszállításával szá
molunk, akkor az üzemidő napi 
3 perc. Ez havonta 1,5 óra körü
li szivattyúmûködést jelent, 
azaz kb. 2 kWh körüli áramfo
gyasztást. Ennek megfelelően 
a fogyasztó tarifájától függően 
100200 forint nagyságrendû 
többlet villanyszámlát eredmé
nyez havonta egy átemelő hasz
nálata.

Közlemény
Tisztelt Mozgássérült Betegeink!

Intézményünk Felső utcai bejárata mozgássérült betegek számára, különösen 
esõs időben nehezen megközelíthető, ezért javasoljuk, hogy az Alsó utcai 
kapun hajtsanak be az intézmény új épülete elõtti belső parkolóba. A régi és az 
új épületet összekötő folyosó a Szent Klára gyógyszertár felőli oldalról akadály-
mentesen megközelíthető. A folyosó ajtaja egy kerekes székből is elérhető nyo-
mógombbal nyitható. A folyosón jobbra fordulva találhatók a liftek, amikkel el 
tudják érni a kartonozót, illetve az igénybe venni kívánt rendelést.

Dr. Kőszegi Gábor
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

főigazgató főorvosa

A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány (adószáma: 19184348-1-13) 
kuratóriuma és a Teleki Sámuel Általános Iskola vezetősége köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották 
fel.
A felajánlott összegeket lekötöttük, az ideivel együtt költjük el számí-
tástechnikai, sport és egészséges életmóddal kapcsolatos eszközökre.
Köszönettel:  
 Ságiné Solymossy Szilvia, kuratóriumi elnök
 Varga Jánosné, igazgató
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Háttérinformáció

Csatornázási Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Beruházás
Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos ügy, kivéve a pénzügyeket.
Cím: Érd, Alispán utca 4.

Telefonszám: 06-80/630-036
06-23/223-061

E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu

Nyitva tartás: hétfő: 13.00–18.30
szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.30

Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 

Ügyintézési témakörök:

Minden pénzügyi kérdés az érdekeltségi hozzájárulás befizeté-
sével kapcsolatban (adatváltozás, adásvétel, tulajdonosváltás, 
OTP Ltp.-ral kapcsolatos ügyintézés, részletfizetési kérelmek, 
befizetés-ellenőrzés).

Cím: Érd, Szabadság tér 12.
Telefonszám: 06-23/521-340
Fax: 06-23/521-345

E-mail: erdicsatornazas@gmail.com
info@erdicsatornazas.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 12.00–17.00
szerda: 10.00–13.00
csütörtök: 10.00–13.00

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai  
és anyakönyvi ügyek.

Cím: Érd, Budafoki út 2–4. (Tesco, üzletsor)
Telefonszám: 06-23/522-301
E-mail: jegyzo@erd.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8.30–12.00 és 13.00–16.00

Vízművek Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Ügyintézési témakörök: Vízügyek és régi csatornahálózat
Cím: Érd, Felső utca 2.
Telefonszám: 06-23/521-751
E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 8.00–20.00
kedd, szerda, csütörtök: 8.00–14.30
péntek: 8.00–11.00

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megye Jogú Város Önkormányzata

Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai és anya-
könyvi ügyek.

Cím: Érd, Alsó u. 3.

Telefonszám: 06-23/522-365
06-23/522-300

E-mail: jegyzo@erd.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–18.30
kedd, szerda, csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.30
péntek: 8.00–12.00

Az „Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési Program (KEOP
1.2.0/2F20090001 projekt)” 
továbbra is az ütemtervnek meg
felelően halad. Az érintett lako
sok véleménye mindenkinek 
fontos, esetleges csatornázás
sal kapcsolatos problémájukra 
lehetőség szerint megoldást kell 
találni. Az Alispán utcai iroda 
ezt a feladatot látja el.

Csatornázással kapcsolatos 
témákat több iroda is fogad 
Érden. Azt, hogy melyik témá
ban, milyen elérhetőségekkel, 
melyik iroda jelenthet megol
dást, alábbiakban összegezzük. 
A Csatornázási Ügyfélszolgálati 
Iroda (Érd, Alispán utca 4.) 
kezeli a csatornázással kap
csolatos összes ügyet (például 
a kivitelezés során felmerült 
problémák, károkozások, aka
dályok), egy téma, a pénzügyek 
kivételével. Ez utóbbiak ese
tén naprakész felvilágosítást, 
információt a Pénzügyi Ügy
félszolgálati Irodában (Érd, 
Szabadság tér 12.) az Érdi 
Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat munkatársai adnak, 
segítve a lakosoknak, például 
befizetésekkel kapcsolatos 
problémák kezelésében, eliga
zodásban. Az okmányirodai és 
anyakönyvi ügyek kivételével, 
sok egyéb önkormányzati téma 
mellett a csatorna házi beköté
sével kapcsolatban a pályáza
tokat pedig az Önkormányzati 
Ügyfélszolgálati Irodában (Érd, 
Tesco) lehet intézni. A régi csa
tornahálózattal és vízügyekkel 
kapcsolatban felmerülő kér
désekkel a Vízművek Ügyfél
szolgálati Irodához (Érd, Felső 
utca 2.) kell fordulni.

A kérdésekre a projekt részt
vevői, pénzügyi szakemberek 
és mérnökök adják a választ, 
így azok hitelesek és első 
kézből érkező információk. 
A munkatársakat a nyitvatartási 
időben személyesen, ezen kívül 
telefonon és emailen keresztül 
lehet elérni.

Készséggel válaszolnak a lakosoknak

tesszük
életünketJobbá

TiszTeleTTel Meghívjuk ÖnT az „Érd és térsége szennyvíz-csa-
tornázási projekt” kapcsán tartandó nyilvános tájékoztató fórumra, 
melyre 2012. november 5-én 18.00 órai kezdettel a Polgárok 
Háza Közgyűlés termében kerül sor.

A fórumon Ön is részletes tájékoztatást kaphat a csatornázási pro-
jekt egészéről, a munkák tervezett és várható előrehaladásáról, a 
rákötésekről, illetve egyéb fontos és hasznos témákról. A fórumon 
Ön is felteheti kérdéseit közvetlenül a projekt irányítóinak illetve a 
kivitelezésért felelős műszaki, és pénzügyi szakértőknek.

szereTeTTel és sok hasznos inforMációval várjuk 
fóruMunkon!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

 

Meghívó
szennyvíz-csatornázási projekt   
érd és Térsége

A halottak napja elõtt aszfaltburkolatot  

kapott a Karolina utca

Köszönet az 1%-ért!
A Vincellér Alapítvány köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 2011-ben adójuk 1%-
ával segítették a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola nevelőinek és diákjai-
nak munkáját. Ezt az összeget, 1 612 000 
Ft-ot az alapítvány eszközfejlesztésre, 
fénymásolásra, szociális és ösztöndíj-
támogatásra, tehetséggondozásra, ta-
nulmányi kirándulások és nyári táborok 
költségeinek fedezésére fordította.
Támogatásukat megköszönve reméljük, 
hogy a továbbiakban is számíthatunk 
bizalmukra.

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

Kulturális és tudományos 

programok
2012. november 5–11.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: Hétfő: 10-18 
óráig, kedd-csütörtök 8.30-
15.30, péntek 8.30-12.00.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei  bérbe  vehetők  kulturális, 
közművelődési  alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 
06-23/365-490/112

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com

November 5., hétfő 17 óra
A Kínai szervóra és az évszak-
változások
Előadó: Makai József

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)

November 8., csütörtök 17 óra
A Monte Carlói Botanikus Kert 
bemutatása
Előadó: Dr. Mészáros Zoltán

Kiállítások
November 9., péntek 18 óra
A Poly-Art Alapítvány
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Dr. Kubassek János
Közreműködik: Deák Mihály 
énekes

Az előtéri kiállítótérben
November 7–27-ig
„ Textilszobrászat”
– egy vadonatúj technika a kre-
ativitásban
Mach Márti textilszobrász kiál-
lítása

A Városi Galériában (Érd, Alsó 
u. 2.)
November 9–november 28-ig
„Az elmúlás kövei”
Nagy Imre Gyula
festőművész kiállítása
A Galéria emeleti kiállítóte-
rében az Érdi Művésztelep 
kiállítása 

Előzetes: 
Micimackó Színház 
2012. ősz IV/3.
November 12., hétfő 10 és 14 óra
„Színes világ”
az Apacuka zenekar koncertje
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft

2012. november 17-én, szombaton 9-12 
óráig
Baba-mama Börze

Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.
További információ: 
Czinderné Bea 06 20 448-5121 

2012. november 17-én, szombaton 20 órától
Katalin-bál  
a Rozbora zenekarral

Büfé, tombola, családias han-
gulat. Belépő: 3000 Ft.
Jegyek csak elővételben kapha-
tók Zelenka Ilonkánál a 
06 30/597-8817, vagy 
a 364-097-es telefonszámon.

2012. november 18-án, vasárnap 15 órakor
Daniel Glattauer: 
Gyógyír északi szélre
Főszereplők: Fullajtár Andrea, 
Őze Áron
A modern technikának köszön-

hetően is létrejöhet találkozás 
nő és férfi között. Emmi e-
mailben szeretné lemondani 
egy magazin előfizetését, de 
félreüt egy betűt és levele vélet-
lenül Leonál köt ki. Minthogy 
újra meg újra a rossz címre 
ír, Leo egy idő után kénytelen 
felvilágosítani őt a tévedéséről. 
Így veszi kezdetét a különleges 
levélváltás, melynek során 
egyre közelebb kerül a férfi és 
a nő, míg végül kénytelenek 
feltenni maguknak a kérdést: 
találkozzanak-e? És ha igen, 
hogyan tovább? A lebilincselően 
szórakoztató darab, megszólít 
fiatalt, időst, magányost, csa-
ládost, mindenkit, aki szereti 
látni mindennapjaink ellent-
mondásait, emberi útvesztőit.
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft. 

„Kedvenceink” III/1
November 21., szerda 10 és 14 óra
Szilaj, a vad völgy paripája

színes, magyarul beszélő ame-
rikai animációs film
Belépő: 400 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 kiállí-
tók jelentkezését várja.
A kiállításra készülő alkotások 
kapcsolódjanak a karácso-
nyi ünnepkörhöz, betlehemi 
jelenetet, annak szereplőit 
ábrázolják. A kerámiákat 
készíthetik a jelentkezők egyé-
nileg, de közösségi 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 kerá-
miaalkotást 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 Ez fontos!

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: Keddtől – vasár-
napig: 10.00 – 18.00 óráig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói 
Belépőjegy árak 
Teljesáru: 800,- Ft 
Kedvezményes: 400,- Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000,- Ft/
kiállítás

3.  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás 
Teljes áru: 400,- Ft 
Kedvezményes: 200,- Ft

Időszakos kiállítás
Közel Afrikához
Magyar László életútját, mun-
kásságát bemutató kiállítás
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra igé-
nyelhető
Jelentkezés: Buttinger Dániel 
múzeumpedagógusnál  
tel.: (06-23) 363-036

Előadások
Helytörténeti klub
November 8., csütörtök 17,00 óra
Az érdi Szent Mihály-templom 
Előadó: Votin József
(helyszín: Magyar Földrajzi 
Múzeum emeleti előadóterme)
Az előadásra a belépés minden-
ki számára díjtalan!

A Magyar Földrajzi Múzeum 
konferenciaterme és tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvé-
nyekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel összeegyez-
tethető célokra. Információ: 
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A  gyermekkönyvtár  
programja
5. (hétfő) 14 óra
Könyvbarátok gyöngyfűző köre

Előzetes:
Kínai gyógyászat 
a József Attila Szabadegyetem 
ismeretterjesztő sorozata a
Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban 
(Érd, Hivatalnok u. 14.)
1. előadás 
– 2012. november 21. 17 óra
A Qi Gong, azaz mozgásterá-
pia, a test energiáinak haszno-
sítása. Hét alapvető pozitúra, 
mozgás és légzésgyakorlatok. 
Műsorvezető: P. Szabó József 
sinológus (bevezető előadás)
Vendég: Gervai Miklós András 
mozgásterapeuta 
Zenés – jelmezes qigong-bemu-
tató. KÖZÖS GYAKORLATOK, 
valamennyi jelenlévő részvé-
telével.

2. előadás 
– 2012. december 19. 17 óra
Akupresszúra – gyógyuljunk 
meg gyógyszerek nélkül! 
Egyszerű és hatékony módsze-
rek, betegségmegelőző prog-
ramok, helyszíni kezelés és 
tanácsadás.

Műsorvezető: P. Szabó József 
sinológus
Vendég: dr. Bittó Gyula

3. előadás 
– 2013. január 16. 17 óra
A regeneráció filozófiája – alap-
vető formulák, az öt elem for-
mulái, táplálkozástudomány, 
karcsúsító program, gyógynö-
vények, sejttisztító teák…
Műsorvezető: P. Szabó József 
sinológus
Szakértők: dr. Bartha József és 
Bartha Edina
Varga László teabemutatója 
– szabad kóstolással

4. előadás 
– 2013. február 20. 17 óra
A tibeti orvoslás – történe-
ti visszapillantás, helyszíni 
tapasztalatok, tudomány és 
varázslat: tisztelgés néhai 
Benedek István professzor 
emléke és munkássága előtt… 
Filmbemutató Tibetről!
Műsorvezető-előadó:  P. Szabó 
József sinológus, úgy is, mint 
a Thöböt vagy nem Thöböt c. 
kötet szerzője.

5. előadás 
– 2013. március 20. 17 óra
A keleti orvoslás és a modern 
orvostudomány. Két tudomány, 
amely kiegészíti egymást, ma 
mindkettő együtt él Kínában, 
de szerte a világon mindenütt.
dr. Czeizel Endre professzor és 
P. Szabó József pódiumbeszél-
getése.

Részvételi díj:
5 alkalmas bérlet 2000 Ft 
(elővételben kapható)
Napijegy: 500 Ft
www.csukalib.hu
Tel.: 23-365470

POLI-Art tárlat
A POLY-ARt hagyományos,  

közös tárlatának megnyitója

2012. november 9-én,  
pénteken 18 órakor

lesz a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Az alkotásokat, alkotónként  
és technikánként

2-3 művet november 5-én  
és 6-án, 9 és 18 óra  
között lehet leadni

a művelődési központban.

Somfai István, a kuratórium elnöke

Karácsonyi Vásár

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

kézműves kereskedők  

jelentkezését várja 

a Városi Karácsonyi Vásárra 

(helyszín: Érd, Fő tér, sétálóutca)

Jelentkezni Krasznai Tímeánál 

lehet, a 06 30 625 8006-os  

telefonszámon

A vásár december  

15-24. között tart.

p



Érdi Újság 7mûvelõdés

november 5., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt 
9:50 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. 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 Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

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

22:30 Négyszemközt ism.
22:50 Polgár-társ

november 6., kedd
8:00 Híradó
8:15 Négyszemközt
8:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. 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 Körös-völgye 12/8. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem  

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. isme-

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

Nemes Tibor filmje 42. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

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

Nemes Tibor filmje 42. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

november 7., szerda
8:00 Híradó
8:30 Fény-kép
9:00 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. 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 42. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem  

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Számvetés 6/4. 

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

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Itthon – Otthon Körös-völgye 12/8. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

november 8., 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 42. rész 
10:05 Polgár-társ

10:35 Számvetés 6/4. 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 42. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

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

18:10 Számvetés 6/4. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 

19:00 Híradó 
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus hatalma 60’ 
20:45 Híradó ism.
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 42. rész 
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 9., péntek
8:00 Híradó
8:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
9:20 Polgár-társ
9:50 Számvetés 6/4. magyar dokumentumfilm 

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

Nemes Tibor filmje 42. rész 
11:05 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/4. 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 Körös-völgye 12/8. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jézus hatalma 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

november 10., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ

10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

miai 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 6/4. magyar dokumentumfilm-

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

Jézus hatalma 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

miai 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 42. rész 
20:30 Ábel a rengetegben 

magyar játékfilm, 102’ 
rend.: Mihályfy Sándor 
fsz.: Ilyés Levente, Széles Anna, Héjja 
Sándor 

22:15 Érdi Panoráma
22:45 Csillagszem

november 11., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás

10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Jézus hatalma 60’ 

17:00 Ábel a rengetegben magyar játékfilm, 102’ 
rend.: Mihályfy Sándor fsz.: Ilyés Levente, 
Széles Anna, Héjja Sándor 

18:45 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:15 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 43. rész 

19:45 Fény-kép
20:15 Mozgás
20:45 Polgár-társ
21:15 Érdi Panoráma
21:45 Fény-kép
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. november 5 –11.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

 internet: www.radioerd.hu

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

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

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

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

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

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

Aki látta ezeket a bámulatos, 
kisméretû, formás fákat, bizto-
san egyetért a megállapítással, 
hogy ez is egyfajta mûvészet, 
csak ezeket az alkotásokat az 
ember és a természet együtt 
alakítja szemet gyönyörködtető, 
olykor meghökkentő növény-
kompozícióvá. Az október 26-
án este megnyitott, majd két 
napig, 27-én és 28-án látogat-
ható bonszaj- és suisekikiállí-
tást a Marczika Bonsai Stúdió 
szervezte. A bonsai szerelmesei 

ezzel az érdi mustrával kívánták 
a nagyközönségnek bemutatni, 
milyen a mûvészi színvonalú 
bonszaj, ezért ebből az alka-
lomból nemcsak hazai, hanem 
külföldi barátaikat is meghívták, 
többek között Václav Novákot, 
a Cseh Bonsai Szövetség elnö-
két, aki az Európai Bonsai 
Szövetség alelnöke is egyben, 
valamint Adriano Boninit 
Olaszországból, de érkez-
tek kiállítók Szlovéniából, 
Ausztriából és hazánkból is. 

Bonszaj- és suisekimustra a Városi Galériában

Az ember és a természet  

közös alkotásai
Különleges, úgy is mondhatnánk, nem kizárólag emberi kéz alkotta mûveknek, 
ráadásul élõ alkotásoknak adott otthont egy rövid, villanásnyi idõre az Érdi Városi 
Galéria, amelyben átadását követõen sokféle stílussal és számos alkotómûvész 
munkáival találkozhatott már a mûvészetkedvelõ közönség, de e falakon belül 
elõször került sor bonszaj- és suisekikiállításra.

Csak néhány a rengeteg türelemmel, gondoskodással és nem kevésbé szakértelemmel nevelt, alakított bonszajokból

A 
sze

rző
 fe
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A különleges tárlatot T. 
Mészáros András polgármester 
nyitotta meg, aki elárulta; ami-
kor felkérték erre a megtisz-
telő feladatra, mindenekelőtt 
utánanézett az interneten, hogy 
valójában mi is a bonszaj, amit 
majd be kell mutatnia. Hamar 
rájött, hogy szakmailag bizony 
nem neki kell erről a tevékeny-
ségről beszélnie, hiszen sokkal 
többet tudnának róla mondani 
a szakavatottak, a hozzáértők 
– a polgármester azonban azt 
is megosztotta a nagyszámú, 
mûértő közönséggel, hogy 
őszintén felkeltette az érdeklő-
dését az a folyamat, amelynek 
ilyen nagyszerû eredményeként 
látható ez a kiállítás. Õt is magá-
val ragadta a látvány, ezért sze-
retné mindenki figyelmét felhív-
ni arra, hogy milyen nagyszerû 
alkotásra, eredményre képes 
az emberi türelem, hozzáértés 
és precizitás, ha összefog, ha 
együttmûködik a természet-
tel! Miközben az egész világ a 
fenntartható fejlődésről beszél, 

addig az ember és a termé-
szet együttmûködése olyan 
ámulatba ejtő, életképes cso-
dákra képes, mint amilyeneket 
ezen a kiállításon is láthatunk! 
A Marczika Stúdió és a Városi 
Galéria pedig lehetővé tette, 
hogy az embereknek a szépség 
iránti vágya találkozzon ezek-
kel a nagyszerû alkotásokkal, 
és ezáltal ebben a teremben 
létrejöjjön a közösség csodája is 
– mutatott rá rövid megnyitóbe-
szédében a polgármester. 

Marczika András, az érdi 
Bonsai Stúdió megálmodó-
ja és tulajdonosa jó néhány 
évvel ezelőtt azért hozta létre 
ezt a vállalkozást, hogy aki ma 
Magyarországon bonszajjal 
kíván foglalkozni, ezt minél 
magasabb színvonalon megte-
hesse. Azt szeretné, ha a hazai 
bonszajkultúra el tudna végre 
rugaszkodni az áruházi színvo-
naltól, ezért teret és lehetőséget 
biztosít a fejlődni kívánóknak. 
Ez a nagyszerû mestereket is 
felvonultató kiállítás minden-
képpen inspiratív volt a bonszaj 
szerelmeseinek, és csodálatos 
élmény az érdeklődőknek! 

A bonszai az egyetlen a 
mûvészeti ágak között, amely 
élő matériával dolgozik, mégis, 
a Városi Galéria kivételes szín-
helye volt ennek a kiállításnak, 
hiszen az ilyen kertészeti kiál-
lítások jó része eddig egészen 
más környezetben volt látható.

A suiseki Kínából ered, a kő 
mûvészete. Mesterien tálalt 
kisméretû hegységek, látvány-
kövek, meghökkentő formák és 
felületek. Európába az 1900-as 
években érkezett. A bemutatót 
megtekintve mindenki meggyő-
ződhetett róla: a magas színvo-
nalú és mûvészien megkompo-
nált kiállítás elérte a nem titkolt 
célját, sikerült összehozni a 
hazai és a környező országok-
ban élő bonszajkertészeket, 
suisekigyûjtőket, -kiállítókat, és 
eközben természetesen a láto-
gatók csodálatát és tiszteletét is 
kivívták. 

A Bonszaj- és suisekimustra 
megnyitóján a még jobb han-
gulatról a Ladányi együttes 
remek muzsikája gondoskodott. 
 Bálint Edit

Kéri Mihály mint házigazda köszöntötte a megnyitó résztvevõit, elõre
bocsátva, hogy – bár élõ növények az alkotások – a mûvészeti élmény 
ezúttal sem marad el

A Ladány együttes jó hangulatot kölcsönzött a megnyitónak
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Megérkeztek az erzsébet-utalvány brikettek Ózdra

Az intézmény vezetõjétõl, Kovácsné Letanóczki 
Annától megtudtuk, hogy az ország egyik 
leghátrányosabb kistérségében mûködõ intéz-
mény tudatosan keresett pályázati lehetõséget 
a fûtési költségek csökkentésére. A Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. kiírását az interneten 
olvasták, és azonnal jelentkeztek. Az általá-
nos iskola a pályázattal 15 tonna fûtõanyagot 
nyert, amelybõl most 5 tonna brikettet vet-
tek át. Az igazgatónõ elmondta, hogy az 
Erzsébet-utalvány brikettel részben megspó-
rolt fûtésköltséget várhatóan tanterem-felújí-
tásra és taneszközök beszerzésére fordítja az 
intézmény. Szezononként közel 2,5-3 millió 
forint közötti összeget költenek fûtésre, az 
Erzsébet-utalvány brikett ezért is jelent szá-
mukra óriási segítséget. 

A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. szep-
temberben írta ki fûtéstámogatási pályáza-

tát, amelyre az ország 47 leghátrányosabb 
kistérségének alap- és középfokú oktatási 
intézményei jelentkezhettek. Az összesen 
70 tonnányi érvénytelenített Erzsébet-utal-
ványból készült brikettet öt intézmény 
nyerte el.

A pusztadobosi Általános Iskola és Óvoda 
10, a vajdácskai Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda 25, a Zsadányi Református 
Általános Iskola 12, az ózdi Csépányi Általános 
Iskola 15, a II. Rákóczi Ferenc Körzeti 
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
Vilmányból 8 tonna papírhulladékból préselt 
tüzelõanyaghoz jutott.

Az Erzsébet-utalvány briketteket a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. juttatja el az ország leg-
hátrányosabb kistérségeiben mûködõ nyertes 
intézményekhez.

Az ózdi Csépányi Általános Iskola vehette át elsõként a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. pályázatán elnyert Erzsébet-utalvány briketteket. A tüzelõanyag 
múlt hét péntek délelõtt érkezett meg az ózdi kistérségben mûködõ iskolába.
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Erzsébet-utalvány
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A zene,  amit  hallgatok.  A film, 
amit nézek. Az  ismertető,  amit 
a  kezemben  tartott  termékről 
olvasok. Csak néhány olyan terü‑
lete az életnek, amelyen keresz‑
tül  kapcsolatba  kerülhetünk  az 
idegen  nyelvekkel.  Hogy  ez  a 
kapcsolat milyen  jellegû,  nagy‑
ban függ attól, értem‑e az adott 
nyelvet. Ha értem a nyelvet, és a 
körülmények  is  adottak,  képes 
vagyok  más  népek  szülötteivel 
kommunikálni,  más  országok‑
ban  járva eligazodni és  részese 
lehetek annak az örömnek, ami 
a hasonlóságok és a különböző‑
ségek felfedezésével jár. 
Az  érdi  Gárdonyi  Géza 

Általános  Iskola  és Gimnázium 
Érd többi idegen nyelvet is okta‑
tó  intézményével  együtt  ezen 
az  úton  indította  el  diákjait 
–  ami  viszont megkülönbözteti 
tőlük, hogy elsőként nyújt lehe‑
tőséget a tudásszint felmérésére 
egy  próbanyelvvizsga  keretein 
belül.

Október  17‑én  és  18‑án  62 
diák  ült  a  Gárdonyi  iskola‑
padjai  mögött,  hogy  írásban 
és  szóban  bizonyítsák  ráter‑
mettségüket  angol  vagy  német 
nyelvből.  A jelenleg  három 
gimnáziumi  évfolyamon,  két 
osztállyal  mûködő  intézmény 
igazgatója,   Marosánné dr. Gáti 
Gabriella  alapvető  elvárásnak 
tartja,  hogy  a  náluk  érettségi‑
ző középiskolások legalább egy 
nyelvvizsgával  rendelkezzenek. 
Ehhez  nyújtott  segítséget  a  11. 
évfolyam  tanulói  számára  az 
Uptown  Nyelviskola  szerve‑
zésében  ingyenesen  megtartott 
egynyelvû  próbanyelvvizsga, 
amelynek eredményéről e‑mail‑
ben  értesülnek  a  résztvevők. 
A levélírást  és  magnóhallgatást 
is tartalmazó írásbeli és szóbeli 
számonkérésen  az  felelt  meg, 
akinek  teljesítménye  mindket‑
tőn  elérte  legalább  a  60%‑ot. 
A sikeresen  próbavizsgázóknak 
ez  egyfajta  bátorítás  mind  az 

érettségihez, mind  a  nyelvvizs‑
gához, aki pedig most nem felelt 
meg,  annak  segítségére  lehet  a 
kapott  értékelés,  ami  rámutat, 
mely területen kell fejlődnie. 
A még  fiatalnak  mondható 

gimnáziumban  (ahol  egyéb‑
ként spanyolt és olaszt is oktat‑
nak) folyamatosan keresik azo‑
kat a lehetőségeket, amelyekkel 
vizsgaszituációt  teremthetnek 
a  diákok  számára,  hogy  pró‑
bára  tegyék  a  tudásukat  még 
az  érettségi  és  a  nyelvvizsga 
előtt. Ezt a célt szolgálta a tava‑
lyi  10.  évfolyamnak megtartott 
magyar, matematika és történe‑
lem kisérettségi  is,  amelyen az 
igazgató  szerint  remekül  meg‑
állták a helyüket a gyerekek. Vas 
Tímea,  az Uptown Nyelviskola 
igazgatója  úgy  vélekedett  a 
két nap alatt  tett megfigyelései 
alapján,  hogy  a  résztvevő  diá‑
kok zöme jó eséllyel indulhatna 
a nyelvvizsgán akár már január‑
ban, ehhez csak kis mértékben 
kellene  formálni  a  tudásukat. 
Az  öt  nyelven  oktató  nyelvis‑
kola  természetesen  vállalja  a 
hozzá fordulók felkészítését.
Aki  az  idegen  nyelvek  és 

kultúrák  megismerésének  útjá‑
ra  lép,  sokszínû  és  változatos 
életre  számíthat,  akár  a  nyelv 
önmagáért  való  szeretete,  akár 
a  megszerzett  tudás  kama‑
toztatásának  vágya  vezérli. 
Mindeközben  ne  feledkezzünk 
meg  arról,  amit  már  Kölcsey 
Ferenc  megfogalmazott  unoka‑
öccséhez  írt  erkölcsi  intelmé‑
ben:  „Tiszteld s  tanuld más mí‑
velt népek nyelvét is,  (…) 
de  soha  ne  feledd,  miképpen 
idegen  nyelveket  tudni  szép,  a 
hazait  pedig  tehetségig mívelni 
kötelesség.”.  
  EG

Gárdonyi csillagainak próbaragyogása

Gyakorlás vizsgahelyzetben
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
elsõ alkalommal tartott próbanyelvvizsgát a 11. osztá-
lyos diákjainak az Uptown Nyelviskola szervezésében.

Akár egy éles vizsgahelyzetben

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

A 2030 Egyesület immár hagyo‑
mányosan  rendezte  meg  őszi 
fesztiválját.  Számos  program 
várta  az  érdeklődőket  október 
28‑án, az Érdi Vigadó kertjében. 
A szervezők arra buzdították az 
esemény látogatóit, hogy ragad‑
janak  kést  és  faragjanak  tököt. 
Sokan  kaptak  kedvet  a  farig‑
csáláshoz,  ehhez  csupán  némi 
kreativitásra  volt  szükségük,  a 
rendezők ugyanis mindent, ami 
egy látványos töklámpás elkészí‑
téséhez szükséges, biztosítottak 
a  helyszínen.  A fesztiválozók 

kedvükre  válogathattak  az  elé‑
jük  táruló  tökkavalkádból:  volt 
ott  kicsi  és  nagy,  gömbölyû  és 
ovális, sárga és zöld, a bőséges 
kínálatban mindenki megtalálta 
a  kedvére  valót.  Főleg  családi 
körben  készültek  a  lámpások, 
de sokan érkeztek és neveztek a 
tökszépségversenyre előre meg‑
komponált,  gondosan megfara‑
gott tökfigurákkal.
A nap  folyamán  a  látogatók 

válogathattak  a  színes  progra‑
mokból.  A szervezők  minden 
korosztálynak  kedveskedtek: 
a  legkisebbek  rajzolással,  szí‑
nezéssel,  ragasztással  üthették 
el  az  időt,  a  nagyobbacskák 
az  úgynevezett  TökMaraton 
vetélkedőn  tesztelhették ügyes‑
ségüket  és  tudásukat,  miköz‑
ben  a  felnőttek  részt  vehettek 
egy  szám‑pár  kereső  játékban. 
A Tigers  Sportegyesület  idén  is 
lendületbe  hozta  a  látogatókat. 
Aki pedig egy kis felmelegedés‑
re  vágyott, megtekinthetett  egy 
egyedülálló  bonsai‑  és  suiseki‑ 
kiállítást a Galériában.
A fesztivál hagyományos vele‑

járói  voltak  az  ínycsiklandozó, 
ha úgy tetszik tök jól elkészített 
ételek  és  italok.  Jól  fogyott  a 
meleg  tea  és  a  forralt  bor  is. 
Töklevest  is  lehetett kóstolni, a 
tökös étkeken és süteményeken 
kívül  pedig  sült  gesztenyével 
kínálták  az  érdi  fesztivál  láto‑
gatóit.  Sokan  érkeztek  jelmez‑
ben  a  rendezvényre.  Rémisztő 
boszorkányok,  csontvázak  és 
démonok jártak fel‑alá a múze‑
umkertben, s ûzték el ezzel jel‑
képesen  a  rossz  szellemeket. 
A legrémisztőbb  versenyzők‑
nek  természetesen  nyeremény 
is járt.
Ahogy  leszállt  az  est,  a  több 

tucat  –  olykor  vidám,  olykor 
rémisztő  –  faragvány  felsora‑

kozott  az  eredményhirdetésre. 
A töklámpások fénye megvilágí‑
totta  a  gyönyörû  ősparkos  ker‑
tet.  Idén  is  nehéz  dolga  volt  a 
zsûrinek, hosszú töprengés után 
választották  ki  a  helyezetteket. 
A legkreatívabbak  ajándékban 
részesültek. Este élő zenés kon‑
certtel a Sunberry zenekar szó‑
rakoztatta az egybegyûlteket.
– A Magyar Vöröskereszt Érdi 

Szervezete  és  az  Érdi  Vigadó 
közremûködésével  rendeztük 
meg az idei TökJó Fesztivált. Az 
új helyszínt egy szavazás alkal‑
mával  látogatóink  választották. 
Az  idő  olyan  volt  amilyen,  saj‑
nos  nem  tudtuk  befolyásolni, 
de  igyekeztünk  még  színeseb‑
bé  tenni  a  rendezvényt,  mint 
eddig  volt.  A szokásos  kreatív 
foglalkozásokon  kívül  készül‑
tünk  egy úgynevezett  Játssz  és 
nyersz  vetélkedővel,  amiben 
ügyességi és kreatív feladatokat 
oldattunk  meg  a  gyerekekkel. 
A játék végén értékes nyeremé‑
nyeket is kisorsoltunk, zömmel 
helyi  szponzoraink  felajánlá‑
saiból  –  nyilatkozta  lapunknak 
Martin Norbert főszervező.
A hétvége  tökéletesen  alkal‑

mas  volt  arra,  hogy  a  szerve‑
zők  bemutassák:  az  érdiek 
nemcsak  megélnek  egymás 
mellett,  de  támogatják  is  egy‑
mást.  A 2030  Egyesületnek, 
a  Magyar  Vöröskereszt  Érdi 
Szervezetének,  az  Érdi  Viga‑
dónak és még sokaknak a közös 
érdeme,  hogy  ez  a  rendezvény 
megszületett.
Tök  jó  buli  volt  a  tökparádé 

–  ezekkel  a  szavakkal  indul‑
tak  haza  a  fesztiválozók. 
A hangulatos  családi  rendez‑
vény több, mint 300 látogatónak 
nyújtott kikapcsolódást. A nagy 
sikerre  való  tekintettel  –  remél‑
jük – jövőre is megrendezik.
  Kovács Renáta

A szponzorok  
Magyar Vöröskereszt Pest megyei 
Szervezete, Hubai Péter Autós-motoros 
Iskola, BPerfect Nyelvstúdió, LillaFit 
Stúdió, Haj-Szabó Fodrászüzlet, Ping 
Pong Világ, ParaPark, Borarti fo Kids 
blog, McDonald’s Magyarország, Kreatív 
Hobby Ház és Műhely és még sokan 
mások.

Töklámpás- és jelmezverseny

TökJó programok
A város apraja-nagyja látványos töklámpásokkal bú-
csúztatta a hervadó természetet.

A legkisebbek is találtak elfoglaltságot maguknak
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Több órán keresztül készültek a 
töklámpások

Különlegesség volt a tökleves

helyi társadalom

Szigetelőanyag szakáruház a XVIII. kerületben

Egyéb termékeink hő-, hang-, vízszigetelőanyagok és tartozékai, hőszigetelő rendszerek és kiegészítők, 
fóliák, gipszkarton és tartozékai, kül-és beltéri falfestékek, lazúrok, festő kiegészítők, vakolatok, nád, 
lábazati szigetelők, kenhető vízszigetelések, üveggyapot, kőzetgyapot dűbelek, glett, fugázó, csempe-
ragasztó, ragasztók, parketta lakkok, zsindelyek, alátétlemez, geotextília, epoxy gyanta, élvédők, stb....)

Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig: 7:00-17:00, Szombaton: 8:00-12:00
telefon +36 1 296 0097, +36 1 292 3165, fax: +36 1 291 2860, mobil: +36 70 779 1799

Budapest, 18. kerület Közdülő út 22. • arajanlat@isotech.hu • www.isotech.hu

Nobasil MPN30 kőzetgyapot 
039 10 cm bruttó 848,-Ft/m2 
039 5 cm bruttó 424,-Ft/m2

Ekoroll üveggyapot 
044 10 cm bruttó 376,-Ft/m2

044 5 cm bruttó 188,-Ft/m2

Ekoboard üveggyapot 
039 10 cm bruttó 664,-Ft/m2

039 5 cm bruttó 332,-Ft/m2

Gecsat üveggyapot 
040 10 cm bruttó 557,-Ft/m2 
040 5 cm bruttó 278,-Ft/m2

042 10 cm bruttó 386,-Ft/m2

042 5 cm bruttó 193,-Ft/m2

Vízszigetelés GV35 oxidált bruttó 522,-Ft/m2

                     GV45 oxidált bruttó 724,-Ft/m2

Gipszkarton normál 12,5 mm 1,25 m x 2 m
2,5 m2/tábla bruttó 456-Ft/m2

XPS lábazati alaprendszer
2 cm bruttó 960,-Ft/m2

4 cm bruttó 1.576,-Ft/m2

5 cm bruttó 1.883,-Ft/m2

6 cm bruttó 2.191,-Ft/m2

8 cm bruttó 2.806,-Ft/m2

10 cm bruttó 3.422,-Ft/m2

Homlokzati polisztirol 
alaprendszer
/komplett rendszer
5 cm bruttó 984,-Ft/m2 / 1.576,-Ft/m2

8 cm bruttó 1.368-Ft/m2 / 1.953,-Ft/m2

10 cm bruttó 1.623,-Ft/m2 / 2.205,-Ft/m2

12 cm bruttó 1.880,-Ft/m2 / 2.458,-Ft/m2

Grafitos homlokzati polisztirol 
alaprendszer
/komplett rendszer
5 cm bruttó 1.225,-Ft/m2 / 1.852,-Ft/m2

8 cm bruttó 1.755-Ft/m2 / 2.347,-Ft/m2

10 cm bruttó 2.106,-Ft/m2 / 2.680,-Ft/m2

12 cm bruttó 2.459,-,-Ft/m2 / 3.008,-Ft/m2

AKCIÓ részletei honlapunkon: www.isotech.hu

Hőszigetelő rendszer tartozékok: dűbelek, lábazati kezdőprofilok, alu és hálós élvédők
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Útfejlesztés majd a csatornázás 
után! – ez a felelet számtalan-
szor elhangzott már az azt fir-
tató kérdésekre, mikor várható 
az érdi közúthelyzet javítása. 
Sokan ezalatt a földes mellékut-
cák leaszfaltozását értik, a jobb 
burkolat azonban az útfejlesz-
tésnek csupán egy eleme – több 
problémával is szembesül az, 
aki nyitott szemmel közlekedik 
Érden. A gondok feltárását és a 
megoldási javaslatokat, azaz a 
következő évtized fejlesztési irá-
nyát egy útfejlesztési koncepció 
tartalmazza, amelyet a Pro Urbe 
Mérnöki és Városrendezési Kft. 
készített májusban. A mintegy 
hetvenoldalas dokumentumot 
első olvasatban már elfogadta 
a közgyûlés, vagyis a koncepció 
megfelelőnek találtatott arra, 
hogy társadalmi vitára bocsás-
sák. Az érdeklődők a város 
honlapján megtekinthetik, véle-
ményezhetik a dokumentumot, 
amelyről lakossági és egyéb 
fórumokon is bízvást sok szó 
esik a közeljövőben. A Fidesz 
zöldtagozat október 25-i ren-
dezvényének is e koncepció volt 
a témája. Elsőként Simó Károly 
fejlesztési referens beszélt Érd 
úthálózatának jelenlegi gondja-
iról. A szakember három fontos 
pontot emelt ki: az egyik az 
aszfaltutak hiánya; mint a jelen-
lévők megtudhatták, a megyei 

jogú városok közt e tekintetben 
utolsó helyen állunk, hiszen az 
úthálózat mintegy kétharmadán 
nincs szilárd burkolat. 

– A második pont: városunk 
sajátossága, hogy Érdet három 
autópálya érinti (és ha elkészül 
a Százhalombattát Zsámbékkal 
összekötő autópálya, akkor 
ezek száma négyre nő). Ez a 
megközelítés szempontjából 
előnyös, más részről viszont 
problémákat generál: a fel- és 
lehajtásnál dugók alakulnak ki, 
nem beszélve arról, hogy sokan 
Érden áthaladva mennek át az 
M7-esről az M6-os autópályára, 
terhelve útjainkat. A koncepció 
a le- és felhajtóknál kialakult 
problémákra is tesz javaslatot, 
illetve a Szent István utca meg-
hosszabbításával újabb össze-
köttetést javasol Érd északi és 
déli része között. Ezzel elérkez-
tünk a harmadik problémához: 
városunkat vasútvonalak szelik 
át, ami igen előnyös azoknak, 
akik vonattal közlekednek, 
Érdet azonban úgy választják 
ketté ezek a sínpárok, hogy igen 
kevés helyen jut lehetőség az 
átkelésre, főleg úgy, hogy két 
átjáró is szintbeli, azaz sorom-
pós. Az uniós vasúti felújítási 
programnak eredetileg része 
volt a Bagoly utcai felüljáró és 
a Szent István híd megépítése, 
amivel e problémát orvosolni 

lehetett volna, ám az EU illeté-
kesei úgy határoztak: mindazt, 
ami nem tartozik szervesen a 
vasútfejlesztéshez, ki kell hagy-
ni a projektből. Ez azért jelent 
problémát, mert ha az Esküdt 
utcai vasúti átjáró megmarad is, 
a fejlesztésnek köszönhetően 
megszaporodó – és igen gyor-
san menő – vonatok ellehetetle-
nítik a szintbeli átkelőkön való 
átjutást. A szakemberek tíz éve 
(tehát még megépítése előtt) 
jelezték: a Diósdi úti aluljáró 
nem képes arra, hogy elvezesse 
a nagyarányú forgalmat. Ezen 
érdemben akkor sem tudunk 
változtatni, ha megkönnyítjük 
az aluljáróból való kijutást. 
A Szent István híd és a Bagoly 
utcai felüljáró kiépítése nélkül 
a probléma nem megoldható 
– hangsúlyozta Simó Károly, 
aláhúzva azt is: a koncepció egy 
új, az elmúlt évtizedekben meg-
növekedett lakosságszámot és a 
városban kialakított új funkció-
kat figyelembe vevő úthálózatot 
vázol fel, a jelenlegi csomópon-
tok fejlesztésére irányuló javas-
latokkal. Ez alapja lehet egy Érd 
minden útjára kiterjedő vizsgá-
latnak, azt azonban ebben az 
anyagban nem írták le, hogy 
melyik földes utca mikor kap 
aszfaltburkolatot – ez a követke-
ző fázis feladata. A csatornázási 
program keretében egyébként 

Mi lesz a Szent István híd és a Bagoly utcai felüljáró sorsa?

Tervek, lehetõségek és elképzelések 

az érdi közlekedésrõl
Útfejlesztés – ez a szó az érdiek többsége számára aszfaltozást jelent, ám ennél 
sokkal többet foglal magába. Hogy mi mindent, az kiderül a nemrég nyilvánosság-
ra hozott útfejlesztési koncepcióból, amely Érd honlapján is elolvasható. Errõl a 
dokumentumról beszélgettek a Fidesz Zöld Tagozat múlt szerdai rendezvényének 
résztvevõi.

12 kilométernyi földutat leasz-
faltoznak – ami önmagában 
nem tûnik túl nagy számnak, 
de az elmúlt húsz évben aszfal-
tozott útmennyiségnek a több-
szöröse. 

– Végezetül a tömegközleke-
désről pár szót. Érd a többi 
nagyvároshoz képest speci-
ális helyzetben van, hiszen 
zömében kertes házakból áll, 
azaz a lakósûrûség meg sem 
közelíti Budapestét vagy más 
nagyvárosokét. Mindenképp 
végig kell tehát gondolni, milyen 
gazdasági modellben és milyen 
tömegközlekedési rendszert 
tud fenntartani a város. Ahol 
a lakósûrûség nem indokolja 
egy-egy járat fenntartását, ott 
gazdaságilag sem lenne fenn-
tartható, hisz a jegyárak sem 
emelkedhetnek az égig. Sokan 
panaszkodnak a járatritkítások 
miatt, de a jelenlegi szolgáltató 
is gazdasági okokra hivatkozva 
teszi ezt – zárta szavait a fejlesz-
tési referens. 

A következő előadásban Süle 
Zsolt, a Magyar Kerékpárosklub 
Érd és környéke területi szer-
vezetének vezetője beszélt 
arról, milyen feltételek lenné-
nek szükségesek ahhoz, hogy 
a városon belüli közlekedéshez 
minél többen vegyék igénybe a 
kerékpárt.

– Félreértések elkerülése 
végett nem bicikliutak kiépíté-
séről van szó, hanem kerékpá-
rosbarát területek kialakításá-
ról, forgalomtechnikai eszközök 
igénybe vételével. Felmérések 

kimutatták: 2,5-3 kilométeres 
táv esetében a bicikli a legmeg-
felelőbb közlekedési eszköz. 
Ahhoz azonban, hogy Érden 
belül többen járjanak kerékpár-
ral, biciklitárolókra van szük-
ség. 

A közlekedésbiztonság is fon-
tos dolog. Nyugat-Európában, 
ahol a kerékpáros életforma 
már elterjedt, azt tapasztalták, 
hogy a kerékpárosok számá-
nak növekedésével a balesetek 
száma rohamosan csökkenni 
kezdett – ennek oka az, hogy 
az autósok és a kerékpárosok 
megtanultak együtt élni, köz-
lekedni – jegyezte meg Süle 
Zsolt. Nemrég zárult egyébként 

az az országos bringás regge-
li kampány, amelyben Érd is 
részt vett. A cél az volt, hogy 
minél többen járjanak munkába 
(illetve a vonathoz, buszhoz) 
biciklivel – és a bringás regge-
len bizony megtelt az Érd-fel-
sői vonatállomás biciklitárolója. 
Remélhetőleg, ez a jövőben sem 
lesz másként, hiszen – mint 
Süle Zsolt tapasztalta – nagyon 
sokan választják helyi közleke-
désre az autó és a busz helyett 
a kerékpárt. Pár évvel ezelőtt 
elkészült Érd kerékpáros közle-
kedési koncepciója is, amelyet a 
város elfogadott – elemeit pedig 
beépítették a közúti fejlesztési 
koncepcióba. Ádám Katalin

Vasúti átkelõ az Esküdt utcánál – lehet, hogy ennél sokkal rosszabb lesz a helyzet a vasútfejlesztés után

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Simó Károly fejlesztési referens Érd útfejlesztési koncepciójáról beszélt

Süle Zsolt (Magyar Kerékpárosklub) szerint nem bicikliutakra, hanem 
kerékpárosbarát területek kialakítására van szükség

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

A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. uniós képzési foglalkoztatási programjai
Korábbi lapszámban beszámoltunk róla, hogy a 
Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tokaji szer-
vezetével konzorciumi együttmûködésben dol-
gozik a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0025 kódszámú 
„Integrált esélyteremtő és foglalkoztatási prog-
ram a Tokaji Kistérségben” címû programban. 
A program 25 fő tartós munkanélküli munkaerő-
piaci reintegrációs felkészítését tûzte ki célul, 
mely során a munkavállalók 2011. júniusától 8 
hónapon keresztül akkreditált betanított kosár-
fonó képzésben vettek részt a napi 4 óra fog-
lalkoztatás mellett. A sikeres vizsgát követően 
februártól indult a 7 hónapos munkavégzés, ahol 
az elméleti tudás gyakorlatban való kipróbálá-
sára, tökéletesítésére volt lehetőség. Az eredeti 
tervekhez képest a munkavállalók többsége szá-
mára a menedzsment megteremtette a program 
két hónapos hosszabbításának lehetőségét, így a 
közös munka 2012. október 31-én zárul. 

A program életét, eseményeit, a megszületett 
kiváló minőségû termékeket megtalálja továbbra 
is a projekt honlapján: www.fuzfono.hu.

2012. szeptember 1-jén vette hivatalosan kez-
detét a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 
CallActive elnevezésû, TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-
0005 kódszámú programja. A projekt keretein 
belül telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztensek képzésére, és elhelyezésére kerül 
sor Érden és vonzáskörzetében. 

Célunk érettségivel vagy érettségivel és 
elavult szakmával rendelkező, megváltozott 
munkaképességû álláskereső (regisztrált állás-
keresők vagy inaktívak) személyek telefonos és 
elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztenssé törté-
nő képzése, mentális felkészítése a munkaválla-
lásra, majd munkáltatóknál történő elhelyezése. 
14 fő telefonos ügyfélszolgálati képzését szer-
vezzük. A képzést követően a résztvevők egy 
része átmeneti foglalkoztatás keretében a Napra 
Forgó telephelyén, közösségi feladatvégzés cél-
jából ügyfélszolgálati tevékenységet végez, helyi 
önkormányzatok, civil szervezetek támogatására. 
A képzést és foglalkoztatást követően a Napra 
Forgó aktívan részt vesz a bevontak nyílt muka-
erő-piaci elhelyezésében.

A kiválasztást követően a megállapodások meg-
kötése 2012. decemberének második felében vár-
ható, így a Napra Forgó még várja az érdeklődők 
jelentkezését a képzési programba, és örömmel 
veszi a Call Center szolgáltatás iránt érdeklődő 
térségi nonprofit és civil szervezet igényeit is a 
honlapon található elérhetőségeken: www.napra-
forgo.hu.

Még két hónapjuk van a kutya-
tulajdonosoknak arra, hogy 
elvégeztessék azt a kötelező 
beavatkozást, amely során az 
állatorvos mikrochipet ültet 
kedvencükbe. 2013. január 1-től 
ugyanis 15 ezer forinttól akár 
több százezer forintig terjedő 
bírság járhat azért, ha nem talál-
nak elektronikus azonosítót a 
négy hónaposnál idősebb ebek-
ben. 

A beültetést csak egyszer kell 
elvégezni, és törvény szabá-
lyozza a beavatkozásért kérhető 
maximum összeget is, amely 
3500 Ft. Ez magában foglalja a 
chipet, a beültetést és az állat 
központi regisztrációs díját is. 
Ennek ellenére az árak igen szé-
les skálán mozognak, hiszen 
az árképzés sok esetben függ 
a chip típusától és az adott 
rendelő szolgáltatási díjától is. 
A jogszabály előírja azt is: min-
den állatorvosnak ellenőriznie 
kell, hogy a hozzá bekerülő 
kutya rendelkezik-e mikrochip-
pel; amennyiben nem, ezt fel 
kell ajánlania az állat tulajdo-
nosának. Ha ehhez az állat gaz-
dája nem járul hozzá, a rende-
lőnek jelentenie kell a kerületi 
Főállatorvosi Hivatalnak, ezt 
követően pedig a hivatal szólít-
ja fel az állattartót, hogy tegyen 
eleget kötelezettségének, aki a 
mulasztás esetén felelősségre 
vonható, megbírságolható.

A mikrochip egy rizsszem 
méretû eszköz, amelyet egy 
injekciós tû szerû eszközzel az 
állat bőre alá ültetnek be. Maga 
a beültetés fájdalommentes, 
amelyet azonban csak állatorvos 
végezhet el. A parányi szövet-

barát kapszulába egy mikrochip 
és egy antenna van beépítve, 
mely egy 15 számjegyből álló 
egyedi kódot tárol. A kapszula 
szövetbarát anyaga nem vált ki 
az állat szervezetében ellenre-
akciót, így az a beültetés helyén 
– Európában a nyak bal olda-
lán – szépen megtapad. Fontos 
tudnivaló, hogy a mikrochip 
önmagában nem sugároz jele-
ket, így a tévhittel ellentétben 
nem is alkalmas az eb aktuális 
tartózkodási helyének a megha-
tározására! 

Az azonosítás egy elektroni-
kus leolvasó segítségével tör-
ténik, amely kijelzi a kutyát 
felismerhetővé tevő számsort. 
A tulajdonos adatai azonban 
nem ebben a parányi kapszu-
lában vannak tárolva. A chip 
behelyezésekor ugyanis ki kell 
tölteni egy regisztrációs lapot, 
amely az eb adatait és gazdája 
személyes adatait tartalmazza. 
Ezeket az információkat az állat-
orvosnak 10 napon belül rögzí-
tenie kell a Magyar Állatorvosi 

Kamara online rendszerébe 
(Petvetdata), ahol később a 
tulajdonosok is ellenőrizhetik, 
hogy megtalálható-e a kedven-
cük.

Bár a mikrochipes megjelö-
lést elsősorban az állat biztos és 
egyértelmû azonosítására talál-
ták ki, legnagyobb praktikus 
haszna mégis abban van, hogy 
ennek segítségével könnyen 
azonosíthatók az elveszett vagy 
ellopott állatok, ezáltal hazajut-
tatásuk könnyebbé és gyorsab-
bá válik. 

Végül ne feledjük el: az ide-
geskedés, a kutya keresésére 
fordított idő és pénz, és nem 
utolsó sorban az, amit a kutya 
ez alatt átél – csavargás, éhezés, 
félelem, fagyoskodás, menhe-
lyen, gyepmesteri telepen töltött 
idő, összeszedett betegségek, 
sérülések – megspórolhatók egy 
pár ezer forintos eszközzel, ami 
nem más, mint a mikrochip és 
annak regisztrációja.

dr. Fehér Miklós 
Érdi Állatkórház

Házi kedvencek, beültetett chipekkel
A gyermekei védőoltását min-
den szülő figyelemmel kíséri, 
számon tartja. A saját védőoltá-
saival már kevésbé foglalkozik. 
Akkor van baj, ha jön a beteg-
ség! – pedig vannak betegsé-
gek, amelyek az időben beadott 
védőoltással megelőzhetők len-
nének. Egyre gyakrabban merül 
fel az igény, az indok a felnőttek 
oltására. 

Egyrészt a krónikus betegek 
védőoltása fontos lenne, más-
részt az utazások megnöveke-
dett száma indokolja a felké-
szítést, az oltást. Az emberek 
szeretnek utazni, a baleset-
biztosítást még megkötik, de 
a betegségek elleni védőoltá-
sokhoz már nem ragaszkodnak 
– pedig a hazatérők csaknem 
30%-a betegen jön haza. 

Fontos lenne az utazás előt-
ti tájékozódás a fogadó ország 
járványügyi helyzetéről, az 
utazó egészségi állapotáról, 
hogy a felkészülés pontos 
legyen. A szakemberrel az első 
találkozás legalább hat héttel 
az indulás előtt ajánlatos, hogy 
a páciens időben megkapja a 
védőoltásokat, és a védettség 
kialakuljon. 

A védőoltások jelentősen 
csökkentik a külföldi tartóz-
kodás kockázatát. Ebben segít 
az Utazási tanácsadó- és Oltó-
központ, ahol személyes kon-

zultáció után az orvos javaslatot 
tesz a védőoltásokra.

Van oltás, amely kötelező a 
beutazáshoz, és vannak ajánlot-
tak. Ha itthon nem kapja meg 
a páciens az oltást, a beutazás 
előtt kell megkapnia a határ 
átlépése előtt, természetesen az 
ottani árakon, felkészítés nél-
kül.

Fontos az időzítés, hiszen a 
beadott oltás után szükség van 
bizonyos időre, hogy a védett-
ség kialakuljon. Vannak olyan 
védőoltások, amelyek több 
oltásból állnak, pl. a fertőző 
májgyulladás.

Vagy itt van a nyakunkon pél-
dául az influenza, ami bárkit 
megbetegíthet.

Azok, akik sok emberrel talál-
koznak, pl, bolti eladók, egész-
ségügyi dolgozók, hivatalban 
dolgozók, de akár a bankokban 
dolgozók, vagy a pedagógusok, 
akik ki vannak téve a fertő-
zés veszélyének nap mint nap. 
Sima esetben egy hét a gyógyu-
lás, szövődmények esetén több 
hét is lehet. Ki engedheti ezt ma 
meg magának?.

A szövődmények oka: a vírus 
tönkre teszi a nyálkahártyát, 
így könnyû a baktériumok 
bejutása. Jöhet tüdőgyulladás, 
középfülgyulladás, stb., ami-
nek a gyógyulása eltarthat több 
hétig is. A védekezés legfőbb és 

elsődleges eszköze: a védőoltás. 
Fokozottan veszélyeztetettek: a 
60 év felettiek, a krónikus bete-
gek, a várandós anyák, a gyer-
mekek, főleg, akik zárt közös-
ségbe járnak. A bölcsődések, az 
óvodások, az iskolások, egyete-
misták.

A félelmetes méhnyakrák 
is védőoltással megelőzhető. 
Kevesen tudják, hogy kilenc 
évtől negyvenöt éves korig, fiúk-
nak is beadható.

A kullancs által okozott meg-
betegedés elleni védőoltásokat 
pl. ősszel kell elkezdeni, hogy 
időben kialakuljon a védettség.

Az Oltóközpont 
szolgáltatásai: 
1.  Megbetegedési veszély elhá-

rítása miatt végzett oltások 
Pl. influenza, fertőző máj-
gyulladás, veszettség, méh-
nyakrák elleni oltások, stb.

2.  Cégek részére a munka-
körhöz kapcsolódó oltások 
beadása.

3.  Egyénre szabott utazási 
tanácsadás.

4.  Nemzetközi utazásokhoz 
kapcsolódó kötelező, és aján-
lott védőoltások beadása. 

Ezeket a szolgáltatásokat az 
OEP nem finanszírozza, de több 
egészségpénztár által támoga-
tottak, s akinek fontos a család-
ja egészsége, az áldoz rá pénzt, 
időt, mert az egészség érték! 

 Dr. Veres Judit

Az egészség érték!

Fórum

információk

A reggeli az egyik 
legfontosabb étkezés

p

Nincs helyes étrend a reggeli kihagyásával, nincs egészsé-
ges életmód a reggelizésről való megfeledkezéssel, nincs 
fogyás sem a reggeli mellőzésével. Hogy miért?
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Két, dobogós helyezésekért har-
coló csapat találkozott a hét 
végén az Ercsi úti sportpályán. 
A vendégek gárdája a felcsúti 
Puskás Ferenc akadémiának az 
elmúlt szezonban U-19-es baj-
nokságot nyert csapatára épült. 
A játékosok zöme az idén töl-
tötte vagy tölti be a 19. életévét, 
és nagyszerûen szerepelnek 
az NB III-as bajnokságban is. 
A keretből többen bemutatkoz-
tak már a Vidi NB I-es csapa-
tában is. A hazai együttesben 
Flórián Ádám sérülés miatt nem 
vállalta a játékot, de a játékosok 
így is bíztak az eddigi sikeres 
szereplés folytatásában.

Nem kellett sokat várni a 
szurkolóknak az első hazai 
gólra. Skita T. futott el a bal 
oldalon, beadása átszállt a ven-
dég védők feje felett, és a tisz-
tán érkező Berényi B. lövésre 
szánta el magát. A labda a vizes 
füvön megcsúszott, és a kapus 
hasa alatt jutott a hálóba. 1-0. 
Sajnos, hamar jött az egyenlítés. 

A 8. percben Nikolics U. végzett 
el egy szabadrúgást a kaputól 
mintegy 22 méterről. Lövése a 
sorfal felett, a bal kapufa mellett 
jutott a hálóba. A gyors gólvál-
tás után összekapták magukat 
a védők, és bár a mezőnyben 
nagy küzdelem folyt, a kapuk 
nem forogtak veszélyben.

A második félidő vendégro-
hamokkal kezdődött, jelezvén, 
hogy számukra csak a győze-
lem az elfogadható eredmény. 
Beszorult a hazai csapat, és az 
53. percben Kertész-bravúr kel-
lett, hogy ne változzon az ered-
mény. Egy perccel később azon-
ban már ő is tehetetlen volt: a 
vendégek bal oldali támadása 
után a középre visszagurított lab-
dát Papp M. lőtte a kapuba. 1-2. 
Ismét jött a gyors válasz, ezúttal 
a hazaiak részéről. Az 59. perc-
ben Cservenka G. indította egy 
nagyszerû labdával Patkó Gy.-t, 
aki három védővel a nyakán tört 
kapura, és a kifutó kapus mellett 
a hálóba gurította a labdát. 2-2.

A félidő további részének 
történései hasonlóak voltak 
az első félidő eseményeihez. 
A vendégek sokpasszos játékkal 
közelítettek az érdi kapuhoz, 
míg a hazaiak hosszú indítások-
kal kísérleteztek. A védelmek 
azonban mindkét oldalon maga-
biztosan romboltak. Az utolsó 
percekben mindkét csapat koc-
táztatott a győzelem érdekében, 
és ez helyzetekhez is vezetett. 
Előbb Kertész F. mutatott be egy 
bravúros védést, majd Kovács K. 
tört be a vendégek kapujának 
előterébe, lövését a vendégka-
pus bravúrral tolta szögletre, 
így az eredmény nem változott.

Színvonalas, a tabellán elfog-
lalt helyezésükhöz méltó, küz-
delmes mérkőzést vívott a két 
csapat. A lehetőségeket szinte 
100%-ban kihasználó együt-
tesek csatája méltán váltott ki 
elismerést a szurkolók körében. 
A látottak alapján joggal lehet 
kijelenteni, hogy a dobogóra 
esélyesek összecsapása igazsá-
gos eredménnyel zárult.

 
Érdi VSE–Videoton FC II.  
2-2 (1-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Bodac Tamás
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Nagy A., Kovács K. 
– Berényi B. (Mészáros T.), 
Horváth S., Gróf A. (Riba Z.), 
Cservenka G. (Ivacs G.) – Skita 
T., Patkó Gy.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Berényi B., Patkó 
Gy., ill. Nikolics U., Papp M.
Jók: Nagy A., Aradi Cs., Gróf 
A., Patkó Gy.

 
Minkét edzőnek maradt 

hiányérzete az eredményt ille-

tően, de végül mégis az elége-
dettségnek adtak hangot.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Noha ikszeltünk, mégis csak 

gratulálni tudok a csapatnak. 
Igen nagy szívvel és lelkese-
déssel játszottak egy fiatalokból 
álló csapat ellen. Reális ered-
mény született, mert mindkét 
csapat maximálisan kihasználta 
helyzeteit. Ezzel a szívvel kell 
játszani a következő mérkőzé-
seinken, és akkor szép helye-
zést érhetünk el.

Komjáti András (Videoton):
– Azt hiszem, hogy egy olyan 

mérkőzésen vesztettünk két 
pontot, amelyen illett volna 
nyernünk. A két hazai gól előtt 
egyéni hibákat követtünk el. 
Nem vagyunk telhetetlenek, így 
az egy pontnak is örülünk.

A 12. fordulóban november 
3-án, szombaton fél kettőkor 
a Pénzügyőr SE vendége lesz 
az érdi csapat, majd egy héttel 
később, november 10-én szom-
baton fél kettőkor a III. ker. 
TVE csapatát fogadja az Ercsi 
úti sportpályán.

 Harmat Jenő

Érdi VSE–Videoton FC II.: 2-2 (1-1)

Igazságos döntetlen a rangadón

Hiába az utolsó percek erõfeszítése, nem sikerült a gyõzelmet kiharcolni

Patkó Gy. zöld mezben küzd a ven
dégvédõk szorításában

A 
sze

rző
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lvé
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sport

Álomút gyermekrajzpályázat 2012
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rajzpályáza-
tot hirdet 3–14 éves korú gyerekek számára 
Álomút címmel. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint 
30 000 kilométernyi országos közúthálózat 
fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. 
Ahhoz, hogy az országutakon közlekedni tud-
junk, folyamatosan karban kell tartani, vagyis 
többek között a burkolati hibákat ki kell javítani, 
a közlekedéshez szükséges táblákat és útburko-
lati jeleket biztosítani szükséges, az útszéleket 
rendben kell tartani, a havat el kell takarí-
tani. Mindezen feladatokat a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. végzi, valamint társaságunk 
üzemelteti az Útinformot és a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteményt is. Az Útinform feladata, 
hogy a közlekedés megkönnyítése érdekében 
tájékoztassa az úton lévőket például a bal-
esetekről, útlezárásokról. A Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény a római kortól napjainkig 
mutatja be a közút- és hídépítés történetét, 
emlékeit, az útépítéshez kapcsolódó gépeket 
és tárgyakat. A szabadtéri parkban útépítő 
gépek, úthengerek, hómarók, illetve hídskan-
zen található. 

Szeretnél igazi úthengert vezetni? 
Kipróbálnád, milyen lehet közlekedési hír-
szerkesztőnek lenni? Lennél útépítő mester? 
Szívesen kipróbálnád, milyen lehet utat építeni? 
Szívesen megosztanád ezeket az élményeket az 
ovis barátaiddal vagy az osztálytársaiddal is? 

Ha kérdéseinkre IGEN! a válaszod, akkor 
nincs más dolgod, mint pályázatunkon elin-
dulni! 

Küldj egy rajzot nekünk, aminek a témá-
ja az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, 
útépítés, a jövő útja, út és környezet kapcso-
lata stb., hiszen a nyeremény nem más, mint 
egy kirándulás Közép-Európa legnagyobb 
úttörténeti múzeumába, a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteménybe!

Pályázati kategóriák
óvodások
általános iskola 1–4. osztályosok
általános iskola 5–8. osztályosok

A nyeremény
A zsűri döntése alapján mindhárom kategória 
nyertese – az óvodás korcsoportban óvodás 
csoportjának, iskolás esetén az osztályának 
– egy-egy kirándulást nyer a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteménybe. 

A nyeremény tartalmazza a nyertes csoport-
jának/osztályának buszos oda-vissza utaztatását 
Kiskőrösre, a Közúti Szakgyűjteménybe, illetve a 
múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek inter-

aktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés 
történetével az ókortól kezdve a legmodernebb 
„szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kap-
csolódó gépekkel, eszközökkel. A gyerekek talál-
koznak Józsival, a Robog az úthenger című film 
főszerepét játszó úthengerrel is.

Pályázati feltételek
A pályázatra egy gyermek egy alkotást küldhet 
be. A pályázaton magyarországi óvodába vagy 
iskolába járó gyermekek vehetnek részt.

A versenyben kizárólag az A4-es méretű 
alkotások kerülnek elbírálásra! A művek elké-
szítéséhez bármilyen anyag, illetve technika 
használható (ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.), 
de egyéb alkotással (például szobor) nem lehet 
pályázni.

A pályázatra az eredeti példányt szüksé-
ges beküldeni, elektronikus formában leadott 
pályamunkákat nem fogadunk el. Konkrét szer-
vezetet vagy márkanevet tartalmazó képeket 
nem fogadunk el.

A pályázaton csak olyan alkotással lehet 
részt venni, amely más pályázaton nem vett 
részt.

A pályaművek hátoldalán pontosan és olvasha-
tóan szerepelnie kell a következő adatoknak:
•  az alkotás címe, 
• a gyermek teljes neve, életkora,
• a pályázati kategória megjelölése,
•  a gyermek óvodájának/iskolájának neve, 

címe, telefonszáma,
•  a szülő vagy gondviselő neve, telefonszáma 

és e-mail címe.

Az alkotásokat zárt borítékban a következő 
címre kérjük postán vagy személyesen eljut-
tatni:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs 
önálló főosztály

Álomút gyermekrajzpályázat
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7–13. 

Beküldési határidő: 2012. november 30.
Eredményhirdetés: 2012. december közepén

A határidő után érkező pályamű „elkésett pályá-
zatnak” minősül, amelyet nem fogadunk be, az 
visszaküldésre kerül a beküldő részére. 

A beérkezett rajzokat közutasokból álló zsűri 
értékeli.

A pályamű beküldésével a törvényes kép-
viselő beleegyezését adja a pályázaton való 
részvételhez.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
kommunikacio@kozut.hu e-mail címen lehet. 
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ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Diósdon, újonnan nyíló gyermekfodrászatba, 
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

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS





EGÉSZSÉG

FODRÁSZ

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMI

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

Szedd magad és vásárlás 6 féle télálló almá-
ból, körtébõl (80-100 Ft/kg). Érd, Bagoly u. 87. 
T:0620 423 0379

Almavásár! Többfajta szabolcsi alma 
termelõtõl ár:110 Ft-tól. Cím: Érd, Budafoki út 
13. T:30 606 6990

GYÜMÖLCSÖS

Tárnok, Zapánszky úti 2100 m² szõlõ, gyü-
mölcsös eladó.Érdeklõdni:06 70 324 5530

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

JÁRMÛ

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

KERT











KERTI MUNKA
Minõségi Tuják, Örökzöldek beszerzését, 

szakszerû ültetését vállalja szakképzett kertész. 
FAKIVÁGÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, KERTRENDEZÉS, 
TÉRKÖVEZÉS. ÕSZI AKCIÓ! 0630/287-4348

KIADÓ
Érden 65 m² bútorozott különálló lakrész 

hosszú távra, igényesnek maximum 2 fõnek 
kiadó. T: 06 30 479 6121, 06 30 718 4881

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érden, Szent László téren fodrászüzlet mellett 
38 m² helyiség kiadó, kozmetika, masszázs stb-
nek, + sóbarlang van! T:06 20 392 1620

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rako-

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

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS
FIGYELEM! Festés, mázolás, tapétázás, bur-

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

MASSZÁZS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS















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

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

ROBOGÓ

Jó mûszaki állapotú nagy testû robogó 
sürgõsen, olcsón eladó. T:06 20 920 4261

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-, kabát-, 
béléscserét, nadrágfelhajtást vállalok. T: 06-
30/460-3481

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS











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

Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, 
átrakás. Hujber László T:+ 36 30 394 4246

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

TÜZELÕANYAG

ÜDÜLÉSI JOG







VASKERESKEDÉS

VEGYES

Keresek maradék kerámia béléstestet  
E-gerendához, 30-as és NF 30-as téglát kedvezõ 
áron. T:20 922 0964



AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389
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Ezúttal azonban az Érd útjában 
álltak a fehér-kékek és az eddigi 
fordulókból kiderült, a felsőház 
fennmaradó 3. és 4. pozíciójá-
ra három együttes pályázik a 
legnagyobb eséllyel. Egyelőre a 
várakozásokat jócskán felülmú-
ló, fiatalsága ellenére kiegyen-
súlyozottan menetelő, Róth 
Kálmán vezette Veszprém állt a 
legjobb helyen. Az Érd és a Vác 
fej-fej mellett haladt a mérkő-
zésig, a papírforma-vereségek 
mellett mindkét csapat egyszer 
vesztett pontot idegenben, a 
Vác Kiskunhalason hagyta az 
egy egységet. A kalkulálható 
vereség azonban Gulyás István 
együttesénél mégsem teljesen 
állja meg a helyét, ugyanis a 
címvédő Győr ellen majdnem 
szenzációt okoztak. Két évvel 
ezelőtt éppen az Érd járt hason-
lóan közel a Rába-partiak meg-
fricskázásához, a 7. forduló nyi-
tómeccsén látott dunaújvárosi 
pontmentés a Fradi ellen pedig 
azt mutatja, benne vannak az 
esetleges meglepetések a bajno-
ki küzdelmekben. Ez a párharc 
viszont inkább háromesélyes-
nek tûnt, és azért is lehetett 
kifejezetten izgalmas mérkőzés-
re számítani, mert a Vác hagyo-
mányosan nagyon erős kezdő 
a pontvadászatban, az előző 
szezonban is kiemelkedő őszt 

tudott felmutatni. A legutolsó 
találkozás viszont az érdiek 
önbizalmát erősíthette inkább.

Régen volt már, hogy az Érd 
teljes kerettel vehette fel a har-
cot az ellenfelekkel, bár a bemu-
tatásnál Kovács Annán látha-
tó hosszú nadrág azt sejttette, 
hogy még mindig nem teljesen 
százszázalékos a jobbátlövő. 
A Vác soraiban Tápai Szabina 
tért vissza. Idegesen kezdődött 
a találkozó, a negyedik táma-
dás volt először eredményes, 
amikor Kamper Olívia talált be. 
A kapkodás közepette ritkán 
születtek gólok és főleg egy-
más hibáit tudták kihasználni 
a felek. Klivinyi Kinga már a 
bírók felemelt kezénél talált be, 
ami különösen bosszantó lehe-
tett, de Alja Koren is remekül 
kezdett, kiszorított szögekből is 
magabiztos volt. Barján Bianka 
kiállításánál feltûnően nem 
tudott támadásaival mit kezdeni 
az Érd, ekkor megmutatkozott 
Kovács Anna súlyos hiánya, az 
átlövések teljesen veszélytele-
nek voltak – vagy helyesebb azt 
mondani, nem is voltak. Wolf 
Alexandra hétméteresét aztán 
a beálló Triffa Ágnes fogta meg. 
A félidő derekán Szabó Edina 
unta meg a látottakat, időt kért, 
de aztán nemsokára Szekeres 
Klára került a kiállítás sorsára, 

és ez az eddiginél is rosszabb 
periódus kezdete volt. Hét perc-
nyi gólcsendet tört meg Mayer 
Szabina és csapattársai követ-
ték példáját, emberelőnyben 
jóval hatékonyabban muzsikált 
a vendégcsapat. Klivinyi Kinga 
bal felső sarkos bombája már 
8-3-as vezetéshez juttatta a váci-
akat. Ennek ellenére a védelmet 
nem érhette sok kritika, viszont 
a támadójáték továbbra sem 
mutatta azokat az elemeket, 
mint Békéscsabán, beleértve 
a tízpercnyi hazai gólcsendet. 
Alja Koren továbbra sem fukar-
kodott a gólokkal és a félidő haj-
rájára Kovács Anna is szerepet 
kapott. Túl nagy fordulat azon-
ban már nem állt be a hátralévő 
percekben, a megszerzett előnyt 
tartotta a Vác. Érdekesség volt, 
hogy Szabó Edina egy Mocsai 
Lajoshoz vagy Antonio Carlos 
Ortegához hasonló időkérést 
mutatott be – természetesen 
teljesen óvatlanul –; akkor kért 
időt, amikor érdi gól született. 
Az első félidő után tehát min-
denképpen a vendégek lehettek 
elégedettebbek, hiszen jobban 
alkalmazkodtak a játékhoz, 
kihasználták a lehetőségeket, 
míg az Érdnek a játék minden 
elemében javulnia kellett volna 
a fordításhoz.

Az első percekben azonban 

nem tûnt úgy, hogy ez meg-
történik. Könnyedén tett még 
hozzá a különbséghez a Vác, 
de legalább az első játékrész-
ben érthetetlenül visszafogott 
Kristina Elez megszerezte első 
találatát. Majd betalált Kovács 
Anna is, és a védekezés is a szo-
kott színvonalon mûködött, egy 
támadáson belül két blokkot is 
bemutattak Szekeres Kláráék. 
Tápai Szabina mellett Klivinyi 
Kinga góljai húzták ki a nehéz 
helyzetekből a Vácot, míg érdi 
oldalon csak egy ilyen ember 
volt: Alja Koren. Õ viszont 
mindent megtett, érezte, amint 
esélye van, vállalkoznia kell, 
hiszen a többiek továbbra sem 
találták a kapuhoz vezető utat. 
Kristina Elez jegyzett egy óri-
ási bombagólt, így az össze-
csapás során először lehetett 
érezni, talán még nem késő az 
érdi ébredés. Egy támadással 
később mintaszerûen végigját-
szott hazai támadás is alátá-
maszthatta ezt Szara Vukcsevics 
befejezésével, bár a váci táma-
dás is góllal zárult közben, 
így továbbra is csak az ered-
mény után rohanhatott Szabó 
Edina csapata. Tápai Szabina 
volt könnyelmû és adott oda 
Bognár Barbarának egy labdát, 
aki egyedül törhetett volna zic-
cerben a remekül védő Juhász 
Edina kapujára, de a hibázó 
váci játékos utána iramodott és 
szerelni tudta. Ez a momentum 
szinte az egész addigi meccset 
jelképezte, és megmutatta, 
hogy amíg a látogatók éltek a 
könnyû helyzetekkel, addig az 
Érd nem tudta ezeket kihasz-
nálni. Ennek ellenére Wolf 
Alexandra hetesével, valamint 
Alja Koren labdaszerzés utáni 
gyors lerohanásával összejött 
az áhított egyenlítés. A véghajrá 
egy újabb Klivinyi Kinga-góllal 
kezdődött, az ellentámadásból 
viszont nem jött újabb egalizá-
lás, Juhász Edina bravúrja miatt. 
Ezek után egy újabb jellemző 
momentum jött, egy kemény 
védekezés után megszerzett 
labdához ért hozzá lábbal Szara 
Vukcsevics, majd dobta kicsit 
arrébb mérgében, amire jött a 
kiállítás. A mostanában sokat 
használt, ám kifejező „momen-
tum” egyszer sem akart az 
érdiek oldalára állni. Kettős 
emberhátrányban és háromgó-
los lemaradással azonban még 
nem szálltak el végleg a remé-
nyek, csakhogy közelebb jönni 
így nem sikerült. Már egyen-
lő létszámban Klivinyi Kinga 
estében küldött óriási bombát 
Oguntoye Viktória feje fölé, 
ami a lécről pattant be, mire 
Szabó Edina bő három perccel 
a vége előtt időt kért. Az utol-
só szalmaszálba kapaszkodott 

ÉTV-Érdi VSE–Váci NKSE 24-25 (9-12) 

Alja Koren egyedül kevés volt
A sorsolás szeszélyének köszönhetõen zsinórban a negyedik európai kupaszereplõ 
ellen készülhetett Szabó Edina csapata a hazai bajnokságban. A Siófok-Gyõr-
Békéscsaba hármas ellen a maximumot jelentõ négy pontot magabiztosan hozta 
a csapat, de talán a legélesebb párbaj a KEK-résztvevõ Vác ellen következett. A 
dunakanyariakra az elõzõ hétvégén az ellenfél várásának izgalma nyomta rá a 
bélyegét, amikor kiderült: a nem verhetetlen kategóriába sorolt, horvát Lokomotiva 
Zagreb néz majd farkasszemet a Váccal november közepén. Ahogy mindegyik ku-
painduló esetén, reméljük a Vác is sikeres menetelést mutat majd be!

az Érd és tökéletesen hajtotta 
végre feladatát, a halványabban 
játszó Vincze Melinda nehéz 
helyzetből, míg Wolf Alexandra 
hét méterről maradt higgadt. 
Hiába a rossz játék, a pont-
szerzés még mindig elérhető 
volt. Gulyás Istvánnak kellett 
rendeznie a sorait, de támadha-
tott a Vác, igaz, hiába a lövési 
kísérletek garmadája, áthatol-
hatatlan betonfal magasodott 
az érdi kapu előtt. A tökéletes 
védekezés megvolt – és a meccs 
nagy részében szokásos módon 
nem is volt vele baj – jöhetett 
a támadás. Azaz csak jöhetett 
volna, ugyanis Ana Niksic sza-
bálytalankodott csúnyán, amire 
jött az azonnali piros lap. Ezzel 
együtt – emberhátrányban 
ugyan – volt ideje felállni a váci-
aknak. Végigjátszotta a táma-
dást az Érd, meg is volt az üres 
ember Alja Koren személyében. 
Ha már volt szó szimbolikáról, 
itt annak kellett volna jönnie, 
hogy ő lett volna az egy pontot 
bebiztosító játékos, de ez hibá-
zott. Pontatlan volt felé a labda, 
ami az alapvonalon gurult ki, 
így a remek védéseket halmozó 
kapus, Juhász Edina megadhat-
ta a jelet a váci ünneplésre. 

Jobban élt lehetőségeivel 
Gulyás István együttese, meg-
érdemelt győzelmével, idegen-
ben szerzett két pontjával nagy 
lépést tett a felsőházba jutásért, 
de az Érdnek sincs oka csüg-
gedni. A cél már most lebeghet 
a szemek előtt: visszavágni a 

Dunakanyarban – ám addig is 
először a BSE ellen lehet kikö-
szörülni a csorbát. 

ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE 
24-25 (9-12) 
Érd, Batthyány Tornacsarnok
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 2, Szara Vukcsevics 1, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 6 
(5), Kovács Gréta, Alja Koren 8, 
Bognár Barbara, Kristina Elez 
3, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Juhász Edina, Bíró 
Blanka, Triffa Ágnes, Ertl 
Rebeka, Ana Niksic 2, Farkas 
Veronika 1, Barján Bianka 2, 
Kamper Olívia 2 (1), Szádvári 
Krisztina 2, Mészáros Rea 
Réka, Klivinyi Kinga 8, Fülöp 
Andrea, Nagy Petra, Tápai 
Szabina 5 (2), Mayer Szabina 
3, Virág Noémi
Vezetőedző: Gulyás István
Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3
Kiállítások: 10, ill. 8 perc (piros 
lap: Ana Niksic 60.perc)

A 8. fordulóban a főváros-
ba látogat az ÉTV-Érdi VSE. 
A BSE elleni összecsapást 
november 3-án 18 órától ren-
dezik az Elektromos Sportcsar-
nokban. 

 Szarka András

A kiváló védekezés mellett góllövésre is futotta Szara Vukcsevics energiájából

Alja Koren a legkülönbözõbb helyzetekbõl is magabiztos volt

„Iskolakóstolgató”  az Érdligeti Általános Iskolában

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő  

nagycsoportos óvodás kisgyermeket és szüleit első iskola-
előkészítő foglalkozásunkra

 (A foglalkozás ingyenes!):

2012. november 9-én 16.30-kor

az Érdligeti Általános Iskolába.
Cím: 2030 Érd, Diósdi út 95-101.

Vargáné Balogh Erika 
igazgató


