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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

Az idén nemcsak negyven új 
járőrrel gyarapodott az Érdi 
Rendőrkapitányság állomá-
nya, hanem szeptemberben a 
Jennifer névre hallgató rendőr-
kutya is megkezdte szolgála-
tát. Eddig Százhalombattán 
segítette a rendőrök munkáját, 
de a napokban Érd-Ófalu jár-
őrszolgálatát is kiegészíti, így 
a bûnöző életmódot folytatók 
és agresszívan viselkedők arra 
is számíthatnak, hogy egyszer 
csak a hátukon találnak egy 
szájkosár és póráz nélküli rend-
őrkutyát, és esélyük sem lesz 
a menekülésre. Jennifer bármi-
lyen deviáns magatartást tanú-
sító csoport ellen bevethető. 

Természetesen a törvény-
ben meghatározott esetekben 
és módokon alkalmazzák a 
szolgálati állatot. Alapesetben 
szájkosárral és pórázon jár-
őrözik rendőrtársával, Balogh 
Lászlóval, de szájkosár és póráz 
nélkül, kényszerítőeszközként 
is bevethető. Utóbbi a legszigo-
rúbb alkalmazása, amire például 
akkor kerülhet sor, ha hivatalos 
személy ellen történik támadás. 
Mint ismert, tavaly többször 
történt Érden rendőrök elleni 
támadás. A rendőrkutya meg 
tudja akadályozni a hasonló 

eseteket, de csak éles helyzetek-
ben kerül le róla a szájkosár és 
a póráz, tehát a törvénytisztelő 
lakosokra egyáltalán nem jelent 
veszélyt – hangsúlyozta Öveges 
Kristóf rendőr alezredes. 

Balogh Gábor körzeti meg-
bízott, aki a rendőrkutya társa 
és „felettese”, elárulta, hogy 
Jennifer, a német juhász 2009-
ben született, és 2010-től van 
a rendőrség kötelékében. Segít-
ségével sikerült már betörő-
ket fogni még nádasban is, a 
nyomkövetés a zsigereiben van. 
Megjelenése pedig még szájko-
sárral és pórázon is tekintélyt 
parancsoló, ugyanakkor, mivel 
rendkívül fegyelmezett, a békés 
lakosságra nem jelent veszélyt.

A rendőrkutya bemutatását 
követően Öveges Kristóf rendőr-
kapitány az utóbbi hetekre 
jellemző bûncselekményekre 
hívta fel a figyelmet. Ismét 
elszaporodtak Érden a trükkös 
lopások, amikor nem betörés, 
erőszakos behatolás útján szer-
zik meg a tolvajok áldozataik 
értékeit, hanem előbb a kisze-
melt sértettek bizalmába férkőz-
nek, hogy könnyen bejussanak 
otthonába. Jellemző, hogy az 
elkövetők nem önállóan dol-
goznak, hanem jól szervezett 

csoportokról van szó, amelye-
ken belül mindenkinek meg-
van a maga szerepe. Egyesek 
elterelik a házigazda figyelmét, 
amíg a többiek eltulajdonítják 
az értékeket és a készpénzt. 
Gyakori, hogy valamely közüze-
mi – vízmûvek, gáz- vagy elekt-
romos áram – szolgáltató mun-
katársának adják ki magukat, 
de időről időre álrendőrként is 
felbukkannak Érd utcáin. Hogy 
könnyebb legyen a dolguk, leg-
főképpen az idős, egyedülálló 
embereket szemelik ki magunk-
nak. Alapvetően hihetőnek tûnő 
hazug történetet adnak elő, pél-
dául, hogy pénzhamisítási ügy-
ben nyomoz a rendőrség, ezért 
ellenőrizniük kell a készpénzt. 

Fontos, hogy a lakosok az ide-
gen látogatókkal szemben min-
dig járjanak el nagyon körülte-
kintően, és ellenőrizzék a sze-
mélyek legalitását. Ha ezután 
sem biztosak benne, hogy 
tényleg valamelyik szolgáltató 
szakemberei-e, kérdezzenek 
rá a szolgáltatónál! Ha kéte-
lyük támad, egyedül soha ne 
engedjék be, hívják át a szom-
szédot vagy családtagot, hogy 
ne maradjanak egyedül velük 
– tanácsolta a rendőrkapitány, 
majd a kiemelte: a közeledő 

ünnepi bevásárlásra nemcsak 
az állampolgárok, hanem a 
bûnözők is készülnek. Az üzle-
tekben megnő a forgalom, ami 
a bûncselekményeknek is igazi 
melegágya! Öveges Kristóf azt 
tanácsolta: a bevásárlás során 
is tartsák értékeiket bizton-
ságban, például olyan helyre 
tegyék a pénzüket, ahol nem 
férnek hozzá könnyen a zseb-
tolvajok. Ne tartsák a bankkár-
tyájuk mellett a PIN kódot, és 
főleg ne írják rá azt a kártyára. 
A gépkocsiban pedig ne hagyja-
nak feltûnő helyen értékes tár-
gyakat, amelyek autófeltörésre 
csábítják a bûnözőket. 

Kürti István rendőr száza-
dos, a kapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának 
vezetője az utóbbi két hónap 
közlekedésbiztonsági hely-
zetét értékelte. Ebben az idő-
szakban összesen 52 közúti 
baleset történt. Hat végződött 
súlyos személyi sérüléssel, 14-
ben könnyebben sérültek, és 
32 ütközésnél csupán anyagi 
kár keletkezett. Két baleset-
ben már a helyszínen kiderült, 
hogy ital befolyása alatt vezet-
ték a jármûvet. A közlekedési 
rendőrök szeptember 11-től 
október 31-ig fokozott sebes-
ség-ellenőrzést tartottak az Érdi 
Rendőrkapitányság illetékességi 
területén, és csaknem másfél-
ezer olyan gyorshajtót füleltek 
le, akik lakott területen legalább 
20 kilométer/óra sebességgel 
túllépték a megengedett 50 kilo-
métert. November 14-ig ugyan-
ilyen intenzitással folytatják az 
ellenőrzéseket, mert az a cél, 
hogy kiszûrjék a gyorshajtókat, 
hiszen a közúti balesetek zöme 
a sebesség jelentős túllépése 
miatt következik be, és ennek 
szeretnék elejét venni. 

A százados felhívta a figyel-
met az október15-től november 
15-ig tartó, „Látni és látszani” 
kampányra, amelybe optikusok, 
gépjármûszervizek kapcsolód-
tak be azzal, hogy ez idő alatt 
ingyenes szemvizsgálatot tar-
tanak a gépjármûvezetőknek, 
illetve ellenőrzik az autók fény-
szóróit, amelyeket november 
15-étől már fokozottan ellen-
őriznek a rendőrök. Bár az idő-
járás még nem fordult téliesre, 
de mivel novembert írunk, ez 
bármikor bekövetkezhet, ezért 
az autósoknak nem árt idejé-
ben felkészülni a megváltozott 
körülményekre és útviszonyok-
ra – figyelmeztetett a közlekedés-
rendészet vezetője. A téli gumik 
felszerelése mellett ellenőrizzék 
az olajszintet, töltsék fel fagyál-
lóval jármûvüket, legyen min-
dig kéznél a jégoldó és a szélvé-
dő kaparó, és figyeljenek arra, 
hogy a lámpákat tisztán tartsák, 
ha pedig szükséges, cseréljék ki 
a már gyengén világító izzókat. 
 Bálint Edit

Szolgálatba állt Jennifer, a nyomkeresõ kutya

Trükkös tolvajokról és csalókról beszélt 

a városi rendõrkapitány
Jennifer, a német juhászkutya is bemutatkozott az újságíróknak az Érdi 
Rendõrkapitányság legutóbbi, november 7-én megtartott sajtótájékoztatóján. A 
nyomkeresõ, de bármilyen éles bevetésre is alkalmas rendõrkutya nem egészen 
két hónapja kezdte el a szolgálatot Balogh Gábor körzeti megbízott mellett. A no-
vemberi sajtótájékoztatón Öveges Kristóf rendõrkapitány elõbb Jennifer feladatairól 
beszélt, majd az idõrõl idõre felbukkanó, trükkös lopásokra és azok megelõzésére 
hívta fel a figyelmet.

Kürti István rendõr százados, Öveges Kristóf rendõrkapitány és Balogh Gábor körzeti megbízott – valamint 
Jennifer, aki békés, egészen addig, amíg nem vezénylik éles bevetésre
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Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi  
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. november 21-én  
(szerdán) 
18 órakor  

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti  

Általános Iskola
(2030 Érd,  

Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi  
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. november 22-én  
(csütörtökön) 

18 órakor 
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Bolyai János  

Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) 

ebédlő
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Kutasi Kovács Lajos londoni 
lakása finom, tartózkodó ele-
ganciájával inkább kontinentá-
lis élmény, mint szigetországi. 
A háromemeletes ház egyálta-
lán nem illeszkedik az angol 
vörös téglás sorházak „utcai 
bejárat-hátsó apró kertecske” 
osztású világába. Lakótelep ez, 
csak kiváló minőségben, szépsé-
ges ápolt parkkal, finom polgári 
miliőt, megbízhatóságot áraszt-
va. A csengők feliratát boga-
rászva inkább az hökkenti meg 
az embert, hogy egyszer csak 
a világhírû zongoramûvész, 
Vásáry Tamás nevére bukkan. 
Aztán az Angliában igazán 
szokatlan méregerős, tûzforró 
espresso mellé telepedve meg-
tudjuk, hogy Tamás Európában 
ismerte meg Kutasi Kovács Lajos 
leányát, és a két meglehető-
sen különböző emigrációs utat 
bejáró fiatal kapcsolta össze 
a sorsukat. A történelem vitte 
messzire Kutasi Kovácsékat, 
akik a családfő újságíró hivatása 
miatt 1945 telén jobbnak látták 
a nyugati emigrációt, s ekkép-
pen a biztos bizonytalanságot 
választani. Nem voltak, nem 
lehettek illúzióik sem a szovjet 
hadsereg által hozott szabad-
ságot, sem a várható politikai 
berendezkedést illetően, hiszen 
Kutasi Kovács Lajos jobbolda-
li lapok ismert szerzője volt a 
háború előtt és alatt. A szó leg-
jobb értelmében vett kalandor-
hajlam persze már gyermek-
korától benne élt. Nemcsak az 
indiánkönyvek élményei izgat-
ták, hanem az indián társadal-
mak sajátos világa, a természet 
részeként szerveződő élet, a 

mítoszok és a valóság közötti 
különbség, az ipari környezet 
terjeszkedése nyomán pusztuló 
múlt. A szétbombázott, lesze-
gényedett Európában a milliós 
tömegeket mozgató, háború 
utáni népvándorlás németor-
szági táborokban várakoztatta a 
családot, amíg Brazília be nem 
fogadta őket. Az új élet, az új 
nyelvi környezet, a szokatlan 
világ különös próbák elé állítot-
ta a vándorokat, de helytálltak. 
Tollára talált a Brazíliai Magyar 
Hírlap szellemi mûhelyében, 
az amatőr színjátszás világában 
a családfő, az ott megőrzött 
cserkészmozgalomban, az egy-
házak köré szerveződő közös-
ségekben a család. 

Az 1956-ra már nemzetkö-
zi hírû fiatal zongoramûvészt, 
Vásáry Tamást, Kodály Zoltán 
tanársegédét a családot ért 
politikai üldöztetések bírták 
arra, hogy a nyugati féltekén 
népszerûsítse a magyar zene-
kultúra vitathatatlan értékeit. 
Kutasi Kovács Ildikó és Vásáry 
Tamás Európa közepén talál-
kozott. Huszonnyolc eszten-
deig éltek együtt koncertről 
koncertre, városból városba, 
kontinensről kontinensre utaz-
va. Szellemi társak, s ha nem 
lenne túlzás, azt is írhatnánk; 
alkotótársak voltak ők ebben a 
legendás, mûvészi értelemben 
is rendkívül termékeny szere-
lemben. Ildikót végül legyûrte 
a kegyetlen betegség, de Tamás 
még évtizedekig magányosan is 
apósa szomszédságában lakott. 

Így botolhatott bele az 
ember az ismerős névtáblába, 
az immár civilként nyugdíjas, 
de indiánkutatóként haláláig 
aktív Kutasi Kovács Lajos lon-
doni környezetében. A korát 
meghazudtolóan mozgékony, 
kedélyes, kacagásával az egész 
lakást megzengető író azonnal 
indián fejdíszt ad a fejemre, a 
tengerentúlról átmentett nép-
rajzi és mûvészi értéket egy-
aránt képviselő tárgyait mutat-
ja, és nem kevés büszkeséggel 
a huszadik századot szinte 
átívelő Brazíliai Magyar Hírlap 
bekötött könyvtárnyi anyagát. 
A remek hangulatú és igazán 
emlékezetes beszélgetés után 
még Budapesten találkoztunk 
egyszer, s eljuttathattam neki 
Karinthy Ferenc háromkötetes 
naplóját is. Nagyon vágyott 
rá. Aztán már csak a felesé-
ge hívott, hogy ezt a könyvet 
olvasva, nagyokat kacagva 
nyomta el egy délután az örök 
álom. Évekig nem is sejthettem, 
hogy a néprajzi gyûjtemény, az 
útleírások ismert kötetei mel-
lett mi lett a sorsa a magyar 
sajtótörténet legizgalmasabb 
tengerentúli anyagának. Aztán 
levelet kaptam az Érdi Földrajzi 
Múzeumtól, hogy ne aggód-
jak: a Brazíliai Magyar Hírlap 
gyûjteménye itt van, és kutat-
ható. 

Az érdiek, az országos gyûj-
tőkörû Érdi Földrajzi Múzeum 
munkatársainak világképe 
hiánytalanul teljes. Ez a város 
ugyanis tudja, hogy mi vagyunk, 
akik elmentünk, és mi vagyunk 
azok is, akik hazajöttünk. 

 Antall István

Indiánok Érden

Az elegáns férfi szapora lép-
tekkel jött-ment a bevásárló-
központban az elektromos 
háztartási gépek polcai között. 
Néha leguggolt egy kicsit, 
arrébb meg felágaskodott, 
úgy tűnt, keres valamit, de 
maga sem tudja, hogy mit. 
Aztán mélyet sóhajtott, mint 
aki lemond valamely komoly 
feladat megoldásáról, felad-
ja a kilátástalan küzdelmet. 
Elővette a telefonját, bepötyö-
gött néhány számot, majd kis-
vártatva bele is szólt. Figyelj 
– kezdte határozott hangon a 
mondókáját –, anyádnak mit 
vettünk tavaly? Aztán csend 
következett, nyilván hallgat-
ta a vonal túlsó végéről jövő 
magyarázatot, amivel nem 
lehetett túlzottan elégedett, 
mert így nyugtázta: jó, szóval 
te se tudod, na mindegy, majd 
veszünk valamit.

Ez a három szó, amellyel 
aztán be is fejeződött a telefon-
beszélgetés, amolyan szálló-
igeként hangzik el mostanában 
egyre gyakrabban, egyre több 
helyen, ahogy közeledünk az 
ünnep felé. Mert karácsony a 
szeretet ünnepe, ilyenkor illik, 
meg szokás is valamilyen aján-
dékkal meglepni a hozzánk 
valamilyen módon közel álló-
kat. Hogy kiket, családtagot, 
rokont, barátot, az nagyjából 
tudható, na de hogy mivel 
– ez itt a nagy kérdés. Ilyenkor 
hangzik el a rövid kijelen-
tés: majd veszünk valamit. 
Ez ugyanis egyszerű. Sokkal 
egyszerűbb, mint azt kitalálni, 
arra ráérezni, vajon minek is 
örülne valójában a gyerek, a 
szülő – akárki, akinek örömet 
akarunk szerezni. Érezzük, ter-
mészetesen, a lelkünk mélyén, 
hogy nem ez a lényeg. Hogy az 
adventi felkészülés nem üzlet-
ről üzletre történő rohangálást 
jelent, hogy ilyenkor inkább 
ki kellene szállni a mindenna-
pos pörgésből, hogy az ünnep 
előtti várakozás célpontja ne a 

megvásárolható, a megkapható 
ajándék legyen, hanem… – mi 
is? Mert az nyilvánvaló, hogy 
szeretetet nem lehet venni a 
boltban. Jó hangulatú családi 
együttlétet, békés, derűs ünne-
pi pillanatokat senki nem tud 
vásárolni, azért meg kell dol-
gozni, ki kell érdemelni – de 
hogyan? Kitörölhető-e egy hir-
telen mozdulattal az egész esz-
tendőben gyakorolt türelmet-
lenség, ingerültség, egymásra 
nem figyelés? A hajnali mun-
kába vagy iskolába indulások 
ridegsége, az esti, hétvégi órák 
fáradtsága, a tévénézésbe vagy 
akár poharazásba süppedés 
pótcselekvése semmissé tehe-
tő, mert a naptárban szeretet-
ünnep közeleg?

Tudjuk, és legalább ilyenkor, 
ilyen ünnepvárási időszakban 
érezzük is, hogy hirtelen senki 
nem tud hátat fordítani eddi-
gi önmagának. Ha nincsenek 
meg az év közbeni, feszült-
ségoldó ölelések, simogatások, 
a jókor feltett „mi van veled, 
látom, hogy valami nincs rend-
ben” kérdések, ha hiányoznak 
az ilyen és hasonló kis szere-
tetjelek, akkor bizony nehéz 
lesz hirtelen ünnepi együttlé-
tet varázsolni a feldíszített kis 
fenyő köré. 

Most még van idő. Nem sok, 
mert advent időszaka kezdő-
dik hamarosan, de most még 
rá lehet egy kicsit készülni a 
valódi ünnepre. Végiggondolni, 
mivel is szerezhetünk valódi 
örömet, mivel is jelezhetjük, 
hogy nekünk nem az aján-
dék fontos, hanem az, akinek 
adjuk, akit szeretünk, akivel 
meg akarjuk osztani az ünne-
pet. Mert ha nem ezt tesszük, 
akkor marad az egyszerű, sok-
szor bevált megoldás: majd 
veszünk valamit. 

A szerkesztõ jegyzete

Mit vegyünk?

A hozzá érkezett kérdésekre 
válaszolt múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András. Először az 
iskolákat érintő változásokról 
beszélt, hiszen ez a téma sok 
érdi szülőt foglalkoztat.

– Az egyik kérdező úgy fo-
galmaz: tudva, hogy az isko-
lák kezelése 2013-tól állami ha-
táskörbe kerül, miért érte meg 
egyes intézmények felújítására 
milliókat költeni? E kérdés meg-
ítélésénél figyelembe kell venni: 
akár állami, akár önkormány-
zati fenntartású egy iskola, oda 
a mi gyerekeink járnak. Ha a 
közgyûlés úgy látja, tud pénzt 
fordítani az iskolák fejlesztésére, 
az érdi gyermekek körülményeit 
javítjuk ezzel. Nem beszélve ar-
ról, hogy a Gárdonyi iskola átala-
kítása, a Vörösmarty gimnázium 
laboratóriumának újjáépítése 
és több intézmény energetikai 
korszerûsítése idején iskoláink 
önkormányzati fenntartásúak 
voltak, így ez feladataink közé 
tartozott. Iskoláinkra a jövőben 
is oda fogunk figyelni, pont a 
fent említettek miatt: érdi gyer-
mekek tanulnak bennük, és érdi 
tanárok tanítják őket – hangsú-
lyozta a polgármester. Elmondta 
azt is: bár az önkormányzat ab-
béli szándékát jelezte korábban, 
hogy továbbra is felvállalná az 
oktatási intézmények üzemel-
tetését, most, amikor nemcsak 
a szándékot kell jelezni, hanem 
döntést is hozni erről, szeret-
né, ha a közgyûlés úgy hatá-
rozna: állami kézbe adja az in-
tézmények fenntartását. Ennek 
részben anyagi – finanszírozási 
– okai vannak, másrészt nagyon 
sok probléma merülhet fel ab-
ból, ha más a szakmai fenntartó 
és más az üzemeltető. 

– Javasolni fogom a közgyû-
lésnek, hogy ez a kettő legyen 
egy kézben. Ha a törvény dön-
tése szerint az iskolák szakmai 
fenntartója és az iskolák ingye-
nes használója maga az állam, 

akkor az intézmények épületál-
lományáról is gondoskodjanak 
hasonlóképp. Bármilyen prob-
léma adódik, az önkormányzat 
ahogy eddig, úgy a jövőben is 
ott áll majd az iskolák mögött 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András. 

– Egy másik érdi lakos azt 
kérdezi: a szûkös anyagi ke-
retek között miért részesítette 
előnyben az önkormányzat a 
városközpontban lévő tér dísz-
burkolatának megépítését? Erre 
azt tudom mondani: a főtér egy 
pályázat keretében épülhetett 
ki, egy uniós pályázat esetén 
pedig meg kell felelnünk a kiírá-
si feltételeknek. Amúgy a város-
központban nem is volt tér – ez 
csak a pályázatnak köszönhe-
tően jöhetett létre, és egy hat-
vanötezres városnak bizony 
szüksége volt már egy ilyen köz-
ponti kialakítású részre. Ha nem 
indulunk rajta, mindaz, amit 
a pályázat nyújtott, elmaradt 
volna, márpedig a projekt 1,2 
milliárdos fejlesztést tett lehető-
vé – a sétálóutca és a főtér kiala-
kítása ebből 250 millió forintba 
került, a fennmaradó összeget a 
Városi Galéria kialakítására és a 
Magyar Földrajzi Múzeum tető-
terének beépítésére fordította a 
város. A főtér egyébként kezd 
élővé válni, közösségi esemé-
nyeket bonyolítanak le itt, és a 
lakosság is kedveli – jegyezte 
meg a polgármester.

– A harmadik kérdés az uszo-
dát érinti: azt firtatja, hogy 
miért van szükség egy olyan 
létesítmény energetikai kor-
szerûsítésére, amelyet még át 
sem vett az önkormányzat. 
Itt elsőként egy tévedést kell 
tisztába tennünk: az energeti-
kai felújítás a Szent László téri 
tanuszodát érinti, nem pedig a 
városi sportcsarnokot. Utóbbi 
tekintetében azon igyekszünk, 
hogy végre használatba vehesse 
a lakosság – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

– Egy lakos aziránt érdeklő-
dik, hogy a kínai delegációk, 
kapcsolatok miért fontosak a 
városnak. Ez érdekes kérdés. Mi 
azt reméljük Kína Európa felé 
történő nyitásától, hogy előbb-
utóbb megérkeznek azok a be-
ruházók, akik itt, Érden új mun-
kahelyeket teremtenek. Konkrét, 
forintosítható haszonról egyelő-
re nem tudok beszámolni, de 
ha a megkezdett tárgyalások si-
keresen záródnak, fejlesztések 
indulhatnak el Érden, 500-1000 
új munkahellyel. Egy másik kér-
dés arra irányul, milyen energe-
tikai korszerûsítéseket tervez a 
város. Ezek egyikét – a tanuszo-
dát érintőt – már említettem. Az 
elmúlt hetekben bejelentett, két 
intézményünket érintő óvoda-
bővítési pályázat szintén tar-
talmaz ilyen irányú elemeket, 
és szeretnénk a polgármesteri 
hivatalt is korszerûsíteni. Erre 
még nincs meg a forrás, de min-
denképp szeretnénk előterem-
teni, ugyanis az épület még a 
60-as évek energetikai szabvá-
nyai alapján készült, és bizony 
sokat lehetne spórolni az átala-
kítással. A legfontosabb egyéb-
ként a közvilágítás energetikai 
fejlesztése: erre minden évben 
160 millió forintot költünk – ha 
ebben akár csak 10-20 százalé-
kos megtakarítást el tudunk ér-
ni mûszaki fejlesztések segítsé-
gével, az már komoly összeget 
jelent. A jövő év elején kiírjuk 
az új közbeszerzési eljárást a 
közvilágítás üzemeltetésére, 
karbantartására. A pályázat 
egyik lényeges eleme lesz, 
hogy olcsóbban kell üzemel-
tetni, mint most. Ezzel kapcso-
latban már többen megkeres-
tek minket, tehát van remény 
arra, hogy több cég is verse-
nyezni fog, ha megtörténik a 
kiírás. A közvilágítási hálózat 
szélesítését is célszerûnek tart-
juk, hiszen Érd egyre bővül. 
Számításaink szerint évi 100 
lámpával bővíteni kellene a há-
lózatot ahhoz, hogy mindenki 
számára megfelelő közvilá-
gítás mûködjön a város vala-
mennyi részén. Jelenleg több 
mint kilencezer lámpa üzemel 
egyébként Érden – fûzte hoz-
zá a polgármester, megjegyez-
ve: olyan szolgáltatót szeret-
nének, amely folyamatosan 

Mindenkit érintõ lakossági kérdések

Válaszok a polgármestertõl

Csatornázás, iskolák, sportcsarnok, kínai kapcsola-
tok, energetikai korszerûsítés – az e témákban hozzá 
érkezõ kérdésekre válaszolt T. Mészáros András pol-
gármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Elmondta 
azt is: szeretné, ha a közgyûlés úgy döntene, hogy 
állami kézbe adja az iskolák üzemeltetését. 

korszerûsíti, bővíti a rendszert 
az elkövetkező években. 

– A csatornázással, úthely-
reállítással kapcsolatban is 
rendre felmerülnek kérdések. 
A legutóbbi lakossági fórumon 
például sokan kifogásolták, 
hogy miért nem köthetnek rá 
az utcájukban már elkészült 
csatornahálózatra. Ennek az az 
oka, hogy a legutolsó vizsgála-
tokhoz szükséges közbeszerzé-
si pályázatot, amit márciusban 
írtunk ki, ötször megtámadták 
a vesztesek, így csak most, no-
vemberben tudunk eredményt 
hirdetni. Volt, aki aziránt ér-
deklődött, miért pont az Arany 
János utcát aszfaltozták le a 
csatornázási projekt keretében, 
miért nem a Gárdonyit teljes 
hosszában. Tudni kell, hogy 
azon utcák listáját, melyek szer-
vizútként szerepelnek, tehát 
melegaszfaltot kapnak, nem a 
közgyûlés állította össze, hanem 
a Mûegyetem szakértői, több 
körülményt figyelembe véve, a 
szervizutakat tehát szakembe-
rek javaslatai alapján jelöltük 
ki – zárta szavait T. Mészáros 
András, jelezve: a hozzá inté-
zett kérdésekre a jövőben is 
válaszolni fog. Ádám Katalin

A sportcsarnok és a tanuszoda nem keverendõ össze; az energetikai felújítás az utóbbit érinti – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján a polgármester

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

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.

Hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alap-
ján, a 455/2011. (XII. 15.) határozatában foglaltaknak megfelelően

2012. november 29-én, 17.00 órától

közmeghallgatást tart.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

A közmeghallgatáson a megjelentek 
közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
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A kormány  döntése  alapján 
novemberben  a  nyugdíjasok 
átlagosan  15  ezer  forinttal  töb-
bet kapnak, a havi járandóságuk 
átlagban 1500 forinttal lesz több. 
Ezzel  is  bizonyítja  a  kormány, 
hogy  betartja  ígéretét:  az  inflá-
cióval arányosan emeli a nyug-
díjakat.  Közben  Európa  más 
országaiban  nyugdíjcsökkenté-
sek  regisztrálhatók.  Az  emelés 
mutatja annak a gazdaságpoliti-
kának sikerét, ami 2010-ben kez-

dődött.  A Fidesz–KDNP  vezette 
kormány  unortodox  gazdaság-
politikája  az  ellendrukkerek 
folyamatos  kereszttüzében  áll, 
ám támogatóinak száma növek-
szik.  Egyre  többen  felismerik, 
hogy  a  gazdasági  válság  követ-
kezményeit azok nem vállalják, 
akik  tulajdonképpen  okozták. 
A november  7-i  hírekben  sze-
repelt:  az  Európai  Bizottság 
elfogadta hazánk 2013. évi költ-
ségvetését  2,9  százalékos GDP-

arányos  hiánnyal.  A képviselő 
kifejtette:  ez  egyaránt  nagy 
politikai  és  diplomáciai  siker 
az  elmúlt  hónapok  brüsszeli 
eurobürokratáinak  támadásai 
közepette. Az elfogadás egyben 
azt is  jelenti, hogy a hazánkkal 
szemben 2004 óta folyamatosan 
fenntartott  túlzottdeficit-eljárás 
jövőre  megszûnhet.  Azt  azért 
figyelembe  kell  venni,  hogy 
hazánkkal  szemben  tovább-
ra  sincs  bizalom  Brüsszelben. 
Sokkal többet kell tennünk jobb 
vagy  azonos  eredmény  elérése 
érdekében,  mint  a  társorszá-
goknak.  Az  elfogadó  határozat 
egyben azt is jelenti, hogy 2014 
és  2020  között  a  kohéziós  ala-
pok  lehívása  valószínûleg  nem 
büntetés  mellett  válik  lehető-
vé  országunk  számára.  Ennek 
érdekében  a  kormány  diplo-
máciai  erőfeszítéseket  tesz, 
amelyhez  szövetségesünk min-
denekelőtt  Lengyelország, mel-
lette Csehország és Szlovákia is 
támogató partner.
Az államadósság alakulásáról 

a  parlament  vitanapot  tartott. 
A dokumentumokból  megálla-
pítható, hogy az első Orbán-kor-
mány  2002-ben  53  százalékos 
GDP-arányos hiánnyal adta át a 
kormányrudat  a  szoclibeknek, 
amit  azok  2010-ben  83  szá-
zalékra  növelve  adtak  vissza. 
A számok  nyelvére  lefordítva 
ez  azt  jelenti,  hogy  a  koráb-
bi  8  ezer  600  milliárd  forintos 
hiány  20  ezer  milliárdra  nőtt. 
A vitanapon  a  jelen  lévő,  szá-
molni  is  tudó  képviselők  leg-
nagyobb elképedésére Szekeres 
Imre  azt  fejtegette,  hogy  az 
említett  nyolc  év  alatt  mind-

Az Európai Bizottság döntése 
politikai és diplomáciai siker    
Aradszki András, Pest megyei 8. választókerület 
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Fenntartható 
fejlõdés bizottságának tagja november 8-án tartott sajtó-
tájékoztatót a Polgárok Házában az elmúlt hónap fonto-
sabb parlamenti törvényhozási tevékenységérõl. 

össze 19(!)  százalékkal nőtt  az 
államháztartás hiánya… 
A kormány  az  államadósság-

ból  két  év  alatt  négy  száza-
lékot  faragott  le,  ma  pedig  a 
között  a  négy  EU-állam  között 
van,  amelyeket  nem  fenye-
get  az  államháztartási  hiány 
„elszabadulásának”  veszélye. 
A hiánycsökkentés miatt  a  kor-
mány  –  előreláthatólag  –  nem 
tudja  megvalósítani  a  peda-
gógus-életpályamodell  2013. 
szeptember  1-jei  bevezetését. 
Aradszki András  kifejtette:  a 
sok  áldozatért  köszönet  illeti  a 
magyar lakosságot.
Az  adótörvényekről  szólva 

a  képviselő  elmondta,  hogy  a 
parlamenti  vita  megkezdődött. 
A 2013. évi adóváltozások fóku-
szában  egyebek  mellett  a  szu-
perbruttó kivezetése, a gyermek-
vállalás ösztönzése, az egységes 
adórendszer kialakítása, az ille-
tékkulcs-rendszer átalakítása, a 
befektetések  ösztönzése  és  az 
adómorál  erősítése,  illetve  az 
adóbeszedés  hatékonyságának 
növelése áll. A személyi jövede-
lemadó egységesen 16 százalék 
lesz, az öröklési és ajándékozá-
si  illetéknemekben  alkalmazott 
18-18  adókulcs  helyett  két  ille-
tékkulcs bevezetése várható, az 
általános  illetékmérték  18  szá-
zalék, a lakásszerzésekhez kap-
csolódó  kedvezményes  mérték 
kilenc százalék lenne.
A beterjesztett  földtörvény-

ről  Aradszki  András  elmondta, 
hogy annak legfontosabb célja a 
kezelhető birtokviszonyok meg-
valósítása, a magyar föld védel-
me  az  idegenek  kezébe  kerü-
lésétől. Dán,  francia  és  osztrák 
példák  alapján  a  cél  elérhető. 
Az  egyeztetések  során  előtérbe 
kerül  a  birtokmaximálás  és  a 
gazdálkodás  hatékonyságának 
optimalizálása.  A javaslat  1200 
hektárban  limitálná  a  megsze-
rezhető termőföld felső határát.
A kormány  rendezi  az  önkor-

mányzatok  adósságát:  612  milli-
árd forintnyi tartozást vesz át 1956 
helyhatóságtól. Az ötezer fő alatti 
települések teljesen megszabadul-
nak tartozásaiktól, míg a nagyob-
bak  sávos  rendezésre  számíthat-
nak.  Érd  45–60  százalék  közötti 
adósságátvállalásra számíthat. Az 
érdi önkormányzat nem luxusbe-
ruházásokra  költött,  hanem  egy 
nagyvárosiasodó  település  fontos 
infrastruktúra-fejlesztésére:  orvo-
si  rendelőre,  iskolára,  óvodára, 
csatornázásra  és  útépítésre.  Az 
önkormányzatok  jövőbeli  eladó-
sodásának  megakadályozására  a 
kormány a hitelfelvételeket ellen-
őrzi, látványberuházásokat pedig 
csak  saját  forrásból  finanszíroz-
hatnak.  MF

Aradszki András: A kormány az államadósságból két év alatt négy száza-
lékot faragott le
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Kezdve  az  elején:  jelenleg hány 
helyen dolgoznak a kivitelezők?
– Már  csak  hatvan  szakaszon 

dolgoznak a kivitelezők. Az idén 
ősszel  csapadékosabb  az  időjá-
rás, mint tavaly volt. Ezért várha-
tóan  kevesebb  csatornát  fognak 
építeni, mint az elmúlt év hason-
ló időszakában. Az elkezdett sza-
kaszokon még  dolgoznak,  amíg 
az időjárás engedi, de leginkább 
az utak helyreállítására kell kon-
centrálniuk  a  kivitelezőknek. 
Szeretném  azonban  ismételten 
hangsúlyozni,  hogy  a  csatorna-
cső lefektetése csak az első mun-
kafázis.  Amikor  a  csatornafek-
tető munkások  elmennek másik 
utcába, az nem azt  jelenti, hogy 
az utcában be is fejezték a mun-
kát,  az  utca  továbbra  is munka-
terület!  Ezután  következnek  a 
különböző  minőségellenőrzési 
próbák. Ki kell várni a konszoli-
dációt is. Ezután következhet az 
utak végleges helyreállítása.

– A csatornaépítésen kívül 
milyen más beruházások vannak 
jelenleg a városban?
–  Bár  idén  a  hírek  nagyrészt 

a csatornázásról  szóltak, és  ren-
geteg  kiásott  gödröt  láttunk  az 
utcákon,  jó  tudni, hogy az utcá-
kon  nem  csak  csatornaépítés 
folyik. Úgy esett, hogy a tervezett 
közmûépítések vagy rekonstruk-
ciók során pont 2012-re ütemezte 
be  a  Tigáz  is  a  Tárnoki  úton  a 
vezetékcserét. Ezért a Riminyáki 
úttól  kezdődően  az  Ürmös–
Csaba  utcai  kereszteződésen  át 
(a  zárda  melletti  kanyarban  is) 
a  Kutyavári  úti  csomópontnál 
Diósd  irányába  fordulva  (egé-
szen a településhatárig) nemcsak 
csatornaépítés  van  folyamat-
ban,  hanem  a  gázvezetéképítők 
is  dolgoztak.  A Szövő  utcában 
az  ELMÛ  végzett  vezetéképí-
tést.  Ott  szerencsére  eddig  nem 
voltak  nagyobb  panaszok  (bár 
süllyedések  előfordultak  a  csa-
padékos  időben).  Jövőre  várha-
tóan  lesz  egy  nagyobb  beruhá-
zás  ivóvízvezeték  tekintetében, 
amely  szintén  fog  néhány  for-
galmasabb útvonalat érinteni. Ez 
az  úgynevezett  „Svájci  Alapból” 
megvalósuló beruházás, amire a 
város csaknem 1,2 milliárd forint 
támogatást szerzett. A beruházás 
a Kutyavári  utat,  az Ürmös utca 
egy  részét,  a  Diósdi  utat  és  a 
Széchenyi teret is fogja érinteni.
–  Sokan  fordulnak  hozzánk 

azzal,  hogy  „a  csatornások nem 
megfelelően  állították  hely-
re  az  utat  ezen  a  szakaszon, 
nyitva vannak a munkagödrök”. 
Sajnos,  ez  ügyben  beruházói 
oldalról nem tudunk rájuk hatni, 

hiszen ez nem városi beruházás. 
Nemrég  azt  az  információt  kap-
tuk, hogy várhatóan csak tavasz-
szal  fejeződik  be  a  munkájuk, 
és még az is lehet, hogy újból ki 
kell  ássák néhány helyen  a már 
betemetett  árkokat. Mindezeken 
túl vannak „magánberuházások” 
is. Kevesen tudják, de például az 
Alsóvölgyi  út  elején  az  ott  lakó 
ingatlantulajdonosok  saját  pén-
zükön  csináltatták  meg  az  előt-
tük levő utat. Sokan reklamáltak, 
hogy  miért  nem  folytatódik  az 
építés,  miért  nem  olyan  előttük 
is az Alsóvölgyi út. A válasz erre 
az, hogy az a szakasz teljes egé-
szében  magánpénzből  épült, 
ilyen minőségû útépítésre a csa-
torna projektben nincs lehetőség
– Hogyan rendezhetők a befize-

tési hátralékok?
–  Az  ingatlantulajdonosok 

többsége  megértette,  hogy  a 
beruházás csak akkor tud megva-
lósulni,  ha minden  érintett  egy-
formán,  közösen  részt  vesz  az 
anyagi terhek viselésében. Eddig 
egymilliárd forintot utaltunk át a 
beruházónak – amiből az önrészt 
ki  lehetett  fizetni  –  és  továb-
bi  csaknem  egymilliárd  forint 
gyûlt össze a társulati tagok LTP 
megtakarítási számláin, amelyek 
később lesznek felhasználva. Van 
azonban a társulati tagok között 
egy kisebbség  – kb. 12% –,  akik 
eddig  valamiért  nem  fizették  be 
az érdekeltségi hozzájárulást, és 
semmilyen  hajlandóságot  nem 
mutattak  ennek  rendezésére. 
Többszöri  felszólítás  után  sem. 
Azt gondolom, hogy a  rendesen 
fizető többség érdekében is köte-
lességünk,  hogy  rávegyük  őket 
arra,  ők  is  fizessenek.  Pontosan 
ugyanúgy és értékében ugyanan-
nyit, mint a többiek. A késedelmi 
kamatokkal  együtt  most  kb. 
340 000  forintot kell  fizessen az, 
aki  eddig  semmit  nem  fizetett. 
A jogszabályok  szerint  ilyen 
esetekben  az  ügyet  át  kell  adni 
a  jegyzőnek,  aki  adók  módjára 
hajtja  be  az  adósságot.  Bár  az 
ilyen  ügyek  mindenki  számára 
kellemetlenek,  a  rendesen  fize-
tő  többség  érdekében  köteles-
ségünk  így  eljárni.  A következő 
hetekben  várhatóan  többen  fog-
nak felszólítást kapni a rendezés-
re. Az olvasókat is kérem: ha van 
olyan  ismerősük,  aki  még  nem 
fizetett,  szóljanak  neki,  hogy 
igyekezzen minél hamarabb ren-
dezni  az  adósságát!  Ha  egyben 
nem megy, akkor forduljon a tár-
sulati  irodához  (Érd,  Szabadság 
tér  12.,  telefon:  06-23/521-340), 
és  kérjen  részletfizetést,  de  ne 
halogassa sokáig!

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Helyreállítások, befizetések
Hány helyen dolgoznak jelenleg a kivitelezõk, milyen 
további beruházások vannak még jelenleg a városban, 
behajthatók-e a befizetési hátralékok? A részletekrõl 
ezúttal is Simó Károlytól, az Érdi Csatornamû Társulat 
elnökhelyettesétõl kaptunk tájékoztatást.
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Érd nemrégiben megkapta a 
Polgárőr Város kitüntető címet. 
Macsotay Tiborral, Érd Város 
Polgárőr Egyesület elnökével az 
önkéntesekből álló civil szer-
vezet tevékenységéről beszél-
gettünk.

– A nyár végén készült egy sta-
tisztikai kimutatás arról, hogy a 
csatornázással érintett területe-
ken milyen arányban fordult elő 
vagyon elleni bûncselekmény, 
azaz lopás, betörés vagy rablás. 
Kiderült, nem igazolódtak be a 
félelmek, hiszen jóval kevesebb 
bûncselekmény fordult elő, 
mint a korábbi esztendő azonos 
időszakában. Ön szerint minek 
köszönhető ez az eredmény?

– Mielőtt a kivitelezők elkezd-
ték volna a csatornázást, 2011-
ben készült egy bûnügyi sta-
tisztika, amit 100 százalékos-
nak vettek, és ehhez mérték az 
augusztus végéig összegyûjtött 
adatokat. Ebből kiderül, hogy 
havi szinten csaknem 60 száza-
lékkal csökkent a vagyon elleni 
bûncselekmények száma, de 
hangsúlyozom, ezek az adatok 
kizárólag a csatornázási mun-
kálatokkal érintett területekre 
vonatkoznak. A projekt elin-
dulása előtt tárgyalóasztalhoz 
ültünk a kivitelező konzorci-
ummal, és anyagi támogatást 
kértünk tőlük ahhoz, hogy 

folyamatosan biztosítsuk, ellen-
őrizzük azokat az utcákat, 
városrészeket, ahol éppen dol-
goznak. A konzorcium elzárkó-
zott, viszont az alvállalkozók 
együttmûködésére már számít-
hattunk, és ma is jó kapcso-
latban állunk a munkavezetők-
kel. Nem egy esetben, amikor 
aknát vagy gránátot találtak, 
azonnal értesítést kaptunk, és 
a helyszínre siettünk, hogy a 
rendőrséget segítve, biztosítsuk 
a területet. Előfordultak olyan 
esetek, amikor a lakó nem volt 
hajlandó beengedni a munkáso-
kat a kerítésén belülre, ilyenkor 
megpróbáltuk jobb belátásra 
bírni, és ahol szükséges volt, 
segítettünk a forgalom irányítá-
sában is. A felásott, munkagé-
pekkel elzárt területek nyilván 
csökkentik a bûnözök menekü-
lési esélyét, hiszen ilyenkor leg-
inkább csak gyalogosan lehet az 
utcákba bejutni, ezért inkább 
elkerülték a csatornázási mun-
kálatok alatt álló városrészeket. 
Ráadásul a frissen kiásott föld 
a nyomokat is megőrzi, tehát 
nem kockáztattak. Fontosnak 
tartom, hogy az építésvezetők 
kiválóan együttmûködnek a 
polgárőrséggel, ha gond van, 
azonnal értesítenek bennünket. 

– Példaértékûen együtt-
mûködnek a rendőrséggel és a 

közterület-felügyelőkkel is, de 
miben tudnak segíteni?

– Amióta elindult Ófaluban a 
24 órás szolgálat, a nap minden 
szakában két-három polgárőr is 
állandó jelleggel a területen tar-
tózkodik. A közterület-felügye-
lőkkel és az építéshatósággal 
együttmûködve ellenőrizzük az 
illegális építkezéseket, és meg-
akadályozzuk az illegális itt-tar-
tózkodást is, hogy elejét vegyük 
a bûncselekményeknek. 

– Nemrégiben a rongálások is 
igencsak elszaporodtak a város-
ban. E területen sikerült-e ered-
ményt elérni?

– Több esetben történtek 
tettenérések, de sajnos a van-
dalizmust nehéz megfékezni, 
mert gyakran pár pillanat alatt 
tönkre lehet tenni egy-egy utca-
névtáblát, szemétgyûjtőt, és 
ha nincs a közelben térfigye-
lő kamera, nehéz elkapni az 
elkövetőket. A rongálás tekin-
tetében inkább a stagnálás a jel-
lemző. Fontosnak tartom, hogy 
a Cigány Tanáccsal már megala-
kulása óta jó a kapcsolatunk, és 
rendszeres tájékoztatást kapunk 
tőlük, hiszen nekik is érdekük a 
bûnöző életmódot folytatókkal 
szembeni törvényes fellépés. 
Úgy értesültem, hogy a megerő-
sített ellenőrzés hatására sokan 
– akik nem Érdről származnak, 
és csak ideiglenesen, elsősor-
ban azért tartózkodtak itt, hogy 
bûncselekményeket kövesse-
nek el – önként elhagyták a 
várost. A településen élő romák-
nak is érdeke, hogy a bûnöző 
életmódot folytatók elmenjenek 
Érdről. 

– A polgárőrség személyi és 
anyagi feltételei magas szintûek 
a városban, de a tagok mind-
egyike önkéntes munkát végez. 

Hányan vesznek részt a felada-
tok teljesítésében?

– Jelenleg 134 tagunk van. 
Hét gépjármûvel rendelke-
zünk, 13 flottás telefonunk van, 
és saját frekvencia is segíti a 
gyors kommunikációt. Van egy 
terepjáró autónk is, így a szi-
lárd burkolattal nem rendelke-
ző, nehezen megközelíthető 
utcákba vagy településrészre is 
eljutunk. Mint említettem, az 
önkormányzat kiemelten keze-
li a közbiztonság védelmét, 
és rendszeresen támogatja a 
munkánkat, így az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöksége az 
idén a Polgárőr Város kitüntető 
címet adományozta Érdnek. Ezt 
az elismerést első ízben ítél-
ték oda, és T. Mészáros András 
Nyíregyházán, a Polgárőr napon 
vette át Pintér Sándor belügy-
minisztertől. Ez a kitüntetés 
igazolja: az ország is felfigyelt 
arra, hogy az érdi önkormány-
zat kiemelten kezeli a lakosság 
biztonságát szolgáló polgárőr-
ség mûködésének folyamatos 
támogatását.

– A Szem mozgalom is elin-
dult, ami elsősorban a lakosság 
egymásra figyelését szorgalmaz-
za. Ennek is van pozitív hatása? 

– Lassan két éve propagáljuk, 
és bár úgy tûnik, nem látvá-
nyosak az eredmények, mégis 
tagadhatatlan, hogy érdemes 
volt elkezdeni és foglalkoz-
ni vele, mert a lakosság egyre 
többször tesz bejelentést, ha 
valami rendelleneset, gyanúsat 
lát, és már sokkal pontosabban 
meg tudja fogalmazni, hol és 
mit észlelt, amikor betelefonál 
a rendőrségre, vagy a polgárőr-
séget hívja. Az információ áram-
lása tehát egyre gyorsabb, így 
mi is azonnal tudunk reagálni 

Feleannyi besurranás, alkalmi lopás és betörés volt idén, mint tavaly

A csatornázás a betörõket is akadályozza
A korábbi tapasztalatok alapján sokan tartottak attól, 
hogy a csatornázási beruházással érintett területe-
ken növekedni fog a vagyon elleni bûncselekmények 
száma, de az ellenkezõje történt: nem vagy alig for-
dul elõ bûncselekmény ott, ahol folynak a munkála-
tok. A bûnözési adatok javulása számos tényezõnek 
köszönhetõ, de sokban függ a rendõrség, a polgárõrség 
és a közterület-felügyelõk összehangolt munkájától is. 

az eseményekre, ami – a rend-
őrség és a közterület-felügyelet 
összehangolt munkájával együtt 

– jelentősen hozzájárult az utób-
bi időben tapasztalható, javuló 
közbiztonsághoz.  Bálint Edit

Macsotay Tibor: Az érdi önkormányzat kiemelten kezeli a lakosság bizton-
ságát szolgáló polgárõrség mûködésének folyamatos támogatását
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Közlemény
Tisztelt Mozgássérült  
Betegeink!

Intézményünk Felső utcai bejárata 
mozgássérült betegek számára, külö-
nösen esős időben nehezen megköze-
líthető, ezért javasoljuk, hogy az Alsó 
utcai kapun hajtsanak be az intézmény 
új épülete előtti belső parkolóba. A 
régi és az új épületet összekötő folyosó 
a Szent Klára gyógyszertár felőli oldal-
ról akadálymentesen megközelíthető. 
A folyosó ajtaja egy kerekes székből is 
elérhető nyomógombbal nyitható. A 
folyosón jobbra fordulva találhatók a 
liftek, amikkel el tudják érni a karto-
nozót, illetve az igénybe venni kívánt 
rendelést.

Dr. Kőszegi Gábor
a Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény főigazgató főorvosa

Nyílt nap
A Kós Károly Szakképző Iskola 
értesíti az érdeklődőket, hogy

2012. november 21-én  
9 órai kezdettel

tartja a nyílt napját.

Nyílt nap
A Gárdonyi Géza Általános Iskola  

és Gimnázium
2012. november 27-én  

10 órai kezdettel
nyílt napot tart a gimnázium 

iránt érdeklődő
nyolcadik osztályos diákoknak  

és szüleiknek.
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. november 19 –25.

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 19. hétfő, 17 óra
Konfliktuskezelés
Előadó: Tóth Anna

„Kedvenceink” III/2.
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.

Kiállítások 
A művelődési központ kamara-
termében
A Poly-Art Alapítvány  
kiállítása

Megtekinthető: 2012. november 27-ig.

Az előtéri kiállítótérben
november 27-ig
„Textilszobrászat”
– egy vadonatúj technika a krea-
tivitásban
Mach Márti textilszobrász kiál-
lítása

A Városi Galériában
(Érd, Alsó u. 2.)
november 28-ig

„Az elmúlás kövei”
Nagy Imre Gyula
festőművész kiállítása

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
2012. november 16. (péntek), 18 óra
Kang Chan Mo, Kim Jeong-
soon, Kim Jung Hyen
dél-koreai művészek és 
Párkányi Péter szobrászmű-
vész kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András polgármester
A tárlatot megnyitja: Dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter
A kiállítás megtekinthető: 2012. 
december 7-ig.

Előzetes:
2012. december 2-án, vasárnap 11 órakor
„Kócszakállú Mikulás” 
Huzella Péter gitáros-énekes 
Mikulás-váró műsora

Minden 14 év alatti gyermek 
ajándékot kap a Mikulástól!
Csomagjegy: 600 Ft.

Belépőjegy: 1000 Ft.
Családi jegy: 3200 Ft.

2012. december 8-án, szombaton 9–12 óráig
Baba-mama börze  

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

Felhívás Betlehem készítésére
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ betlehemes kerámia-
kiállítást rendez, amelyre 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
 

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu

info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: Keddtől vasárna-
pig: 10.00–18.00 óráig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói 
Belépőjegyárak 
Teljes árú: 800 Ft 
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás

3.  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás 
Teljes árú: 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

A Magyar  Földrajzi  Múzeum  konfe-
renciaterme  és  tetőtéri  előadóter-
me  50  fős  rendezvényekre  bérbe 
vehető  kulturális,  közművelődési 
alaptevékenységgel  összeegyeztet-
hető 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! Tel.: 23-365470

A felnőttkönyvtár programja

Kínai gyógyászat 
a József Attila Szabadegyetem 
ismeretterjesztő sorozata a
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban (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-jelme-
zes qigong-bemutató. 

KÖZÖS GYAKORLATOK, vala-
mennyi jelenlévő részvételével.
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, 
karcsúsítóprogram, gyógynövé-
nyek, 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 (elő-
vételben kapható)
Napijegy: 500 Ft

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:   12–17 h
péntek:  10–17 h

2012. november 21. szerda, 18 óra

Müller Péter 
beszélgetés szeretetről, 

szerelemről, 
szeretkezésről…

Belépő: 1700 Ft

Müller Péter köszöntője:
Kedves érdi barátaim! Én 
tulajdonképpen nem előadá-
sokat tartok, hanem beszél-
getek. Ezeknek a beszél-
getéseknek van ugyan egy 
témája, de nem az a fontos. 
A fontos, hogy ihletett álla-
potban legyek, és megérez-
zem mindazt, ami akkor és 
ott a „levegőben lebeg”. Vagy 
más szóval: ami a lelketeket 
éppen foglalkoztatja. Egy elő-
adás mindig több, mint gon-
dolatok és szavak átadása. 
Ezeket el lehet olvasni köny-
vekben is. Ha beszélek hoz-
zátok, egész lényem adásba 
kerül, a gondolataim, az 
érzéseim, de legfőképpen az, 
amit nem is én adok, hanem 
nálamnál sokkal gazdagabb 
Erők, melyeknek én csak az 
eszköze vagyok.
Ti is inspiráltok.
Azért hagyom égve a nézőté-
ri világítást, hogy lássam a 
szemeteket.
Remélem, jól fogjuk érezni 
magunkat, egymással.
 Müller Péter

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök:  12–17 h
péntek: 12–16 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12–17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

p
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Érdi Újság 7mûvelõdés

november 19. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

miai 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 Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő 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 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

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

november 20. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem 

János evangéliuma 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. isme-

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

Nemes Tibor filmje 44. 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 44. rész 
20:45 Híradó
21:00 Erzsébet-tábor 3/1. 

dokumentumfilm, 26’ 
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Fény-Kép

november 21. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Erzsébet-tábor 3/1. dokumentumfilm, 26’ 
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 44. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 

János evangéliuma 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. 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 6/6. 

magyar dokumentumfilm sorozat, 33’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

retterjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

november 22. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás
08:50 Négyszemközt
09:05 Csillagszem
09:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 44. rész 
10:05 Polgár-társ
10:35 Számvetés 6/6. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 33’ rendező: Tóth Péter Pál 

11:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 44. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

18:10 Számvetés 6/6. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 33’ rendező: Tóth Péter Pál 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Péter vallástétele 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 44. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 23. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 

Péter vallástétele 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Számvetés 6/6. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 33’ rendező: Tóth Péter Pál 
10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 44. rész 
11:05 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/6. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 33’ rendező: Tóth Péter Pál 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Erzsébet-tábor 3/1. dokumentumfilm, 26’ 
17:25 Polgár-társ
17:55 Fény-kép
18:25 Itthon – Otthon Nagyvárad 12/10. 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 

14/11. magyar ismeretterjesztő filmsoro-
zat 30’ rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 

Péter vallástétele 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

november 24. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Szólád, 50/33. gasztronómiai 

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

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

sorozat, 33’ rendező: Tóth Péter Pál 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Péter vallástétele 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szólád, 50/33. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 44. rész 
20:30 A tanítónő 

magyar romantikus dráma, 85’ 
rend.: Keleti Márton 
fsz.: Szörényi Éva, Jávor Pál 

22:00 Érdi Panoráma
22:30 Csillagszem

november 25. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

Péter vallástétele 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Szólád, 50/33. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szólád, 50/33. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Péter vallástétele 60’ 

17:00 A tanítónő magyar romantikus dráma, 85’ 
rend.: Keleti Márton 
fsz.: Szörényi Éva, Jávor Pál 

18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/11. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 45. rész 

19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. november 19 –25.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

 internet: www.radioerd.hu

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

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

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

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

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

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

A hetvenegy éves Nagy Imre 
Gyula Budapesten született, 
a Fáklya Klub szabadiskolájá-
ban folytatott képzőmûvészeti 
tanulmányokat. Mûvészi fejlő-
désének meghatározó mestere 
Fischer Ernő festőmûvész volt. 
Nagy Imre Gyula a 90-es évektől 
tagja a Magyar Alkotómûvészek 
Országos Egyesületének, 1996-
tól pedig a Magyar Festők 
Társaságának és a Kapos-Artnak 
is tagja. Számos csoportos és 
egyéni kiállításon vett részt. 
Mestere, Fischer Ernő festő- és 
alkotómûvész azt írta róla, hogy 
Nagy Imre Gyula nem külső 

dolgokról akar beszélni, hanem 
a belsőkről, és nem kívánja egy-
mástól elválasztani a formát és 
a tartalmat – mutatott rá a kiál-
lítást megnyitó értékelésében 
Novotny Tihamér mûvészeti 
író, majd hozzáfûzte: érdekes, 
hogy tíz évvel később Molnár 
Gyula festőmûvész, a barát kol-
léga valami hasonló, a formát 
és a külső, belső lefedettsége-
ket említi. Véleménye szerint 
Nagy Imre Gyula alkotásaiban a 
káoszból teremt rendet, tisztát-
lanságból tisztaságot, kollektív 
hangzavarból harmóniát, karak-
teres egy- és többszólamúságot, 

Letisztult formavilág és szuggesztív erõ a festményeken

Az elmúlás kövei a Városi Galériában
Ismét egy országos hírû festõmûvész kiállításának adott otthont az Érdi Városi 
Galéria. A múlt pénteken, november 9-én Novotny Tihamér mûvészeti író Nagy 
Imre Gyula Az elmúlás kövei címû tárlatát nyitotta meg, amit a festõmûvész „múló 
jelenlétet számon tartó néma zsolozsmájának” is nevezett a mûvészettörténész.

letisztult formavilágot hoz létre. 
Az absztrakció geometrikus 
szerkezete adekvát tartalmiság-
gal telítődik. Kezdet és vég, lét 
és nemlét között szuggesztív 
erőt teremt – emelte ki Novotny 
Tihamér, majd azzal folytatta 
gondolatmenetét, hogy Nagy 
Imre Gyula az a mûvész, aki 
mindig azonos azzal a forma-
világgal, amelyet létrehoz. Õ az 
az alkotótípus, aki teljes sze-
mélyiségével, létezésével vesz 
részt az alkotásban. Minden 
festménye saját habitusának 
tükörképe. Nem szerepeket 
próbálgat, nem jelmezek-
ben tetszeleg, és nem azokat 
cserélgeti, hanem egyszerû 
és megismételhetetlen szub-
jektumát fogalmazza meg a 

saját, senki mással össze nem 
téveszthető vizuális formákon 
keresztül. Életérzésben megka-
pó komolyság jellemzi, és csak 
néha-néha mosoly, inkább a 
sztoikus bölcsesség, visszafo-
gottság, mértéktartó elegancia 
jellemzi mûveit – fogalmazott 
a mûvészettörténész, hangsú-
lyozva, hogy Nagy Imre Gyula 
képeit a rendes egyszerûség és 
az átható tisztaság lengi körül. 
Színei a fekete, fehér és a szür-
ke árnyalatai, sárgára és bar-
nára, olykor vörösre épít, de 
leginkább a zöldek, a vegetáció 
színei hiányoznak a festmé-
nyeiről. Leginkább az elmúlás 
köveit, a függőleges és a túlvi-
lágra mutató alakzatok láthatók 
alkotásain. Mértani síkjai min-
dig tereket sejtető mûgonddal 
épülnek egymásra. A mértani 
testek takarják, nyitják, zárják, 
konstruálják egymást, mint-
ha mindez a múló jelenlétet 
számon tartó, néma zsolozs-
mája lenne – mondta végül a 
kiállítást megnyitva Novotny 
Tihamér mûvészeti író. 

Az Elmúlás kövei címû tárlat 
megnyitójának remek hangula-
tot kölcsönzött Szatmári Kristóf 
szaxofonjátéka, majd a résztve-
vők elmerülhettek Nagy Imre 
Gyula a két tágas kiállítótermet 
betöltő, geometrikus alkotásai-
ban. Igaz, voltak, akik a megnyi-
tót követően a Szepes Galériába 
siettek, mert ezzel a kiállítással 
egyidőben a kultúrházban épp 
a Poly-Art alkotók tizenhetedik 
bemutatkozásának megnyitójá-
ra került sor. A véletlen egy-
beesés azonban csak fokozta 
a mûvészetkedvelők élményét, 
akik immár két, egymáshoz 
igen közel eső helyszínen gyö-
nyörködhettek és mélyülhet-
tek el a sokszínû és filozofikus 
alkotásokban.  Bálint Edit

Alkotások és szemlélõk a Városi Galéria tágas termeiben
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Kéri Mihály, a Városi Galéria mûvészeti vezetõje köszöntötte a kiállítás 
megnyitóján a mûértõ közönséget Nagy Imre Gyula fél termet betöltõ, monumentális alkotása
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Kubassek Jánossal beszélget-
tünk. 

– Harminc éve a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója. 
Kutatói munkássága világszerte 
elismert, eredményeit számta-
lanszor díjazták. 2012-ben el-
nyerte a Magyar Érdemrend tisz-
tikeresztjét, illetve az Érd Város 
Díszpolgára címet. E két kitün-
tetés kinek-minek szól: a mú-
zeumigazgatónak vagy a ma-
gyar földrajzi felfedezők, utazók 
kutatójának, avagy Kubassek 
János életmûvének?

– Mindenekelőtt azt szeret-
ném hangsúlyozni: nagy öröm 
számomra, hogy felfigyeltek 
munkám eddigi eredményeire. 
Jó érzés volt, hogy Érd városa, 
amely létrehozta ezt a múze-
umot, és a fejlesztését is min-
denkor szívügyének tekintette, 
az Érd Város Díszpolgára cím-
mel tüntetett ki, amit egy szép 
nemzeti ünnepen vehettem át. 
A Magyar Érdemrend tisztike-
resztje az egyik legmagasabb 
állami kitüntetés, és számomra 
nagy meglepetés volt. Úgy vé-
lem, annak a tevékenységnek 
szól, amelyet a múzeumban és 
a tudományos életben végzek 
– ehhez azonban sokan mások 
is hozzájárulnak. E kitüntetés 
elismeri az ő munkájukat is, 
amelynek fő célja, hogy a ma-
gyar utazók, földrajzi felfedezők 
munkásságát feltárjuk, minél 
szélesebb körben bemutassuk, 
és világszerte népszerûsítsük. 
Ez egy küldetés. Hogy e misszi-
ót itt Érden végezhetem, abban 
az épületben, ahol 1983-ban 
megkezdtem a munkámat, kü-
lön öröm nekem. A kitüntetés 
azonban nem szabad, hogy el-
bizakodottá tegyen. Inkább fe-
lelősséget jelent a feladatok és 
a kollégák iránt, hogy senki ne 
érezze azt: méltatlant jutalmaz-
tak. 

– Nagyon hálás vagyok 
a családomnak, a szüleim-
nek, a kitûnő pestszentlőrin-
ci és debreceni tanáraimnak, 
a múzeumalapító  Balázs Dé-
nesnek, aki nagyszerû példát 
adott, akiktől nagyon sokat 
kaptam, tudást, emberséget, 
világszemléletet, biztatást és 
ösztönzést. Az ő áldozatos  te-
vékenységük is benne van az 

eredményekben, amit soha nem 
szabad elfelejteni. Minden, ami 
jó van bennem, azt elsősorban 
nekik köszönhetem, ami rossz, 
azt én magam tettem hozzá… 

– Most, míg beszélgetünk, 
többször is megszólalt a telefon; 
földrajzi felfedezőkről szóló elő-
adások megtartására érkeznek 
felkérések. Van olyan meghívás, 
amelynek nem tesz eleget?

– Rengeteg iskolába, egyéb 
intézménybe hívnak, és ha te-
hetem, mindenhová örömmel 
megyek. De ha azt látom, hogy 
nem érvényesül az a szellemi-
ség, amit fontosnak tartok, vagy 
nem az a fő cél, hogy a valódi 
értékeket megmutassuk, akkor 
úgy érzem, félre kell állnom. Ez 
ritkán fordul elő, de azért meg-
történt már. Nincs szereplési 
kényszerem, ha nincs mikrofon 
vagy kamera a látókörömben, 
nem kapok hiánybetegséget. 
Fontosnak érzem a nyilvános-
ságot, hogy eljussunk az embe-
rekhez, de nem mindenáron és 
minden módon. A valódi érté-
keket, amelyekért az ember dol-
gozik, felépíteni nagyon nehéz, 
de lerombolni nagyon könnyû. 
Fontos, hogy megőrizzem az 
emberek bizalmát, hiszen az 
én munkám olyan, hogy nem-
csak az állami költségvetés áll 
mögötte, hanem nagyon sok 
emberi felajánlás, segítség is. Jó 
példa erre a szoborkertünk – az 
emberek áldozatkészségének 
köszönhető, hogy nyersanyag-
áron készülhettek el a földraj-
zi felfedezők szobrai. Kaptunk 
pénzt a miskolci hegymászók-
tól, a vadászszövetség tagjaitól, 
érdi polgároktól, tudósoktól. 
Balázs Dénes szobrának elké-
szítéséhez a világ minden pont-
járól jöttek csekkek, felajánlá-
sok. Sok közadakozás úgy ér 
véget, hogy a cél nem valósul 
meg, az emberek pénze pedig 
elúszik. Nálunk ilyen nem volt. 
Hozzáteszem: Balázs Dénes 
szobra esetében a kezdeti ösz-
szeget – százezer forintot – én, 
illetve a családom ajánlotta fel; 
ezt aztán nagyon sok adomány 
követte. Egy jó ügyért áldozatot 
kell hozni – ha kell, lemondani, 
illetve vállalni többet, keveseb-
bért. Sokat tanultam az ázsiai 
emberektől, akik mindig háttér-

be tudják szorítani a pillanatnyi 
küszöbérdekeiket egy nagyobb, 
közös érdek elérése céljából. 
Ezért tudnak előrejutni, váltak 
vezető hatalommá. Sokat jártam 
– éltem is – Ázsiában. Tajvanon 
megragadott, milyen erőfeszí-
tésekkel tudták a nyomorúsá-
got jólétté változtatni. 1949-ben 
Tajvan és Magyarország gaz-
daságilag egy szinten állt; ott 
is diktatúra volt (jobboldali), 
itthon is (csak éppen baloldali). 
De mi maradt a diktatúrák leál-
dozásával? Esetünkben gazda-
sági romhalmaz, a másik után 
prosperáló gazdaság. Tajvanon 
az emberek nem költik el azon-
nal, ami megvan. Gondolnak 
a holnapra, a holnaputánra. 
Koreában is azt tapasztaltam: 
az emberek azt az elvet köve-
tik, hogy mások hasznára és 
a maguk örömére dolgoznak 
– együtt, közös célokért. 

– Sok időt töltött külföldön, 
utazóként, ösztöndíjasként, 
meghívott előadóként, nemcsak 
Ázsiában, hanem az Egyesült 
Államokban és Angliában is. 
Sosem kísértette meg a gondo-
lat, hogy kint marad?

– Első ázsiai utamat senki 
sem finanszírozta, napi másfél 
dollárból éltem, és háromszáz-
tíz napot töltöttem kint egy ba-
rátommal. Nyomorogtunk, kín-
lódtunk, de utunkból két kötet 
is született. Amikor a Kőrösi 
Csoma Társaságok meghívásá-
ból az USA-ban jártam 1985-
ben, magam fizettem a repülő-
jegyemet – úgy gondoltam, ne-
kem is kell áldozatot hoznom 
azért, hogy ott legyek, ne higy-
gyék azt a meghívóim, hogy 
tőlük várok mindent. Mikor San 
Franciscóban megkérdezték 
egy előadásom után, hogy ki 
finanszírozta a kijutásomat, és 
megtudták, hogy saját erőből fe-
deztem – akkor egy repülőjegy 
hathavi fizetésnek felelt meg 
–, nagyon megdöbbentek. Nem 
kértem honoráriumot, mégis 
annyi tiszteletdíjat gyûjtöttek 
össze, hogy három hetet el tud-
tam tölteni a Hawaii-szigeteken. 
Ott, az Egyesült Államokban 
és Kanadában szembesültem 
egyébként azzal, hogy milyen 
sok küzdelem van az eredmé-
nyek mögött, és azzal is, hogy 

az emberekből az erőfeszítések 
nem ölték ki az áldozatkészsé-
get. Találkoztam persze a jólét 
ezernyi jelével is, de ezt már ko-
rábban, egyetemistaként meg-
tapasztalhattam Angliában. Az 
árubőség, az életszínvonal már 
akkor is hidegen hagyott – amit 
irigyeltem, az a szabad utazás 
lehetősége volt; az, hogy a kinti 
diákok útlevelei tele voltak pe-
csétekkel. De még emiatt sem 
maradtam volna kint. Társaim 
közül többen gondolták, hogy 
nem fogok hazajönni – beszél-
tem már angolul, voltak szakmai 
ismeretségeim, mégis hazajöt-
tem. Az Egyesült Államokban, 
1985-ben is felcsillantott az élet 
jóval több javadalmazást, lehe-
tőséget, perspektívát. Én azon-
ban a hazámat választottam. 
Nem érzem ennek semmilyen 
sanyarúságát, hátrányát. Tény, 
hogy sok mindenért jóval töb-
bet kell dolgozni, küzdeni, sok 
minden nehezebben megy, de 
akkor is ide tartozom. És még 
egy szempont: egyetlen magyar 
múzeum sincs, ahol harminc 
éve ugyanaz lenne az igazgató 
– csak itt, Érden. Nekem ez a 
folytonosság nagyon fontos, és 
a jelenlegi számomra a legfon-
tosabb poszt, ami csak létezik 
– hiába keresnék máshol többet. 
Ha kétévenként változott volna 
az igazgató – vagy a beosztottak 
– személye, ez a múzeum nem 
jutott volna el idáig. Ezt csak 
hosszú távú munkával, elhiva-
tottsággal lehetett elérni. 

– Huszonhat esztendősen lett 
a múzeum igazgatója. Hogy ér-
zi: érdeklődése, személyisége 
mennyire nyomta rá „bélyegét” 
az intézményre?

– A múzeum szellemiségét 
alapvetően Balázs Dénes hatá-
rozta meg; két állandó kiállítás 
szellemi atyja ő volt. Ezek a 
Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők és A Kárpát-medence 
magyar feltárói. Persze a kutató-
munkában, az anyaggyûjtésben, 
feltárásban én már diákként 
részt vettem, az ő instrukciói 
szerint. Nem én voltam egyéb-
ként a jelölt erre a posztra, csak 
éppen a felkérést a másik három 
nem vállalta, vagy a körülmé-
nyek miatt, vagy azért, mert 
nem tartotta megfelelő karrier-
nek. Igazuk volt, hiszen csak a 
csupasz falak álltak, pénz nem 
volt, csak feladatok – és bizony 
karriert sem futottam be, tekint-
ve, hogy harminc éve ugyanaz 
a pozícióm. A harmadik jelölt 
egyébként azért nem vállalta a 
feladatot, mert anyagilag nem 
látta jövedelmezőnek – neki 
is igaza volt, hiszen általános 
iskolai tanárként többet kere-
sett. Csakhogy én ezt a mun-
kát nem egzisztenciális okok-
ból vállaltam. Az első négy év 
nagyon nehéz volt – 1987-ben 
nyertük el a múzeumi rangot, 
addig gyûjtemény voltunk. 
Ekkor hagytam abba a tanítást. 
1990-től nagyon jelentős volt a 
fejlődés, akkor már több mun-
katársunk volt, és a munkánkat 
magasabb szinten tudtuk végez-
ni. A Magyar Földrajzi Társaság, 
az egyetemek és számos neves 
kutató is mögöttünk állt. Ennek 
a munkának rengeteg öröme 
volt, de nehézsége is – soha 
nem rendelkeztünk ugyanis 
elegendő forrással, energiánk 
nagy részét a szükséges anyagi-
ak előteremtése emésztette föl. 
A várost egyébként csak mesz-
szemenő tisztelettel tudom em-
líteni: mindig fontosnak érezték 
a támogatásunkat, ahogy ma is. 
Ennek köszönhető, hogy uniós 
támogatással ki tudtuk alakítani 

Beszélgetés Kubassek János világutazóval, múzeumigazgatóval 

Harminc év alatt a Föld körül
Harminc esztendeje ugyanazon a munkahelyen és munkakörben dolgozik, ugyanan-
nál az íróasztalnál. Emellõl áll föl, hogy elõadást tartson, mondjuk Pesterzsébeten, 
vagy San Franciscóban. Autója nincs, mégis bejárta a világ kilencvenkilenc 
országát (számosat többször is). Egyszer élõ krokodilfiókát rejtegetve, másszor 
nagybetegen érkezett haza, de mindig visszatért, pedig külföldön „fényes” karriert 
futhatott volna be. Õ azonban sosem akart más lenni, mint ami: a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója. 

a tetőteret, és vannak céljaink, 
van jövőképünk, és látjuk, hogy 
a múzeum küldetés-nyilatkoza-
tát a jövőben is meg tudjuk 
valósítani. 

– Mindig távlatokban gondol-
kodik, vagy a jelenben is?

– Természetesen mindket-
tőben. Nézzünk a lábunk elé, 
hogy el ne botoljunk, de néz-
zünk előre is, hogy el ne téved-
jünk. Ezt nagyon nehéz egy-
szerre megvalósítani, de nagyon 
fontos, hogy tisztában legyünk 
azzal, mit szeretnénk most, és 
mit szeretnénk később elérni.

– Erre a „későbbre” rátérve: 
a múzeum már elnyerte XXI. 
századi arculatát. Mik a további 
tervei?

– A nemrég elfogadott múze-
umi törvény kimondja: a mú-
zeum tudományos intézmény. 
Ahol nem folyik tudományos 
munka, ott nem is használhat-
ják ezt a megjelölést – lehet 
kiállítóhely, bemutatóterem, de 
nem múzeum. Ugyanez az eu-
rópai trend is – nem beülünk a 
készbe, aztán évtizedekig úgy 
teszünk, mintha dolgoznánk. 
Az a fontos, mit teszünk napról 
napra, mivel gyarapítjuk a szak-
területet és a befogadó közeget 
– és az sem mellékes, hogy amit 
csinálunk, fontos-e az embe-
reknek? Hozzájuk szól-e, van-e 
társadalmi igény rá? Mi napról 
napra kapjuk a felkéréseket, 
ami a fentieket bizonyítja. Az 
európai világban kultusza van 
a nagy felfedezőknek, és a mi 
utazóink sem kevesebbek náluk 
– ezt kell megmutatnunk, és én 
minden munkámat és feladato-
mat ennek rendelem alá. Nincs 
nagyobb öröm számomra, mint 
az elfeledett kincsek fellelése és 
bemutatása. 

– Hogyan lehet megfogni ma, 
az internet és a televízió világá-
ban az embereket, és felkelteni a 
figyelmüket mindaz iránt, amit 
a Magyar Földrajzi Múzeum be-
mutat?

– Múzeumpedagógiai tevé-
kenységünk ezt a célt szolgálja 
– az óvodásoktól az egyetemis-
tákig nagyon sok emberhez tu-
dunk eljutni. Számos kiadvá-
nyunk is születik, jó kiállítások, 
érdekes programok, táborok 
– ez mind-mind motiváló erő. 

– Hova utazik legközelebb?

– Eddig kilencvenkilenc 
országba jutottam el, jórészt 
saját erőből, néhány esetben 
ösztöndíjasként. Hogy melyik 
lesz a századik, arra nézvést 
vannak terveim, de még nem 
szeretnék beszélni róla, hát-
ha nem valósul meg. Nem re-
kordként hajszolom az utazá-
sokat – van egyébként, ahová 
többször visszatértem. Egyik 
kedvenc országom (ha lehet 
így mondani) Erdély, a má-
sik Thaiföld, de nagyon szere-
tem Svájcot, Nagy-Britanniát 
és rendkívül nagyra becsülöm 
Németországot, azt a teljesít-
ményt, amit a tudomány és 
gazdaság terén felmutatnak. 
Az európai szellemiséget is na-
gyon tisztelem – hiszen minket 
ezernyi szál köt Európához, és 
mi is részei vagyunk. Ezeket a 
gondok és nehézségek köze-
pette sem szabad elfelejteni. 
Európaiságunkat és magyarsá-
gunkat soha nem szabad szem-
beállítani – ez a kettő össze-
tartozik. Az, hogy mi Európa 
szívében vagyunk, figyelmen 
kívül nem hagyható geográfiai 
tény, és bizony itt is fogunk 
maradni – és reméljük, meg is 
fogunk maradni.

 Ádám Katalin

Egy jó ügyért áldozatot kell hozni – ha kell, lemondani, illetve vállalni többet, kevesebbért – vallja Kubassek 
János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

helyi társadalom

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 meg-
valósítása keretében laboráns feladat ellátása (Releváns pályázati kiírás: A természettu-
dományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban, 
kódszám: TÁMOP-3.1.3-10/1 Közép-Magyarországi Régió) – közreműködik abban, 
hogy a projekt helyszínéül szolgáló laboratórium működése zavartalanul biztosított, 
szakszerű legyen; – biztosítja a laborgyakorlatok és bemutató órák technikai támoga-
tását; – segíti a szaktanárok és a diákok munkáját; – feladata a kísérletekhez szükséges 
anyagok beszerzése, a természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, továbbá a 
laboratóriumi foglalkozások lebonyolításában és a kísérleti eszközök, felszerelések táro-
lásában, tisztán tartásában – 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 kidolgozá-
sa történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi intézmény bevonásával. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, 5452401 003101 OKJ számú általános laboráns és 54 524 010010 

5401 OKJ számú általános vegyipari laboratóriumi technikus vagy főiskolai szintű kép-
zésben 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 ter-
mészetben” 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. decem-
ber 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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Ajándékozzon jobb hallást szeretteinek!

Most 66% kedvezményt adunk két
láthatatlan, egyénileg fülre alakított,
prémium kategóriás SoundLens hallókészülék
egyidejû vásárlása esetén 2012. december 31-ig.

Hozza el szeretteit egy elôre egyeztetett idôpontban
ingyenes hallásvizsgálatunkra, és ajándékozza
meg Ôket a Starkey egyik legjobb hallókészülékével! 

www.starkey.hu
Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletfi zetési lehetôség • Hallókészülék próbahordás

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

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

Ascent Hallásszalon Érden

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése, valamint az ÉrdKom Kft. 
megállapodást kötött a város 
közigazgatási területén kelet
kező zöldhulladék kezelésére, 
begyûjtésére. A megállapodás 
szerint az ÉrdKom Kft. a zöld
hulladék elszállításához a 
gyûjtési időpontok és az utca
nevek feltüntetésével ütemter
vet készített, amely az alábbiak
ban, az ÉrdKom Kft. honlapján 
(www.erdkom.hu) és a szóróla
pokon megtalálható. 

Kérjük, hogy az ütemtervet 
figyelmesen tanulmányozza át, 
és az ön utcájához feltüntetett 
napon reggel 7 óráig szíves
kedjen kihelyezni az ingatlana 
elé az elszállításra szánt zöld
hulladékot. A zöldhulladékot a 
szóródás elkerülése érdekében 
zsákba rakva, bekötve kell kihe
lyezni. A gyûjtőzsákokat nem 
ürítjük, a gyûjtés zsákostul tör
ténik. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
zsákokban csak zöldhulladék 

helyezhető el, annak tartalmát 
szúrópróba szerint ellenőriz
zük. 

Ha a zsákban NEM zöldhulla
dék kerül elhelyezésre, abban az 
esetben az ingatlan elé kihelye
zett teljes tétel elszállítása meg
tagadható. A szolgáltatásunkat 
az ingatlantulajdonosok részére 
térítésmentesen végezzük. 

Együttmûködésüket köszön
jük:

 Érd-Kom Kft.

Tájékoztató  
az õszi zöldhulladékgyûjtésrõl

Sajnos Érdről ismét, mint leg
utóbb is, nagyon kevesen 
érkeztek, pedig egyre több jel 
utal arra, hogy érdemes volna 
a város vállalkozóinak jobban 
odafigyelni a magyar–algériai 
együttmûködésekre. Fülemen 
Róza érdi üzletasszony ezt 
nagyon szorgalmazza – ő volt a 
mostani konferencia szervezője 
is –, akárcsak Tóth Tamás alpol
gármester, aki szintén jelen volt, 
hangsúlyozta: 

– Érdemes volna odafigyelni 
az északafrikai lehetőségekre, 
hiszen gazdag országokról van 
szó. Különösen Algériára érde
mes figyelnünk, már csak az 
évtizedekre visszanyúló kap
csolataink miatt is.

Még ma is rengeteg nyoma 
van az északafrikai országban 
a magyar jelenlétnek, utak
ban, épületekben, gyárakban, 
stadionokban. Erről beszélt 
többek között Szabó István, a 
Pest Megyei Közgyûlés alelnö
ke, Fodor Zoltán volt algériai 
külgazdasági szakdiplomata 
és M. Ahmed Ouail tanácsos. 
Mindegyik beszédből kiderült, 
azért is fájlalják a lehetősé
gek ki nem használását, mert 
igen sok algériai fiatal tanult 
nálunk egyetemeken, jól beszé
lik a magyar nyelvet, és többen 
azóta igen komoly beosztások

ba kerültek, közülük nem egy 
miniszter lett. 

– Ezt a más országokkal szem
beni előnyt kár volna semmissé 
tenni, annál is inkább, mert a 
magyar szakemberek már bizo
nyítottak Algériában, ahol még 
mindig felnéznek a tudásukra – 
hallottuk az algériai tanácsostól. 
– Elsősorban a mezőgazdaság, az 
építőipar, az egészségügy, vala
mint az oktatás területén lehet
ne továbbra is eredményesen 
együttmûködni. Algéria export
bevételének jelentős része szén
hidrogénértékesítésből szárma
zik, de sok szempontból erősen 
importfüggő az ország, ami azt 

jelenti, hogy a piaci lehetőségek 
korlátlanok. Nagy hangsúlyt fek
tetünk a mezőgazdasági szektor 
fejlesztésére, ennek sarkköve a 
szükséges technológia és szak
tudás beszerzése. A sikeres piac
építés első lépése lehet a helyi 
vásárokon való megjelenés és a 
legmegfelelőbb algériai partne
rek megtalálása.

Érdemes tehát megfogadni a 
tanácsos tanácsait, amelyeket jó 
lenne megfogadni az érdi szak
embereknek, a kis és közép
vállalkozóknak, akiknek kitö
rési pont lehetne az egzotikus, 
gazdag országgal való „kereske
dés”.  Temesi László

Algéria a nagy  
lehetõségek országa
Folytatódik az érdi kezdeményezésbõl kinõtt magyar–algériai fórumsorozat, amely 
azt jelzi, megnõtt az érdeklõdés egymás iránt. Több évtizedes kapcsolat újulhat meg. 
Mindkét ország gazdasági szakemberei, üzletemberei reménykednek abban, hogy 
elõbb-utóbb gyümölcsözõvé válik az élénkülõ együttmûködés. A napokban a buda-
pesti BM Duna Palotában találkoztak a magyar és az algériai gazdaság fõszereplõi.

Vállalkozók, üzletemberek hallgatták meg a beszámolókat

Tóth Tamás alpolgármester a hallgatók közt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei
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Fórum

Ezzel a gondolattal léptük át 
Tompánál a magyar–szerb ha‑
tárt az Érdi Ipartestület által 
szervezett négynapos vajdasági 
kirándulásunk zárásaként. A kör 
bezárult, hisz amit az ipartestü‑
let elnöksége és Csóli Csaba 
ügyvezető igazgató fejébe vett 
évekkel ezelőtt, az megvalósult. 
Az ipartestület elnöksége azon 
a bizonyos ülésén a történelmi 
Magyarországról Trianonban 
leszakított területek múltjának, 
jelenének megismerését, az ott 
élő iparosokkal, vállalkozókkal 
való kapcsolatfelvételt tûzte ki 
célul. Az ipartestület tagjai az 
elmúlt évek mindegyikében 
részt vettek egy‑egy szomszé‑
dos országban történő kirándu‑
láson, szakmai úton. 

A Vajdaság maradt utoljára a 
körből. Talán azért, mert nem 
mindig jöttek jó hírek onnan, 
talán azért, mert még élénken él 
emlékezetünkben a délszláv há‑
ború, talán azért, mert… Most 
már tudjuk, hogy nincs mitől 
félnünk. Nyugodtan és bátran 
átléphetjük akár szervezetten, 
akár egyéni turistaként a ma‑
gyar–szerb határt. Mert látniva‑
ló van bőven. Nem négy nap, 
de a többszöröse sem elegendő 
arra, ha a Vajdaságot be sze‑
retnénk járni. Pedig a Vajdaság 
csak „fél‑Dunántúl” nagyságú. 
A legtöbb magyar Bácskában él, 
kevesebb a Bánátban, s még ke‑
vesebb a Szerémségben. 

A jól szervezett, óráról órá‑
ra lebontott programnak kö‑
szönhetően tartalmasan teltek a 
napok. Fogadott bennünket Érd 
testvérvárosának, Szabadkának 
a polgármesteri hivatala, gyö‑
nyörködhettünk a szecessziós 
épületükben, a zsinagógában, a 
ferencesek templomában, a mú‑

zeum gazdag gyûjteményében. 
A szabadkai napon Segesdi János 
alpolgármester jelenlétével, s a 
programokon való részvételével 
tisztelte meg társaságunkat. 

A következő napi állomásunk 
Kishegyes volt, ami nem csak 
Rúzsa Magdiról és Utasi Árpi 
mesemondóról híres, hanem el‑
sősorban arról, hogy itt volt az 
1848–49‑es szabadságharc utolsó 
győztes csatája. A szabadságharc 
emlékmûvének koszorúzásá‑
ra és az azt követő református 
püspöki fogadásra hozzánk 
érkezett T. Mészáros András 
polgármester és Erdélyi Takács 
István nagytiszteletû református 
lelkész is.

A harmadik napot Újvidéken 
és Temerinben töltöttük. 
A péterváradi vár ugyanúgy ma‑
gasodik a Duna fölé a folyó 
bal partján, mint a budai vár 
Budapesten. A várból gyönyörû 
a kilátás a Vajdaság fővárosá‑
ra, a körülbelül 200 000 lakosú 
Újvidékre, aminek körülbelül 7‑
8%‑a magyar ajkú. Este Temerin 
melletti borkóstoló volt a prog‑
ram, ahol megtudtuk, hogy 
a közeli Karlóca nemcsak az 
1699‑ben itt kötött békéről, ha‑
nem a szőlőnemesítéséről is hí‑
res. Negyedik napunk a Tiszán 
átkelve Bánátba vezetett, ahol 
helyi idegenvezetőnk szerint is 
már csak szórványmagyarság 
él. A körzet gazdasági és kultu‑
rális központja Nagybecskerek, 
ahol magyar nyelvû általános és 
középiskola is mûködik. Innen 
Elemérre vezetett utunk, ahol 
Kiss Ernő honvéd altábornagy 
aradi vértanú sírját koszorúztuk 
meg, ami a helyi templom al‑
templomában található.

Iparosok, vállalkozók lévén 
különös helyet kapott ebben a 

Megnyitotta saját ajándékboltját 
Sándor-Venczel Anikó Érden, a 
Bajcsy‑Zsilinszky út 117. szám 
alatt, a benzinkút mögött. 
Hogy ez miért nagyon fontos 
információ? Mindenekelõtt 
az elõzmények miatt. Miután 
tavasszal megszûnt az állása 
az elõzõ munkahelyén, munka 
nélkül maradt. A helyi munka‑
ügyi központban értesült arról, 
hogy a regisztrált munkanélkü‑
lieknek lehetõségük van pályáz‑
ni vállalkozóvá válási támoga‑
tásra. Ekkor elhatározta, hogy 
ha már így alakult az élete, meg‑
próbálja megvalósítani álmát, 
és önállóvá válik. A Venczel 
ajándékboltot nem tudta volna 
önmaga egyedül létrehoz‑
ni, ha nem sikerül elnyernie 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja által kiírt 
nyílt pályázatot, vállalkozóvá 
válást elõsegítõ támogatásra. 

A bolt sikeres megnyitása után 
Anikó úgy döntött, hogy szeret‑
né a legelsõ vevõjét megaján‑
dékozni, és megörökíteni ezt a 
mérföldkövet az életében. Az 

elsõ vevõ 50% kedvezménnyel 
vásárolhatott az ajándékbolt‑
ban, majd egy közös fotót is 
készítettek emlékül. 

– Szeretnék mindenkit báto‑
rítani, hogy ne adja fel. Mindig 
adódnak lehetõségek az életben, 
az, hogy melyiket választjuk, 
csak rajtunk múlik. De minden 
erõfeszítésünkkel meg kell pró‑

bálni elérni, amit szeretnénk, 
és kitartani. Amíg nem tettünk 
meg mindent azért, amit szeret‑
nénk, addig nem mondhatjuk, 
hogy nem sikerült. Ezúton sze‑
retnék mindenkinek köszönetet 
mondani, aki segített és támo‑
gatott ennek a boltnak a meg‑
valósításában – mondta Sándor‑
Venczel Anikó.

A kör bezárult

négy napban a helyi iparosok‑
kal, vállalkozókkal való talál‑
kozás, a kapcsolatok felvétele. 
A helyi ipartestületek, azok 
tagsága felkészülve fogadtak 
bennünket, megismertetve ben‑
nünket múltjukkal, jelenükkel, 
napi gondjaikkal abban a globa‑
lizálódó világban, amely annak 
ellenére, hogy még nem tagjai 
az EU‑nak, őket sem kerülik 
el. A kapcsolatok felvétele meg‑
történt, most már csak azok 
továbbvitele szükséges. 

Kirándulásunk Tordán, eb‑
ben az 1500 lelkes faluban ért 
véget. A csaknem színtiszta 
magyar falu plébánosa fogadott 
bennünket, aki az Ófaluban a 
Szent Mihály‑templom kertjé‑
ben eltemetett s nemrégiben 
boldoggá avatott Bogner Mária 
Margit vizitációs nővérre emlé‑
kezett. Meglepődve hallgattuk 
a plébánost, aki fel sem téte‑
lezte, hogy mi nem feltétlenül 
tudjuk, Bogner Mária Margit az 
ő falujukban született, s szülei 
ott Tordán vannak eltemetve a 
katolikus temetőben. 

Még egy elhanyagolhatatlan 
szál, ami összeköt bennünket: 
anyaországbelieket és vajdasági 
magyarokat, érdieket és tordai 
magyarokat.

A kishegyesi csata emlékmûvének megkoszorúzása

Munkanélkülibõl üzletvezetõ

helyi társadalom

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Családok Átmeneti Otthona

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakmai irányelveknek megfelelően az intéz-
ményben élők gondozása. Családok, töredék családok bekerülési okának megszüntetése, személyre szabott bánásmód keretében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•   Középiskola/gimnázium, Az alábbiakban felsorolt végzettségek valamelyike: csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági 

felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
•   magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű kreatív nyitott személyiség, kezdeményezőkészség, önállóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 8/2012, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
•   Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érdi Honlap – 2012. november 12.
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Csatornázási tájékoztató fórum 
Az érdi csatornahálózat kiépítésével kapcsolatosan szervezett tájé-
koztató fórumot 2012. november 5-én este a projekt irányító szer-
vezete. A fórumon T. Mészáros András, Érd város polgármestere, 
Kovács Péter Barna, a csatornázási projekt vezetője és Simó Károly, 
az Érdi Csatornamű Társulat elnökhelyettese tájékoztatta a részt 
vevő lakosokat a munkálatok tervezett előrehaladásáról, tapaszta-
latairól. A szakemberek elmondták, hogy Érden összesen 24 ezer 
bekötés készül, és ennek jelenleg már háromnegyede kész, vagyis 
17 752 ingatlan köthetett rá eddig a csatornára. Folyóméterben ez 
azt jelenti, hogy eddig 193 539 méter csatorna már megépült. 

Polgármester úr kiemelte, hogy köszöni a lakosság eddigi türel-
mét, megértését. Kérve azt is, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben 
is jelezze a lakosság a csatornázással kapcsolatos észrevételeit. 
Hiszen a munka a település lakosságának készül, komoly garanci-
ákkal, jelentős szakmai háttérrel.

A lakosok egyéni kérdéseiket a jelen lévő ügyfélszolgálati mun-
katársaknak tehették fel, általános kérdéseikre pedig már magán a 
fórumon választ kaphattak.

A tájékoztató fórum célja az érdi lakosság informálása, ezért e 
mostani egy folyamat kezdete, nem ez az utolsó alkalom, hogy a 
projekt kivitelezői felé feltehetik a kérdéseiket. 

A soron következő fórumok időpontjáról a későbbiekben tájé-
koztatja a lakosságot a kommunikációért felelős csapat.

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 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, eredményes 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 javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét 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 benyújtani 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 határideje: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet szól.
A rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, 
akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységük-
kel, 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 javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét 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 benyújtani 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 határideje: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.

Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsõoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttmûködve a 2013. évre ezennel kiírja 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetû pályázók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, illetve 
akik a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségi-
zett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejû (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvas-
ható.

Pályázati kiírás az Ügyfélszolgálati Irodákon (Polgármesteri 
Hivatal, Érd, Alsó u. 3. fszt., Tesco ügyfélszolgálat, Budafoki út 
2–4.) és a Humán Irodán (Érd, Budai út 10. 1. szoba) kérhető, 
illetve a www.erd.hu honlapról letölthető.

A regisztrálásnak és a pályázat benyújtásának határideje: 
2012. november 23.

információk
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Két döntetlen után győzelem 
reményében várta vendégét az 
érdi csapat. A sorsolás szeszélye 
folytán az utolsó három fordu-
ló eredményeitől függően reális 
esélye volt a hazaiaknak a dobo-
gós hely elérésére is. A vendégek 
a bajnoki táblázat utolsó 
negyedében foglalnak helyet, és 
már most eldőlni látszik, hogy 
nem marad esélyük az NB III-as 
tagság megőrzésére.

A hazai csapat szempontjából 
jól indult a találkozó: már a 4. 
percben a kerületiek hálójában 
táncolt a labda. Szöglet után 
Horváth S. ívelte vissza a labdát 
a kapu előterébe és azt Skita T. 
fejelte a kapuba. 1-0. A gól után 
is a hazaiak játszottak fölény-
ben, és több mint negyedórá-
nak kellett eltelnie, hogy az első 
vendégtámadás eljusson az érdi 
kapuig. A következő gólszerzé-
si lehetőség aztán ismét a hazai 
csapat előtt adódott, de Ivacs 
rossz megoldást választott, és 
a vendégkapus hárítani tudott. 
A vezető gól túlzottan meg-
nyugtatta az érdieket, és bár 
mezőnyben fölényben játszot-
tak, gólhelyzetet nem tudtak 
kialakítani. A játék képe alapján 
mégis váratlanul jött a vendégek 
egyenlítő találata. A 30. perc-
ben a határozatlan hazai védők 
között a kapu elé belőtt labdát 
ha szerencsésen is, de Horváth 
L. a hálóba juttatta. 1-1.

A második félidő hazai roha-
mokkal kezdődött. Úgy látszott, 
hogy összekapja magát az érdi 
csapat, és hamar dûlőre viszi 
a három pont sorsát. Sajnos a 
kezdeti rohamok hamar alább-
hagytak, és ellentétben az első 
félidővel, a hazai fölény is 
eltûnt. A vendégek sokkal bát-
rabb támadójátékkal lepték meg 
a hazaiakat, és több gólszer-
zési lehetőséget is kialakítot-
tak. Mindkét csapat a győzelem 
érdekében nagy rohanásba kez-
dett, így a középpályát hamar 
átjátszva rohamozták ellenfelük 
kapuját. Ebben a játékban a 
vendégek felülmúlták a vendég-
látójukat, és csak a szerencse, 
illetve az érdi kapus bravúrja 
mentette meg a góltól a hazai-
akat. A 22. percben Kertész F.-
nek kétszer is bravúr kellett a 

mentéshez, majd harmadszor-
ra a kapufa hárított. Gróf A. 
sérülése és a kényszerû csere 
sem segítette a hazai csapatot, 
de az utolsó percben még a 
maga javára fordíthatta volna a 
mérkőzést, ha Nagy A. közelről 
nem a kapusba emeli a labdát.

Nagyon fontos két pontot 
hagyott veszni az érdi csapat 
egy lényegesen gyengébb, de 
óriásit küzdő ellenféllel szem-
ben. Most már nem az a kérdés, 
hogy az őszi idény után dobo-
gón végzünk vagy sem, hanem 
az, hogy osztályozó helyen vég-
zünk, vagy még innen is lecsú-
szunk. Csak remélni tudjuk, 
hogy a játékosok is átérzik a 
helyzet komolyságát, és az utol-
só két fordulóban azt a játékot 
nyújtják, ami egy bajnokcsapat-
tól elvárható.

Érdi VSE – III. Ker. TVE 
1-1(1-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Tóth P.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Nagy A., Kovács 
K. – Berényi B. (Flórián Á.), 
Horváth S., Gróf A. (Mészáros 
T.), Ivacs G. – PatkóGy., Skita 
T. (Cservenka G.)
Vezető edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T., ill. 
Horváth L.
Sárga lap: Gróf A.

A mérkőzés után mindkét 
edző elégedetlenségének adott 
hangot:

Miskovicz Bálint (Érd): 
– A szezon eddigi leggyen-

gébb játékát produkálta a csa-
pat. Ezzel a játékkal csak azt 
tudtuk elérni, hogy itthon tar-
tottunk egy pontot. Gyalázatos 
teljesítményt nyújtottunk.

Varga László (III. Ker.): Úgy 
érzem, itt hagytunk két pontot. 
A második félidei játék alapján 
győzelmet érdemeltünk volna.

A 14. fordulóban november 
17-én szombaton egy órakor a 
RAFC ellen lépnek pályára az 
érdiek a XVI. ker. Pirosrózsa út 
9–10. alatt, majd az utolsó őszi 
fordulóban november 24-én 
szombaton egy órakor a Diósd 
csapatát fogadják az Ercsi úti 
pályán. Harmat Jenő

Kilencedik alkalommal rendez-
te meg immár hagyományos 
szüreti mulatságát az ófalusi 
Hétszínvirág Óvoda. A reggeltől 
délutánig tartó program idén is 
igen gazdag volt: mustkészítés, 
bográcsozás, kézmûves-foglal-
kozások, lovas kocsis „városné-
zés”, és egy remek hangulatú 
gyerekkoncert, Pomázi Zoltán, 
a Bojtorján együttes énekes-
gitárosa jóvoltából. A mulatság 
az óvoda udvarán zajlott, így 
aki nem akart részt venni a 
mustkészítésben vagy a sógyur-
mázásban, az szaladgálhatott, 
játszhatott kedvére. 

Az óvoda nem csak az ide 
járó gyerekek szüleit, testvére-
it látta vendégül; a mulatságra 
bárki betérhetett. A belépődíj 
mindenki számára megfizethe-
tő volt: pár fürt szőlő, hogy 
legyen miből mustot készíteni. 
És hogy erre a közös ünnep-
lésre miből teremtette elő az 
óvoda a sok-sok hozzávalót? 
A papírgyûjtésből, illetve a 
szülők, nagyszülők, ismerősök 
jóvoltából – ez utóbbin termé-
szetesen nem pénzbeli ado-
mányt kell érteni.

– Az anyukák süteményt 
sütöttek, a dadusunk pogá-
csát. Egy hentesboltos nagy-
mamától kaptuk a paprikás 
krumpliba a virslit, egy borász 
nagypapától két rekesz szőlőt 
a mustba. A kézmûves-foglal-
kozáshoz a magokat, termé-
seket én gyûjtögettem össze. 
A sétakocsikázást egyik régi 
gyerekünk nagypapája vállal-
ja évről évre – sorolta Pócsiné 
Sivák Erzsébet tagóvoda-vezető.

Pomázi Zoltán is visszatérő 
vendég az óvodában, a gyere-
kek (no meg a szüleik) kívül-
ről fújták a régi dalokat, és 
megismerkedhettek újakkal is. 
A Bojtorján együttes énekes-
gitárosa évtizedek óta játszik a 
gyerekeknek, és úgy látja: ma 
is van kereslet a gyerekeknek 
szóló igényes zene iránt, de 
egyre nehezebb jól választani 

a hatalmas – és részben silány 
– kínálatból.

– Nem akarok minősíteni sen-
kit, de úgy látom: sokan vagy a 
gyerekekhez nem értenek, vagy 
a dolog lényegét nem értik – azt, 
hogy mitől jó egy gyerekdal. 
Amikor egy színész vagy egy 
zenész kitalálja, hogy gyerek-
zenét fog csinálni, mert ez „biz-
nisz”, az nem mûködik. Azt, 
hogy mitől jó egy dal, nem lehet 
megtanulni, azt meg kell érez-
ni. Nekem azt hiszem, sikerült 
– és most a gyakorlatban pró-
bálom megvalósítani. Hatodik 
éve járok óvodákba, körülbe-
lül ötszáz helyen voltam idáig 
– mondta lapunknak Pomázi 
Zoltán, hozzátéve: egyáltalán 
nem mindegy, hogy a gyerek 
milyen zenén, milyen dalokon 
nő föl. Amit kicsi korában hall, 
azt tartja felnőttként mérvadó-
nak, és azt adja tovább a gyere-
keinek is. 

Az igényes zene mellé jó ebéd 
is dukált: igaz, nem túl igényes, 
de annál finomabb ételt, pap-
rikás krumplit kapott a vendég-
sereg apraja-nagyja. 

Az ófalusi óvoda szüreti 
mulatsága tökéletes példa volt 
arra, hogyan lehet egy jó gye-
rekprogramot nemlétező anya-
gi forrásból, de annál inkább 
létező jóakarattal, segítő szán-
dékkal megrendezni, úgy, hogy 
szülő, gyerek, óvónő számára 
egyaránt emlékezetes marad-
jon.  Ádám Katalin
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Fájó pontvesztés

Ha kellett, a vendégek hõsiesen védték a kapujukat az érdi támadóktól
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Szüreti mulatság az ófalusi óvodában

Bojtorján és pónifogat
Gyerekkoncert, sétakocsi-
kázás, kézmûves-foglalko-
zás, mustkészítés, bográ-
csolás – ez volt az ófalusi 
óvoda szüreti mulatságá-
nak programja, amelyen 
minden érdeklõdõt szíve-
sen láttak a szervezõk. 
A belépõ pár fürt szõlõ 
volt – de ha egy puttony-
nyal kellett volna vinni, ez 
a gazdag program azt is 
megérte volna. 

Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül az egész ovi – volt, aki kétszer is végigjárta a lovacskákkal Ófalu utcáit
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Készül a must – képünkön balról Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvoda-vezetõ

Nemcsak a must, hanem a paprikás krumpli is nagyon finom volt

mozaik
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Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!6 légkamrás 
GEALAN ablakok Bontás-beépítés-párkányozás-
helyreállítás.Fizetés három részletben.06-20-622-
1136 06-30-852-6791

ÁCSMUNKA

ALBÉRLET 
Városliget mellett Privát lakásban kialakított 

MUNKÁSSZÁLLÓN 5 ágyas szobában férfiaknak 
ágyhely kiadó 1500ft/fõ/éj áron. 06 70 248 63 38

ÁLLÁS
Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló kere-

settel, ingyenes képzéssel, azonnali kezdéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 269-4990 ht@tippingat-
lan.hu

Budapesti ingatlanhálózat keres XI. kerületi 
irodájába munkatársakat. Fényképes önéletrajz: 
l.morvay@gdn-ingatlan.hu

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

Gyakorlattal rendelkezõ, önállóan dolgozni tudó 
szakácsot érdi vendéglõbe azonnal felveszünk. 
Jelentkezni a következõ telefonszámon lehet:+36 
30 9333080

Az Érdi Lakásotthonban gyermekfelügyelõt 
keresünk. Szociálpedagógiai végzettség v. 
gyermekfelügyelõi gyakorlat elõny. T:06 20 669 0851

Villanyszerelõt, elektromos szakembert kere-
sünk áramfejlesztõk javítására, karbantartására, 
jogosítvány ajánlott. T:06 30 390 6163

Takarítást vállal megbízható, tapasztalattal 
rendelkezõ hölgy. T:06 30 7540 361, 06 23 377 189

ÁLLAT
Fajtatiszta német juhászkölykök eladók, oltva, 

féregtelenítve. Ár: 15000 Ft. T:06 70 942 9880

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 
NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, 

NINCS LEVONÁS, KP AZONNAL! KÖZÉP ÁR: 
8000FT/G. EZÜST: EVÕESZKÖZ, GYERTYATARTÓ, 
CUKORDOB. IPARI, STB! BP., JÓZSEF KRT 41. 
0630/957-2206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS























DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLELMISZER
Frissen vágott, konyhakész, saját nevelésû 

tanyasi csirke házhoz szállítva, idõszakosan kapha-
tó, egy darab is! T:06 20 411 3181

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

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

GARÁZS
Érd központban Korall-1-ben beléptetõkártyás, 

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

GÉP

GUMI

Téli gumi eladó felnivel 185/65/14 Fordra (2 
db 7 mm, 2 db 5 mm) 24000 Ft/4 db. T:06 23 
368 048

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSÖS
Tárnok, Zapánszky úti 2100 m² szõlõ, gyümöl-

csös eladó.Érdeklõdni:06 70 324 5530

HITEL

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN
Eladó újépítésû kulcsrakész lakások a Balaton 

déli partján, Szántódon 11-22m forint értékben. 
www.szantod.eu 0630-7779832   
www.ingatlan.com/6064553













XI. Ulászló u., tégla építésû lakás eladó. 2.5 
szobás, világos, felújított, csendes, alacsony rezsi. 
24.99 MF 0670-3609049    
www.ingatlan.com/6859258

I. Logodi u., 30 nm-es tégla építésû lakás eladó. 
1 szobás, földszinti.  Ár: 11,5 MFt. 0630-6449013 
www.ingatlan.com/6053247

XXI. ker., Szent László utcában tulajdonos-
tól eladó 53 nm-es,egyedi fûtéses,2.emeleti tégla 
lakás. Ir.Ár:9,4mFt 0630-3827150   
www.ingatlan.com/6841333

XXII. központjában, gyönyörû panorámájú,  
2 tágas szobás, házközponti fûtéses lakás korrekt 
áron eladó! Irányár: 8.500.000 Ft Tel: 06-70/337-
3093

XXII. Varázslatos helyen eladó egyedi fûtésû, 
58nm-es, remek beosztású, alacsony költségû 
téglalakás! Irányár: 13.900.000 Ft Tel: 06-70/337-
3093

XXII. Peták utcánál, újépítésû, belsõ 3 szintes, 
kertkapcsolatos, korszerû társasházi lakás eladó! 
Irányár: 26.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Kertvárosban, kertkapcsolatos, felújított, 
cirkós, társasházi lakás most akciós áron, garázzsal 
eladó! Irányár: 8.300.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Vencel kerti lakóparkban, erkélyes, pano-
rámás lakás teremgarázzsal, parkos környezetben 
eladó! Irányár: 22.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XI. Leiningen utcánál, villaházban eladó 100nm-
es, kertkapcsolatos lakás garázzsal, üzleti lehetõség-
gel! Irányár: 36.000.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Jó áron! XI. Kende utcában eladó 2szobás, 
loggiás, gardróbos, felújított, fiatalos lakás 
akár bútorozottan! Irányár: 19.900.000 Ft Tel:  
06-30/380-1885

Mókusok szomszédja lehet! XI. Sashegyen, 
közel 100nm-es cirkós lakás eladó tárolóval, 
terasszal, garázzsal! Irányár: 43.000.000 Ft  
Tel: 06-30/511-7310

Mélyen az ár alatt eladó Érden, Bikavér utcában 
csendes, nyugodt környéken 3 szintes családi ház. 
Két generációnak is alkalmas, iár:27,9 M Ft. T:06 
30 244 6904

Eladó Érdligeten akár 2 családnak is alkalmas 
családi ház, nagyon kedvezõ áron: 18,5 M Ft.  
T:06 30 8487 811

Áron alul eladó Érd Parkváros, Bogyó utcában 
2 szobás családi ház, iár: 14,5 M Ft. T:06 30 
244 6904

KIADÓ LAKÁST KERES

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

Albérlõk keresnek kiadó lakást, Budapest jó 
közlekedésû helyein,  hosszútávra, kéthavi kauci-
óval!  06 /30 826 66 91, vagy 266 2698 számon 
várjuk hívásukat!

KERESEK kiadó lakást csak Budapesten,  
hosszútávra, jó közlekedésnél.06-70-635-0551

KIADÓ
Érd belvárosában a Korall 2-ben 68 m² klímás 

lakás kiadó. 2 szoba+nagy nappali, beépített kony-
ha, elegáns környezet, irodának is alkalmas. 75 E 
Ft+rezsi. T:0630 934 8639

Zöldövezeti összkomfortos lakás külön 
mérõórákkal, gépkocsi beállóval, rezsi+2hó kau-
cióért kiadó. T:0620 920 4261

Érden 65 m² bútorozott különálló lakrész hos-
szú távra, igényesnek maximum 2 fõnek kiadó.  
T: 06 70 941 7804

Központban csal. háznál összkomf., almérõs, 
kocsibeállós, bútorozott szuterén 1 fõnek kiadó. 
T:20 380 1876

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

Érd központjában, szoba-konyhás lakás hosszú 
távra kiadó 1 havi kaució szükséges T: 06 20 
295 4810

Érden 32 m² összkomfortos kis ház 1-
2 fõ részére kiadó, 1 havi kaució szükséges.  
T:06 30 750 1090

Érd Parkvárosban kiadó 30 m² családi házrész 
50 E Ft/hó rezsivel+1 hó kaució. T:06 30 244 
6904

Érden 1 szoba összkomfortos albérlet kiadó  
35 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 858 5326

Érd központjától 8-10 percre olcsó albérlet 
kiadó. Érdeklõdni: 06 20 264 7849

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
Kiadó/eladó 90 m²-es családi ház, 2,5 szoba 

összkomfort, nagyon jó közlekedésnél. T:06 30 
685 7504

























































INGATLANCSERE
Balatonalmádi családi házat érdire cserélnék. 

Érdeklõdni. 06 30 757 1824

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

Érett trágya rendelhetõ! T:06 30 5611 569

KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS 
KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rakodók-

kal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvezmény! 
Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 06-30/52-
98-244 akár hétvégén is!

KÖNYVELÉS

LAKÁSFELÚJÍTÁS 
Festés-mázolás, burkolás, víz- és  fûtésszerelés, 

kõmûves, lakatos munkálatok, gipszkartonozás, 
takarítással, takarással AZONNALI KEZDÉSSEL! 
Tel:30-585-9268

MANIKÛR

MASSZÁZS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

MUNKÁT VÁLLAL
Takarítást és egyéb házimunkát vállalok, vala-

mint gyermekfelügyeletet idegennyelven (angol) is. 
T:06 20 324 9435















OKTATÁS
Fizika, matematika korrepetálás, felvételire, érettsé-

gire felkészítés. T:06 30 566 4456, 06 23 378 077

Beszédcentrikus angol és német oktatás alaptól 
nyelvvizsgáig az Ön otthonában is. T:06 30 753 9674

Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten 14 
éves kortól 1-4 fõs csoportban. T:06 30 822 5170

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

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

TÁRSKERESÕ

52/168/64 fiatalos, hosszú hajú nõ, józan életû, 
magas férfit keres komoly kapcsolat reményében, 
56 évesig. T:06 70 701 5399

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

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS



















TETÕSZERVIZ

ÜDÜLÉSI JOG

Tenerifei super helyen lévõ minden évben 
21.heti 4 fõs üdülési jog /99 évre szóló/ féláron 
eladó. Telefon 06 30 937 4036

ÜZLET
BIZTOS MEGÉLHETÉS! Dísz- és térkõformák 

nagy mennyiségben + rázóasztalok, kiegészítõk, 
technológiával eladó, barterben is lehetséges! T:06 
20 952 8299

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 
Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, szifon, 

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

VEGYES
Ágynak nyitható sarokülõ, új mosogató, heverõ, 

gázkonvektor, TV, páraelszívó, betonkeverõ. T:20 
313 5132

Trágya eladó v. ingyen elvihetõ. T:06 20 5931 
579

ZENEOKTATÁS
A “ZENE HANGJAI ÉNEKISKOLA” folyama-

tos felvételt hirdet Érden számos könnyûzenei 
mûfajban, óvodások, iskolások, középiskolások, 
felnõttek számára. Várok minden zenét kedvelõt, aki 
tehetséget, szereplési vágyat érez magában, hogy 
színesebbé tegye az életét. Felkészítés az aktuális 
tehetségkutató versenyekre: X-Faktor, The Voice... 
Meghallgatás, elõzetes idõpont egyeztetés alapján 
a 06 30 699 3170 telefonszámon. Harai Erzsébet 
diplomás zenetanár













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

Zsírolvasztás, tartós szőrtelenítés, 
kozmetológiai hámlasztás,

pattanás, folt, ránc kezelése.
www.epilmed.hu; 

T: 06 30 714 8372, 06 70 334 4884
Érd, Bajczy-Zs út 115. Lovasbolt mellett
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kedvezményt adunk két SoundLens 
hallókészülék egyidejû vásárlása

esetén 2012. december 31-ig.

EGYÉNI.

DIGITÁLIS.

LÁTHATATLAN.

Hallása szívügyünk

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

Ascent Hallásszalon Érden
www.starkey.hu

Gyermekellátás
Bp. Margit krt. 57.
06 1 369 3362

ÚJ!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

Amerika vezetô hal lókészülékei  Magyarországon

A szerbiai  Európa-bajnokság 
miatti bajnoki szünet előtti utol-
só,  9.  fordulóban  a  felsőház-
ba  jutás  szempontjából  nézve 
valódi  rangadót  rendeztek. 
A bajnokság  előtti  elemzések 
során  ez  talán  nem  volt  vár-
ható,  de  az  átalakuló,  megfia-
talodó  Veszprém  hétről  hétre 
múlta felül magát, így komolyan 
jelezte  szándékát  a  3-4. helyre. 
A sérüléshullámot,  úgy  néz  ki, 
végre maga mögött  tudhatta az 
Érd, Kovács Anna és Török Petra 
is  bevethető  volt  már  az  előző 
fordulóban,  a  kedvező  előjelek 
pedig  a  játékban  is  megmutat-
kozhattak. 
A nemzetközi  meccsre  való 

felkészülés miatt szokatlan idő-
pontban, kedd este rendezték a 
mérkőzést,  ahol  nem  léphetett 
pályára  a  vendégek  harmadik 
legeredményesebb  játékosa, 
Palkó Fruzsina.  Ennek  elle-
nére  a  Veszprém  lőtte  az  első 
gólt  Tóth Gabriella  révén.  Az 
első  percekben  rendre  a  kék 
mezben pályára lépő Veszprém 
került  előnybe.  3-3-nál  először 

Janurik Kinga, majd Víg Vivien 
is  elkönyvelhette  első  védését. 
Balog Beáta  első  labdaérinté-
se  hozta  meg  először  a  hazai 
vezetést,  amit  Horváth Dóra 
kiállítását  kihasználva  növelni 
is  lehetett. Kristina Elez bomba 
góljai  most  végre  már  az  első 
félidőben megjöttek – az utóbbi 
mérkőzésektől eltérően. Az érdi 
védekezés  ezúttal  Oguntoye 
Viktóriával  a  kapuban  felsőfo-
kon  mûködött  együtt,  13-7-es 
érdi  vezetésnél  elég  kilátásta-
lan  lett  a  Veszprém  helyzete. 
A látogatók azonban nem estek 
kétségbe, zsinórban három gólt 
szereztek,  és  visszazárkóztak, 
így  maradtak  még  izgalmak 
bőven a második félidőre. 
Az  öltözőből  visszatérve 

ismét koncentrált  játékot muta-
tott  a  hazai  csapat,  Kristina 
Elez  és  Kovács  Anna  átlövései 
találták  meg  az  utat  a  hálóig. 
Védekezésben Szara Vukcsevics 
és  a  védelem  mestermunkája 
következett,  egy  támadáson 
belül  háromszor  sáncolták  a 
veszprémi lövéseket. Hét találat-

tal lépett meg az Érd, Kisfaludy 
Anett továbbra sem fogyott ki a 
gólokból,  nagy  önbizalommal 
játszott,  átlövésből  is  eredmé-
nyes  volt,  végül  hatig  jutott. 
Végül  a  hazaiak  magabiztosan 
és megérdemelten nyerték meg 
a  rangadót.  A fontos  két  pont-
tal sikerült fellépni a dobogóra, 
ahol gólkülönbséggel ugyan, de 
megelőzik a Vácot.

ÉTV-Érdi VSE–Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC 27-
22 (14-11)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Tomecskó Tamás, 
Unyatinszki Tamás
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 1, 
Balog Beáta 2, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 6, Vincze 
Melinda, Wolf Alexandra 4 (4), 
Kovács Gréta, Alja Koren 5, 
Bognár Barbara 1, Kristina Elez 
4, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Veszprém: Pásztor Bettina, 
Víg Vivien, Tóth Eszter 2 (1), 
Hosszu Boglárka 1, Kokas 
Viktória 2, Schatzl Nadine, 
Kurucz Ivett 2, Pelczéder 
Orsolya 3, Bárány Krisztina, 
Horváth Dóra, Planéta 
Szimonetta 5, Tóth Gabriella 6, 
Takács Bianka 1
Vezetőedző: Róth Kálmán
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1
Kiállítások: 2, ill. 10 perc

A 10.  fordulóban  újabb  rang-
adó  következik,  a  Ferencváros 
otthonában,  az  Elek  Gyula 
Csarnokban.  A mérkőzést 
december  30-án  18  órától  ren-
dezik.  Sz. A.

Az  EHF-Kupa  mezőnyét  néze-
getve  a  francia  bajnoki  éllovas 
az  egyik  legkeményebb  ellen-
félnek ígérkezett – Szabó Edina 
tanítványai így a Gorodnicsanka 
lelépése után igazán nemes fel-
adatot kaptak. 
Óriási  elánnal  estek  egymás-

nak  a  csapatok,  a  szokatlan 
módon – bár metzi részről már 
nem  először  –  szoknyában  ját-
szó  vendégek  ragadták maguk-
hoz a vezetést. Az Érd futott az 
eredmény  után,  Janurik Kinga 
bravúrjai  adták  meg  a  lehető-
séget  a  fordításra,  amivel  élt  is 
a  hazai  együttes.  A két  szélső, 
Alja Koren és Vincze Melinda 
is  rázós  szituációból  talált  be 
magabiztosan,  az  érdi  háló-
őr  pedig  folytatta  remeklését. 
A francia  csapatban  két  sze-
zont lehúzó Kristina Elez Szabó 
Edinához  hasonlóan  kiválóan 
ismerte az ellenfelet, ezt az első 
tíz  percben  két  ragyogó  átlö-
vésgóllal  kamatoztatta  is.  Rác 
Sándornak  már  a  8.  percben 
időt  kellett  kérnie,  és  amikor 
azt  lehetett  gondolni,  Janurik 
Kinga  védései  elbizonytalanít-
ják  Jekatyerina Andrjusinát, 
az  orosz  légiós  is  elkezdte  ter-
melni  a  gólokat.  Kovács Anna 
azonban  akkor még  nem  talál-
ta  meg  a  hálóig  vezető  utat. 
A terhet  az  érdiek  horvát  játé-
kosának bombái, valamint Wolf 
Alexandrának a magyar bajnok-
ságból már megszokott higgad-
tan  értékesített  hetesei  levették 
a válláról. Végül a balkezes átlö-
vő  is  sikerrel  járt,  így  11-8-nál 
másodszor  vezetett  hárommal 
a  vendéglátó.  Õrült  rohanás 
folyt  a  pályán,  amivel  inkább 
a  metziek  akarata  érvényesült, 
ennek ellenére az Érd nemcsak 
felvette a versenyt ebben ellen-
felével,  hanem  hatásosabb  is 

volt  nála.  A rendezetlen  vagy 
szétzilált  védelmek  ellen  bün-
tetőket  is  gyakran  kiharcolva 
könnyû  találatok  születtek.  Az 
ellenfél  soraiból  Grace Zaadi 
és Paule Baudouin  voltak  leg-
többször  eredményesek,  meg-
gátolva  a  különbség  további 
növekedését.  A védelem  vezé-
re,  Szekeres Klára  az  első  fél-
idő  végén  megkapta  második 
kétperces  büntetését,  ami  oko-
zott  némi  kellemetlenséget,  de 
ettől  függetlenül  szárnyalt  az 
érdi  együttes.  Az  elképesztő 
mennyiségû  góltermés  ellené-
re  kiváló  kapusteljesítmények 
voltak,  Janurik  Kinga  és  Laura 
Glauser  legtöbbször  kiszolgál-
tatott  helyzetben  mutattak  be 
bravúrokat.  Később  a  becse-
rélt  Oguntoye Viktória  szintén 
kiváló  hárításokat  mutatott  be. 
Kovács  Anna  fineszes,  takarás-
ból  eleresztett  bombái nyomán 
nőtt  megnyugtató  méretûvé  az 
előny, Tóth Tímea időntúli hete-
sével a 20 gólos határt szakította 
át 30 percnyi játék után a hazai 
csapat. 
A sokszor  elképesztő  sebes-

ségû  rohanás  nem  lankadt,  bár 
a  második  játékrészt  sokkal 
jobban kezdte  a Metz. A horvát 
tehetség,  Kristina Liscevic  és 
a  holland  Yvette Broch  is  na-
gyon  belejöttek,  Laura  Glauser 
folytatta  a  védések  sorát.  Szabó 
Edinának  hamar meg  kellett  ál-
lítania  a  játékot  időkéréssel,  és 
újra bizonyította, mennyire kivá-
lóan ismeri játékosai rezdüléseit. 
Bár  megfeleződött  az  előny,  az 
Érd  megnyugodott,  és  elkezdte 
ismét  szisztematikusan  felépíte-
ni a különbséget, a Kristina Elez, 
Kovács Anna és Wolf Alexandra 
alkotta  trió  szinte már  képtelen 
volt  hibázni.  A metzi  húzóem-
berek már nem voltak olyan ter-

ÉTV-Érdi VSE–Veszprém KC 27-22 (14-11)

Pihenõ a harmadik helyen

Alja Koren öt góllal terhelte meg a kék mezesek kapuját

ÉTV-Érdi VSE–Metz Handball 37-31 (20-16)

Gyõzelem nemzetközi porondon

mékenyek,  mint  az  elején,  így 
egyre  nehezebben  tapadtak  a 
franciák.  Vincze  Melinda  gyors 
duplája  után  már-már  kritikus 
helyzetbe  kerültek  a  sárga-ké-
kek. A végjátékban is roppant el-
tökélt és nyugodt maradt az Érd, 
bár  Kristina  Liscevic  és  Yvette 
Broch  próbálta  tartani  a  metzi 
reményeket. Az utolsó öt percet 
3-1-es részsikerrel zárta le Szabó 
Edina  csapata,  ami  könnyen  le-
hetett  volna  5-0  is,  ha  Vincze 
Melinda  az  utolsó  ziccerénél 
nem lép rá a vonalra. 
A legfontosabb, hogy nemcsak 

a  végeredmény,  hanem a muta-
tott  játék  is  nagyon  szép  remé-
nyekre jogosít fel. Az óriási roha-
nás nem emésztette fel az erejü-
ket,  így  önbizalommal  telve,  de 
nem  elbizakodottan  várhatják  a 
visszavágót,  amit  november  18-
án  Metzben,  a  Les  Arenes-ben 
várhatóan  több  ezer  néző  előtt 
kell majd lejátszaniuk.

ÉTV-Érdi VSE–Metz Handball 
37-31 (20-16)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
1000 néző
Játékvezetők: Amar Konjicanin, 
Dino Konjicanin (bosnyákok)
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 7, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 3, Wolf Alexandra 7 
(7), Kovács Gréta, Alja Koren 5, 
Bognár Barbara 3, Kristina Elez 
8, Tóth Tímea 1 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Metz: Laura Glauser, Gervaise 
Pierson, Marie Prudhomme 
1, Nina Kamto Njitam 3, 
Grace Zaadi Deuna 4, Paule 
Baudouin 3 (1), Katty Piejos 
1, Yvette Broch 4, Jekatyerina 
Andrjusina 4, Szvetlana 
Ognjenovics 4 (1), Lara 
Gonzales Ortega, Jurswailly 
Luciano 2, Kristina Liscevic 5, 
Roseline Ngo Leyi
Vezetőedző: Rác Sándor
Hétméteresek: 8/8, ill. 3/2
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
  Szarka András

Kisfaludy Anett elõretörései rendre ve
szélyt jelentettek a franciák kapujára


