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Szociális koncepció
A városi szociális kerekasztal-beszélgetésen  
a jövõ évi szociális koncepciót vitatták meg.

2

Megyei továbbképzés
Egészségügyi szakdolgozóknak tartottak egy-
napos továbbképzést a Polgárok Házában.

5

Látványos kísérletek

Bõ egyórás fizikashow-n vehettek részt azok, akik el-
jöttek a Vörösmarty gimnázium múlt pénteki lakossági 
nyílt napjára. A felnõttek és a diákok megtudhatták, 
hogy lehet érdekes kísérleteket végrehajtani néhány 
köznapi tárgy segítségével. 4. oldal

Ügyfélszolgálatok
Összeállításunkban közöljük az ügyfélszol-
gálatok szakterületét és megtalálhatóságát.

11

Zöldhulladékgyûjtés
Táblázatokban közöljük a gyűjtés menet-
rendjét és az utcák nevét.

12

Kérdéses útépítések

A csatornázással és úthelyreállítással kapcsolatos kérdésekre válaszolt Segesdi 
János alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet arra: 
ahol a végleges helyreállításra még nem kerülhet sor, az utak járhatóvá tételérõl 
ott is gondoskodniuk kell a kivitelezõknek.  3. és 10. oldal

Antunovits László lépcsõfokai
Aki hallott már az érdi birkó-
zókról, netán beszélt mes-
terükkel, a városban szinte 
„önálló intézményként” 
mûködõ és tevékenykedõ 
Tar Mihállyal, azzal nem 
fordulhatott elõ, hogy ne 
hallotta volna az Érdi Spar-
tacus szeme fényének, 
Antunovits Lászlónak, vagy 
ahogy mindenki szólítja õt, 
Lacikának a nevét.    
 16. oldal

Ajándékozzon jobb hallást szeretteinek!

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

Hozza el szeretteit egy elôre egyeztetett idôpontban
ingyenes hallásvizsgálatunkra, és ajándékozza
meg Ôket a jobb hallás élményével! 

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
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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 előzetes 
egyeztetés után 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
Közvilágítás/hibabejelentés	0–24	h	 06-40-200-88
Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 

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

foglaltaknak megfelelõen

2012. november 29-én, 17.00 órától

közmeghallgatást tart.

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

A közmeghallgatáson a megjelentek 
közérdekû kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

A jövőbeni feladatok felmérése 
és azok meghatározása volt a 
témája annak a tanácskozásnak, 
amelyen Segesdi János alpolgár-
mester, a Polgármesteri Hivatal 
szociális dolgozói, Érd szociális 
intézményei és a szociális ellá-
tásban aktívan részt vevő civil 
szervezetek vezetői vettek részt. 
Az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala humánpolitikai osztá-
lyának munkatársai a korábbi 
tapasztalatok alapján összeál-
lították a szociális koncepció 
anyagát, majd véleményezésre 
küldték az érintetteknek, akik 
ezen a kerekasztal beszélgeté-
sen elmondhatták a koncepció-
val kapcsolatos észrevételeiket 
és változtatási javaslatokkal is 
élhettek. 

Úgy tûnt, hogy a legtöbb 
szakember elégedett volt, és a 
kiküldött anyaghoz nem akadt 
hozzáfûznivalója, mert egy-
részt kevesen jelentek meg a 
megbeszélésen, másrészt pedig 
néhány technikai és szerkeze-
ti változtatáson kívül nem volt 
érdemi javaslatuk a szakma 
képviselőinek. A nemzetiségi 
önkormányzatok is nyilván 
jónak találták a kiküldött kon-
cepciót, mert részükről senki 
sem tartotta érdemesnek a szo-
ciális kerekasztalon való rész-
vételt. 

Kérdésre válaszolva Segesdi 
János alpolgármester kifejtette, 
hogy egyelőre az egész szoci-

ális ágazat átalakulóban van, 
hiszen a legtöbb szociális ellá-
tás a járási központhoz kerül. 
A régiek mellé valószínûleg új 
feladatokat is kapnak, és az is 
biztosra vehető, hogy megnő 
az ellátásra szorulók száma, 
hiszen nemcsak az érdiek, 
hanem a térség települései is 
ide tartoznak majd. Bár a szo-
ciális ellátást folytató civil szer-
vezeteknek is nagy szerepük 
van a szociális ellátásokban, és 
gyakran – hiányt pótolva – álla-
mi feladatot vállalnak maguk-
ra, az önkormányzat csak 
azokkal a szervezetekkel tud 
együttmûködni, amelyek már 
rendelkeznek mûködési enge-
déllyel – fûzte hozzá az alpol-
gármester. 

A megbeszélésen felvetődött 
az a kérdés is, hogy kielégí-
ti-e az igényeket az Aprófalva 
Bölcsőde férőhelyének száma, 
és az is kérdés, hogyan fogja 
a város megoldani az óvodai 
férőhelyek lényeges bővítését, 
ha életbe lép a törvény, amely 
kötelezővé teszi a hároméves 
gyermekek óvodai ellátását. 
Segesdi János úgy vélte, Érdnek 
hatmilliárd forintra lenne szük-
sége ahhoz, hogy a városban 
élő, csaknem háromezer apró-
ságnak biztosítani tudja a köte-
lező óvodai ellátást. Hozzátette: 
az említett szükséges anyagi 
forrás még nem oldaná meg a 
megfelelő számú óvoda építé-

Véleményezésen a város szociális koncepciója

Átalakul az ágazat
Bár alapjaiban nem is, részleteiben mindenképpen lesznek változások a szociális 
koncepcióban annak következtében, hogy Érd járási székhely lesz. A konkrét fel-
adatok még nem ismertek, de az már szinte biztos, hogy az intézményeket több 
feladat terheli majd, hiszen nemcsak Érdet, hanem a környék településeit is el kell 
látni. Egyebek között errõl is szó esett a november 20-án megtartott városi szociális 
kerekasztal beszélgetésen, amelyen a jövõ évi szociális koncepciót vitatták meg a 
szakma képviselõi. 

sét, mert az is problémát okoz, 
hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan területekkel, 
amelyeken ezeket az intézmé-
nyeket fel tudná építeni. Ott 
ugyanis, ahol esetleg építésre 

alkalmas ingatlana lenne, akár 
tíz óvodát is felhúzhatnának 
egymás mellé, de annak nincs 
értelme, mert nyilvánvaló, 
hogy nem kerülhetnek mind 
egy városrészre. Ugyanakkor 
az is fontos szempont, hogy 
közösségi közlekedéssel elér-
hető legyen az óvoda. Ezért 
Érden kizárólag ingatlanok 
megvásárlásával, vagy esetle-
ges kisajátításával oldhatnák 
meg a hiányzó óvodák felépíté-
sét. Hatmilliárd forintból tíz új 
intézményt lehetne felépíteni, 
de 2014. január 1-éig még van 
bőven idő, akár az is előfordul-
hat, hogy módosul a törvény, 
hiszen az óvodai férőhelyek 
hiányával bizony nemcsak Érd 
küszködik, hanem országosan 
is hasonló a helyzet – mondta 
az alpolgármester. 

A szociális kerekasztal foly-
tatásában a Fészek Egyesület 
vezetője bejelentette, hogy egy 
hiányszolgáltatással kívánják a 
jövőben bővíteni tevékenysé-
güket, ami valójában a „kiöre-
gedő gyermekek” azaz a fiatal 
felnőttek utógondozását jelenti. 
A gondozásba került gyermekek 
zöme ugyanis miután betölti a 
18-ik életévét, leggyakrabban 
kikerül az addigi ellátásból, és 
sokan emiatt elkallódnak. Nekik 
segítene a Fészek Egyesület, így 
azok, akik továbbtanulnak, akár 
24 éves korukig maradhatnak a 
Fészekben. 

A szociális koncepciót a kerek-
asztalon felvetett apróbb módo-
sításokkal előbb a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság vélemé-
nyezi, majd november 29-én a 
közgyûlés elé kerül. 

 Bálint Edit

Az intézmények és civil szervezetek képviselõinek csak apróbb technikai észrevételei voltak a szociális koncep
ciót illetõen
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Érdnek van folyója. Sőt, Érdnek 
egy olyan folyója van, ame-
lyik Európa szinte valamennyi 
jelentős államával összeköti, 
jóllehet, mesterséges csatornák 
beiktatásával. Érdé a Duna egy 
szakasza – anélkül a kockázat 
nélkül, hogy a várost egy nagy 
árvíz magával sodorhatná. 
Igaz, a vízre telepített malmo-
kat egykor hol a jég, hol a kora 
nyári zöldár magával vihette, 
de a molnárok tudták, meddig 
kell szekerezni ahhoz, hogy a 
lentebb kihalászott malomház 
visszatutajozhasson eredeti 
kikötőjébe. Ráadásul Érdnek 
mindenből kijutott, amit egy 
Duna menti terület tudhat. Van 
lapályos ártéri erdő, szép séta-
úttal, amely levisz a partra, 
van homokos folyammeder, 
akad magas part, ahol a lösz-
falban fecskék fészkelnek, és 
rálátni a városra éppúgy, mint 
a folyam hegymeneti part-
vonalára, a Csepel szigetre, 
Halásztelekre, Tökölre, vagy 
a Százhalombatta felé forduló 
mederre. Ráadásul ez a főág, 
s ha valakinek igazán érdeke, 
hogy itt legalább olyan tiszta 
legyen a víz, olyan jó legyen 
a vízminőség, mint Budapest 
fölött, akkor az éppen a part-
mentén sorjázó települések, 
köztük Érd. Persze ne legye-
nek illúzióink, se kereskedelmi 
kikötőt, se a Balaton turizmu-
sát nem szabad ideálmodni, 
hiszen mindaz, ami ma érin-
tetlen ezen a tájon, az ártéri 
erdők világa, az a legnagyobb 
érték, ez az, amit érdemes 
számon tartani, és megőrizve 
kihasználni. 

Az ártéri erdő annak a világ-
nak a maradéka, amikor még 
a folyamszabályozások előtti 
időkben, a XIX. századi nagy 
tájátalakító buzgalmak előtt 
szabadon járt a Duna és a Tisza 
az ország szinte valamennyi 
lapályán. Ekkoriban az sem 
volt ritka, hogy csónakkal tet-
ték meg az utat két település 
között, de hogy sokan éltek 
a vízből, ha már a veteményt 
vitte az ár, az biztos. Halászok, 
csikászok, pákászok, nádi 
népek laktak ideiglenes, vagy 
állandó otthonaikban, ami a 
hadak járása idején is adhatott 
valami védelmet. A mai ártér 
már legfeljebb utánozhatatlan 
tavaszi, nyár eleji hangulatá-
val, hajnali párájával, máshol 
soha nem hallható madárda-
lával, a gyûjtögetésre mindig 
alkalmat kínáló terményeivel 
várhat bennünket. A vadon 
termő bogyósokból egykor 
komoly mennyiségben készül-
tek lekvárok, gombásztak az 
erdőjárók, a hullajtott csont-
héjasok nyomán növekvő fák 
sem sajnálták termésüket. Ez 
ma már a táj intimitása, az 
erdő mérete miatt is inkább 
csak szórakozás, de erről az 
apró szépségről sem kellene 
lemondani. S ha az ember 
látja, hogy Budapesten a föl-
szaporodott városnéző hajó-
forgalom miatt szinte már 
„túlnépesedett” a vízfelszín, 

közlekedési rendőröknek kell 
irányítania a forgalmat, akkor 
érdemes lenne eljátszani 
a gondolattal, hogy a kíná-
lat bővítését hogyan lehetne 
éppen a természetes formáját 
még őrző, nem betonfalakkal 
szegélyezett partvonal felé csa-
logatni. A zömmel az Árpád és 
a Petőfi híd között csalinkázó 
hajók az európaiak számára 
annyira vonzó eklektikus épü-
letegyüttest, a Gellért-hegyet, 
a kivilágítást árulják, ám pél-
dául a Themzén, a Szajnán 
járó hajók London és Párizs 
határain kívül is keresik a 
látnivalót, a kikötőhelyeket. 
Ha arra gondolunk, hogy az 
ötezer lelket számláló Tokajból 
csaknem harminc évig nem 
indult járat Sárospatakra, s ma 
milyen jelentős a Bodrogon a 
kirándulóhajók és a túrakaja-
kok, kenuk mozgása, akkor 
beláthatjuk, hogy nagyot for-
dult a világ. 

A természeti adottságok, a 
természeti szépségek egymást 
kiegészítő hálózatát érdemes 
végiggondolni és összekapcsol-
ni Érd városában a Római úttól a 
kastélyromokig, a Beliczay szi-
gettől a gátig, a Kakukk-hegy-
től a Fundokliáig, az Ófalutól a 
pincesorig. A lábukat sem kell 
kitenni az itt élőknek Érdről, 
hogy olyan sokszínû világgal 
találkozzanak, ahol Európa 
tájait összekötő folyam, az 
erdő, a Mélyút, a dombok sze-
líd sora, a borászat hagyomá-
nyos építészeti környezete az 
őskori ember megtelepülésétől 
mutat folyamatosságot. 

 Antall István

Ártér

Sok tekintetben korszakos 
jelentőségű volt annak idején 
a televízióban a mai napig 
emlegetett Ki mit tud? vetél-
kedés. Ezen a versenyen bárki 
indulhatott, aki úgy érezte, 
hogy valamit jobban tud, mint 
a többiek. Bemutatkozhatott 
az ország nyilvánossága előtt 
és elérhette a nagy célt, a 
részvételt a világ demokrati-
kus ifjúságának találkozóján 
Szófiában, Havannában vagy 
Moszkvában. Indult is táncos 
és énekes, bűvész és székeket 
egyensúlyozó zsonglőr, fütty-
művész és zongorista – a nagy 
attrakció, az igazi újdonság 
azonban az volt, hogy végre 
lehetett egy ügy, egy dolog, 
amibe beleszólhatott a nép. 
Szavazni lehetett ugyanis arra, 
hogy ki a legjobb, és ez óriá-
si vívmánynak számított. Fel 
is bolydult az ország, hiszen 
megjelent a demokrácia, a 
maga valóságában. Voksoltak 
az emberek serényen, tele-
fonon és levélben, sőt, volt 
mikor lámpagyújtással is: 
országosan mérték, hogy az 
adott versenyző nevének emlí-
tésére hányan kapcsolják fel 
a csillárt, vagy bármit, ami 
áramot fogyaszt, és akinél a 
legnagyobbat lengett a köz-
pontban a mérőműszer muta-
tója, az nyert. (A kor népszerű 
humoristája: Anyósom min-
dent felgyújtott, még a füg-
gönyt is…)

Azóta nagyot változott a 
világ. Ma már senki nem lelke-
sedne két esetlen mozgású kis-
lányért, akik arról énekelnek, 
hogy „Ó drága nagymami, jaj 
de jó, hogy köztünk élsz…”. 
A most ötvenéves beategyüt-
tes fürtös hajú énekese se arat-
na nagy sikert ezzel az akkori 
szöveggel „Ma csak az nem 
boldog, aki nem akar”. 

Van viszont X-Faktor, meg 
Megasztár, és van Fölszállott 
a páva is. Jó ez nekünk? 
Természetesen alapvetően jó. 

A tévénéző azt nézi, amelyik 
tetszik neki, és arra szavaz, 
most már mobiltelefonnal is 
akár, amelyiket jobbnak tartja. 
Meglehet, komikusnak véli a 
pödrött bajszú népdalénekest, 
de az is lehet, hogy az eltor-
zult arcú, színpadon topor-
zékoló-ordító rapper se arat 
sikert, bár minden lehetséges. 
A tévénéző fiatal azonban 
akkor gondolkozhat el iga-
zán, ha a produkciókért kap-
ható díjakat tekinti át. Ebből 
ugyanis kitűnik, hogy míg a 
kereskedelmi televíziók verse-
nyein akkora összeghez juthat 
egy-egy nyertes, amekkorát 
egy vízvezeték-szerelő vagy 
egy állatorvos egész életében 
nem kap, a Kárpát-meden-
ce különféle művészeti cso-
portjait megmozgató „pávás” 
vetélkedés díjazása ennek 
töredéke. A néző, kiváltképp, 
ha fiatal, ebből egyenesen 
következtethet a környezet, 
a társadalom értékítéletére. 
Tekinthető az egész egyfajta 
pályaválasztási tanácsadásnak 
is: mivel érdemes foglalkoz-
nia, mi az, ami jól fizet? Az 
már másodlagos kérdéssé silá-
nyul, hogy vajon észreveszik-e 
a primitív hatásvadász trükkö-
ket, és megérinti-e őket valami 
az igazi művészetből? 

Mindebből remélhetően 
kitűnik: az ellentét, a válasz-
tóvonal nem a műfajok között 
van, hanem a minőség és a 
csillogó felszín, a valós érték 
és a talmiság, a valóság és a 
becsapás között.

A hideg ellen jó a cifra szűr, 
meg a bőrdzseki is. De ha ez 
utóbbi műbőrből van, a varrá-
sa felfeslik, a műanyag pedig 
megrepedezik a naptól és az 
esőtől, az már nem jó. Mert 
akkor megfázunk.

A szerkesztõ jegyzete

Páva-faktor

A csatornázás utáni útfelújítás-
sal kapcsolatos lakossági kérdé-
sekre válaszolt múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján Segesdi János. 
Az alpolgármester elmondta: a 
kivitelezőket határozottan fel-
szólították arra, hogy tegyék 
járhatóvá az utakat, és írásban 
közölték: azok a kivitelezők, 
akik ennek nem tesznek ele-
get, a tavasszal kezdődő újabb 
munkák idején nem kapnak 
engedélyt az útbontásra. Mint 
Segesdi János megjegyezte: 
ezzel az eszközzel véleménye 
szerint rá tudják szorítani a 
kivitelezőket, hogy határidőre 
és megfelelő minőségben elvé-
gezzék az utak helyreállítását. 

Nemrég T. Mészáros András 
arról beszélt, hogy elkezdő-
dött a munkálatok ellenőrzése; 

azok a kivitelezők, akik nem 
teszik balesetmentessé az uta-
kat, szabálysértési bírsággal is 
sújthatók. Kérdésünkre, hogy 
az eddigi ellenőrzések milyen 
eredményt hoztak, az alpol-
gármester elmondta: láthatóan 
megkezdődött a munka, bár 
helyenként nem olyan minő-
ségben és gyorsasággal, mint 
ahogy azt az önkormányzat 
– és a lakók – szeretnék. Bírság 
kiszabására eddig még nem 
került sor. 

– Kaptunk egy egyszerûnek 
tûnő kérdést is: az önkormány-
zat feladata-e az útépítés? Rövid 
válaszom: igen. Ennyivel azon-
ban nem szabad elintézni a dol-
got, hiszen valóban az önkor-
mányzat feladata az útépítés, 
de a költségvetési lehetőségek 

tükrében. Az elmúlt ciklus-
ban Érd volt a legsikeresebben 
pályázó önkormányzat; mind-
össze két pályázatunk nem 
nyert támogatást. Egyik pont az 
útépítésre vonatkozott. Ahogy 
a csatornázást befejezzük, és 
az uniós költségvetést a követ-
kező hét évre elfogadják, és 
látjuk a lehetőségeket, elkez-
dünk pályázni az úthálózat 
fejlesztésére, korszerûsítésére. 
Az önkormányzat honlapján 
megtekinthető útkoncepció 
(amelynek társadalmi vitája 
még tart) és a frissített, kibő-
vített Batthyány-terv alapján el 
tudjuk készíteni a város továb-
bi életére vonatkozó elkép-
zeléseinket, amelyek aztán 
bekerülnek a megyei terület-
fejlesztési koncepcióba. Ez az 

országos fejlesztési koncepció 
részeként kerül majd az unió-
hoz, a kormányon keresztül. 
Most az első lépésnél tartunk: 
a kormány felméri az orszá-
gos igényeket, hogy az uniós 
költségvetés összeállításánál 
figyelembe tudják venni, mely 
feladatok megvalósítása fon-
tos Magyarországnak. Érden 
a legfontosabb az úthálózat 
korszerûsítése (a csatornázás 
befejezése után), és ez nem 
csak helyi probléma: tudjuk, 
hogy Magyarországon a telepü-
lések belső úthálózata messze 
elmarad az igényektől, azt 
reméljük tehát, hogy az unió-
ban megvalósulhat e gondok 
megoldása – mondta az alpol-
gármester, hozzátéve: az érdi 
úthálózat felújítása csaknem 
annyiba kerül, mint a csator-
názás, hiszen a csapadékvíz-el-
vezetést is meg kell oldani az 
aszfaltozás mellett. Ha ez nem 
történik meg, az utak rövid 
időn belül tönkremennek. Érd 
a domborzati viszonyok miatt 
e szempontból nincs könnyû 
helyzetben, hiszen vízgyûjtő 
területeket is ki kell építeni, 
ami pedig csak szisztematikus 
rendszerben történhet meg.

– Érkezett hozzánk egy olyan 
kérdés is, amely azt firtatja: 
miért kellett lezárni a Baján 
utcát? Amennyiben a kérdező 
arra kíváncsi, hogy jó pár éve 
miért zártuk el virágládákkal 
a Diósdi út–Baján utca sarkát, 
megszüntetve az egyenesen tör-
ténő továbbhaladás lehetőségét, 
arra azt tudom válaszolni: az 
Érdligeti (Széchenyi) Iskolából 
jövő gyermekek biztonsága 
érdekében. Sok autós ugyanis 
nem lassított, ha a Diósdiról a 
Baján utcába tért le, és ezt a 
balesetveszélyes helyzetet sze-
rettük volna megoldani. A kis 
autós kerülő megér annyit, 
hogy biztonságban tudjuk gyer-
mekeinket – zárta szavait az 
alpolgármester. 
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Minden utat járhatóvá kell tenniük a kivitelezõknek

Útfelújítás, csatornázás, útépítés
A csatornázással és úthelyreállítással kapcsolatos kérdésekre válaszolt Segesdi 
János alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet arra: 
ahol a végleges helyreállításra még nem kerülhet sor, az utak járhatóvá tételérõl ott 
is gondoskodniuk kell a kivitelezõknek. 

Mind a négy adventi vasárnapon délután három 
órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk az 
érdieket a városközpontba, a Fő téren felállított 
adventi koszorúnál. Az adventi mûsorok után 
egyházak képviselői osztják meg ünneppel kap-
csolatos gondolataikat a jelenlévőkkel, és a város 
vezetőivel közösen gyújtják meg a gyertyát. 

December 2-án, vasárnap 15 órakor
Vendégünk: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármes-
ter, ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkész 
és SZABÓ MIHÁLY görög katolikus parókus.

Karácsonyi énekek a Bukovinai Székely 
Népdalkör és a Rozmaring Német Nemzetiségi 
Kórus előadásában.

16 órakor
Betlehemes kerámia kiállítás nyílik a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban.

A kiállítást megnyitja: Szedlacsek Emília igaz-
gató.

Közremûködik a Habilitációs Központ 
Csengettyû Együttese, Erényi Júlia és Király 
Ádám

Megtekinthető a mûvelődési központ előtt fel-
állított Betlehem.

December 9-én 15 órakor
Vendégünk: SEGESDI JÁNOS alpolgármester és 
LABOSSA PÉTER evangélikus lelkész.

Közremûködnek: a Rosenbrücke Német 
Nemzetiségi Énekkar, a Szirmok Női Kar, vala-
mint az evangélikus gyülekezet tagjai.

December 16-án 15 órakor
Vendégünk: ARADSZKI ANDRÁS országgyûlési 
képviselő és HAJDÚ FERENC katolikus plébá-
nos.

Közremûködnek: a Kincses Óvoda Ófalusi 

Tagóvodájának óvodásai – a Betlehemest beta-
nította Kesztler Sándorné – az Újvárosi Jézus 
Szíve templom zenei együttese és a Harmónia 
Vegyeskar.

December 23-án 15 órakor 
Vendégünk: TÓTH TAMÁS alpolgármester, 
ANTUNOVITS ANTAL önkormányzati képviselő 
és VASSNÉ BAKI ILONA református lelkész.

Közremûködik az Élővíz Dicsőítő Csoport és az 
Érd-Parkvárosi Református Gyülekezet Énekkara.

A gyertyagyújtás után az Érdi Vigadó és a 
Szepes Gyula Mûvelődési Központ munkatársai 
forralt borral és meleg teával várják a résztvevő-
ket.

A rendezvény támogatói: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ Kertbarát Köre, a Hudák Családi 
Pincészet és az Érdi Vigadó.

Adventi gyertyagyújtás a Fõ téren,  
a sétányon a Gloriettnél

Sokakat foglalkoztat, hogy mikor történik meg az utak végleges helyreállítása
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Az útkoncepció társadalmi 
vitájával és az iskolák mûköd
tetésének átadásával kapcso
latban tartott sajtótájékoztatót 
múlt pénteken Szûcs Gábor, az 
MSZP érdi szervezetének elnö
ke, az önkormányzat pénzügyi 
és költségvetési bizottságának 
tagja. Mint elmondta: nagy 
örömmel értesültek arról októ
berben, hogy elkészült az érdi 
útkoncepció, amelyet társadal
mi vitára bocsátanak. 

– Ezzel szemben most azzal 
szembesülünk, hogy a koncep
ció társadalmi vitája nemhogy 
hiányos, de meg sem történt, 
decemberben pedig szeretné 
elfogadni a testület. A következõ 
kérdéseket szeretném felten
ni a médián keresztül a pol
gármester úrnak: miért ilyen 
sürgõs a koncepció elfogadása? 
Minõsíthetõe társadalmi vitá
nak az, hogy a Fidesz zöld
tagozata által szervezett egyik 
rendezvényen tárgyaltak errõl, 
ahelyett, hogy Érd minden 
választókerületében lakossági 
fórumot tartanának e témában? 
Kérjük a polgármester urat, ne 
szülessen döntés decemberben 
az útkoncepcióról, ehelyett leg
alább hat hónapos idõszakot 
öleljen fel a társadalmi vita, 
amelybe Érd minden lakosát 
próbálják meg bevonni a média 

és az internet segítségével – 
javasolta Szûcs Gábor. Emellett 
az MSZP nevében elfogadhatat
lannak nevezte azt a döntést, 
amelyet a képviselõtestület 
hozott meg az önkormányzati 
iskolák átadásáról. 

– A mai napig nem tudjuk, 
hogy a költségvetési elképzelé
seiken kívül miért szándékozzák 
átadni az iskolák mûködtetését 
az államnak, mikor egy város 
életében az iskolák, az okta
tás minõsége a legfontosabb 
helyen áll. Nem látunk garan
ciát arra, hogy ha az állam látja 
el mind a mûködtetést, mind 
a szakmai felügyeletet, hogyan 
fognak a város érdekei érvé
nyesülni az intézményekben. 
Mi lesz a különbözõ szakkö
rökkel, az emelt szintû okta
tással, és egyáltalán: milyen 
következményekkel jár majd 
az átalakulás? Errõl a lakosság 
sem tud, pedig a határidõ egyre 
közelebb kerül. Ezért felszó
lítjuk polgármester urat, hogy 
nyilvánosan tájékoztassa az 
iskolák átadásáról az érdieket, 
akár fórumokon, közmeghall
gatáson, vagy a média segítsé
gével – zárta szavait az MSZP 
érdi szervezetének elnöke. 

Az útkoncepcióval kapcso
latos kérdésekre, felvetésekre 
Simó Károly, az önkormány

zat fejlesztési referense reagált 
lapunknak. Mint elmondta, a 
koncepció elfogadása azért fon
tos a városnak, mert több évti
zedes elmaradást pótol.

– A téma fél éve napirenden 
van. A szakmai anyag májusban 
elkészült, október elején fogad
ta el elsõ olvasatban a közgyûlés 
(azaz megvitatásra alkalmasnak 
tartotta). De az anyagot már ezt 
megelõzõen társadalmi vitára 
bocsátottuk: felkerült az önkor
mányzat honlapjára, a sajtóban 
felhívást tettünk közzé, misze
rint várjuk a lakosság észre
vételeit. Emellett a koncepció 
több részönkormányzati ülé
sen napirenden volt, ami teljes 
mértékben megegyezik azzal, 
amit most a szocialisták java
solnak, azaz, hogy városrészen
ként legyen vita róla. A lakosság 
elektronikus úton is elküldheti 
véleményét az útkoncepció
val kapcsolatban; mivel ezek a 
levelek az én címemre érkez
nek, elmondhatom: hetente jó 
pár javaslat, észrevétel, kifogás 
érkezik a témában. Ezeket a 
leveleket összegyûjtöm és 
továbbítom a Pro Urbe Kft.nek, 
amely az útkoncepciót elkészí
tette. A szakmai stáb megvitatja 
az észrevételeket, és ahol indo
kolt és lehetséges, beilleszti a 
tervezetbe. Több részönkor

MSZP-vélemény: nincs társadalmi vita

Utak és koncepciók
Az MSZP érdi szervezete szerint nincs érdemi társadalmi vita arról az útkoncep-
cióról, amelyet – mint állítják – decemberben fogad el a közgyûlés. Múlt pénteki 
sajtótájékoztatóján Szûcs Gábor, az MSZP érdi szervezetének elnöke javaslatokat 
tett arra, hogyan valósuljon meg a társadalmi vita e kérdésben. Simó Károly ön-
kormányzati referens fentiek kapcsán lapunknak elmondta: a javasolt vita már 
megvalósult, az anyag decemberi elfogadásáról pedig szó sincs.

mányzat is újból napirendjére 
vette e témát. 

– Mindezek alapján nem 
érthetõ, hogy mi a problémá
ja Szûcs úrnak az útkoncep
ció társadalmi vitájával. Fõleg, 
mivel nincs tudomásom arról, 
hogy decemberben második 
körben döntene a koncepcióról 
a közgyûlés. Ismereteim szerint 
január elõtt erre nem kerül sor, 
de még ez az idõpont is tolód
hat, ha igény van rá. Attól tartok, 
hogy az MSZP képviselõi vagy 
nem vesznek részt a közgyûlés, 
annak bizottságai és a részön
kormányzatok munkájában, 
vagy nem figyelnek oda arra, 
ami ott és a városban történik 
– fûzte hozzá a tájékoztatáshoz 
Simó Károly.

– A koncepció mielõbbi 
végleges elfogadását egyéb
ként az indokolja, hogy elõbb
utóbb meg kell kezdeni a 
különbözõ közlekedési projek
tek elõkészítését, amelyekre a 
2014–2020as idõszakban támo
gatást szeretnénk igényelni. 
Ilyen például az M7es autópá
lya le és felhajtójának átépíté
se, a Bagoly utcai felüljáró és 
a Szent István híd. Ha ezekre 
forrást kívánunk találni, nem 
elég benyújtani a terveket, azt 
is vázolni kell, miért fontos Érd 
számára ezen fejlesztések meg
valósítása, vagyis szükség lesz 
az útkoncepcióra – hangsúlyoz
ta lapunknak a fejlesztési refe
rens, aki azzal zárta szavait: az 
lenne az optimális, ha a jövõ fél 
évben megszülethetne és elfo
gadhatnák Érd város végleges 
útkoncepcióját.

(Az útkoncepció a város hon
lapján a Mi újság Érden? rovat 
Hírek menüpontjában található, 
2012. október 1jei dátummal.)
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Szûcs Gábor érdi MSZP-elnök 
szerint nincs társadalmi vita az 
útkoncepcióról
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Lehete több mint egy órán át 
látványos kísérleteket bemu
tatni pár lufi, PETpalack, alu
doboz, egykét ceruzaelem, 
PVCcsõ, mágnes, rézdrótok, no 
meg egy karácsonyfadísz segít
ségével? A Vörösmarty Mihály 
Gimnázium múlt pénteki fizika
showján részt vevõ diákok és 
felnõttek megtapasztalhatták: 
bizony, hogy lehet! Aki jól oda
figyelt, akár otthon is kipróbál
hatja a látottakat. A kísérleteket 
Varga László és Varga Zsolt, 
a gimnázium két fizikatanára 
mutatta be (rövid magyarázatot 
fûzve a lezajlott fizikai jelen
ségekhez) a diákok segítségé
vel és közremûködésével – sõt, 
a demonstrációban egyegy 
érdeklõdõ kisgyermek is részt 
vehetett. Persze nemcsak ceru
zaelemeket és aludobozokat 
használtak a bemutató során, 
hanem olyan új eszközöket is, 
amelyeket egy nyertes uniós 
pályázatnak köszönhetõen szer
zett be az intézmény. 

– Három héten át dolgoz
tunk azon, hogy összeválogas
suk ezeket a kísérleteket, de 
nagy örömmel csináltuk, és 
külön tetszett az, hogy még a 
kisgyerekek is részt vettek a 
demonstrációban, és jó válaszo
kat adtak. Ha látják a gyerekek 
a kísérleteket, megindul a fan
táziájuk, és többen kezdenek 
el ismerkedni a természettudo
mányokkal. A végzõsöknél az a 
tapasztalat, hogy egyegy ilyen, 

a kellõ életkorban bemutatott 
kísérlet indította el õket ebbe az 
irányba – mondta Varga László 
fizikatanár, hozzátéve: sajnos, 
a fizika a diákok „szimpátialis
táján” az utolsó helyen áll, de 
ilyen bemutatókkal meg lehet 
szerettetni velük.

– Mi most fizikai érdekes
ségeket demonstráltunk, elõzõ 
héten a kollégáim kémiából, 
biológiából tartottak hasonló 
bemutatót – zárta szavait Varga 
László.

A lakossági nyílt napon nem
csak a fizika csodáival és a meg
újult laboratóriummal, hanem a 
fejlesztési projekt részleteivel is 
megismerkedhetett a közönség. 
Az intézmény egy uniós pályá
zaton 281 millió forintot nyert 
a természettudományos oktatás 
megújítására – ennek keretében 
épülhetett át a gimnázium labo
ratóriuma is, amelyet nemcsak 
a Vörösmarty, hanem több álta
lános iskola diákjai is igénybe 
vesznek. 

 
Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyúj-
tott, Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 
létrejött, „A természettudo-
mányos közoktatás megújítá-
sa az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium koordinálásával” 
címû, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-
0005 azonosítószámú pályázat 
280 815 000 Ft összegû vissza 
nem térítendõ támogatásban 
részesült, melynek eredménye-

képp a gimnázium épületében 
létrejövõ, XXI. századi követel-
ményeknek megfelelõ, modern 
természettudományos labora-
tórium kialakítása történik. 
A hálózatos együttmûködésen 
alapuló szakmai program meg-
valósítása közép-, illetve hosszú 
távon hozzájárul a diákok 
természettudományos ismere-
teinek bõvítéséhez és tovább-
tanulásuk ilyen irányba való 
orientálásához.  Á. K.

Lakossági nyílt nap és fizikashow

Lufi, mágnes és aludoboz
Bõ egyórás fizikashow-n 
vehettek részt azok, akik 
eljöttek a Vörösmarty 
gimnázium múlt pénteki 
lakossági nyílt napjára. 
A felnõttek és a diákok 
megtudhatták, hogy le-
het érdekes kísérleteket 
végezni néhány köznapi 
tárgy segítségével.

Varga László és Varga Zsolt fizikatanárok a diákokat és a nézõket is 
bevonták a kísérletekbe
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Cukorbetegek világnapja
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Bár az utóbbi időben rengeteg 
átalakuláson ment keresztül 
a magyar egészségügy, mégis 
maradt egy terület, ahol nem 
történt változás: ez a szakdol‑
gozók teljesítménye iránti elvá‑
rás. Az egészségügyi szakdol‑
gozóknak nap mint nap helyt 
kell állniuk a szakmájukban, és 
eközben folyamatosan fejlődni‑
ük is kell, ezért a MESZK kez‑
deményezésére már a harmadik 
szakdolgozói konferenciájukat 
tartják meg, amelyre ezúttal 
Érden kerülhetett sor – mutatott 
rá Bokor Károly, a rendezvény 
levezető elnöke. 

A szakmai tanácskozást Érd 
város és a helyi Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
nevében dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató főorvos nyitotta 
meg. Mindenekelőtt Érdet, majd 
a megújult és korszerûsített, 
nemcsak a város lakosságát, 
hanem a térséget is kiszolgá‑
ló járóbeteg‑ellátó és egynapos 
sebészetet is végző szakrende‑
lőt mutatta be röviden, amely 
– fûzte hozzá a főigazgató 
– így megújulva és kibővülve 
már méltán nevezhető a térség 
egészségügyi központjának. Az 
itt folyó ellátásokról, korszerû 

mûszerekről és alkalmazásukról 
a későbbiekben több érdi szak‑
dolgozó tartott értékes előadást. 
Dr. Balogh Zoltán, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara elnöke köszöntőjében 
kiemelte a pontszerző tovább‑
képzések jelentőségét, hiszen a 
szakdolgozói társadalomnak is 
folyamatosan fejlődnie kell, és 
ehhez nemcsak pontértékeket, 
hanem új szakmai ismereteket 
kell gyûjteniük, amit beépíthet‑
nek a mindennapi munkájukba. 
A megyei konferenciák legfőbb 
értéke, hogy a szakmai ismere‑
tek bővítésén kívül a már régeb‑
ben kialakult kapcsolatokat is 
ápolhatják, valamint újakat is 
építhetnek, miközben a szak‑
máról, a szakmai tapasztalato‑
kat megosztják egymással, és 
elbeszélgetnek az előttük álló 
kihívásokról, fejlesztési lehető‑
ségekről. 

A konzultáció résztvevőit dr. 
Veres Judit, a közgyûlés Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának 
elnöke is üdvözölte, azt kíván‑
va, hogy a nehézségek között is 
tartsanak ki és őrizzék meg az 
egészségügyben oly szükséges 
optimizmusukat, mert csak így 
lehet előbbre jutni ebben az 
ágazatban. Végül a köszöntő‑
ket követően még Szigeti Eszter 
előadómûvész szépséges dalai 
is a konferencia jó hangulatához 
adták meg a kezdő akkordokat, 
majd a délelőtti szakmai prog‑
ram keretében Bacsóné Szabó 
Julianna intézetvezető főnő‑
vér részletesen bemutatta az 
érdi szakrendelőt. Előadásából 
kiderült, naponta 1200 beteg 
fordul itt meg, ahol összesen 
negyvenhat féle szakrendelésen 
kaphat szükség esetén ellátást 
a térség csaknem 90 ezer lako‑

sa. Mészárosné Szuhánszki Edit 
az érdi egynapos sebészeten 
végzett koordinátori munkáját 
mutatta be, Leviczky Anikó az 
aneszteziológia alkalmazásának 
jelentőségéről beszélt, míg Nagy 
Mónika az egynapos sebészet 
mûtői munkáját részletezte. 
Leviczky Anikó egyebek között 
hangsúlyozta: mindig szem 
előtt tartják, hogy soha ne adják 
fel a beteg biztonságát az „egy‑
naposság” érdekében, hiszen a 
beteg biztonsága a legfontosabb 
szempont. Hangsúlyozta, hogy 
az egynapos mûtétek száma 
növekvő tendenciát mutat. 
Érdre jellemző a „szemésze‑
ti turizmus”, ami azt jelenti, 
hogy a vidéki páciens orvosával 
együtt érkezik olyan beavatko‑
zás elvégzésére, amire a lakó‑
helyéhez közeli kórházban csak 
többéves várakozást követően 
kerülhetne sor. 

A mûtétek utáni fertőzések 
gyakoriságáról és kialakulá‑
suk legfőbb okairól Tunyoginé 
Szabó Ildikó, a kistarcsai Flór 
Ferenc Kórház szakdolgozó‑
ja tartott előadást, majd Barta 

Továbbképzés a térség egészségügyi szakdolgozóinak

„Így dolgozunk mi, Pest megyében…”
Érd adott otthont a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara (MESZK) Pest Megye Területi Szervezetének 
november 20-án az „Így dolgozunk mi, Pest me-
gyei szakdolgozók” címmel megtartott, egynapos 
pontszerzõ továbbképzésének, amit az érdi Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény szervezésében, nagy-
számú érdeklõdés mellett, a Polgárok Háza dísztermé-
ben tartottak meg.    

Erika, a Szent Rókus Kórház 
munkatársa a szakdolgozók 
mindennapos infekciókont‑
rolljára hívta fel a figyelmet. 
A kórház csatlakozott a „Ments 
életet, moss kezet!” kampány‑
hoz, amely ráirányítja az egész‑
ségügyi dolgozók figyelmét a 
rendszeres kézfertőtlenítésre, 
ami tulajdonképpen mindössze 
30 másodperces alkoholos 
átdörzsölést jelent minden tevé‑
kenységet követően, és meg‑
akadályozza, hogy a kórokozók 
betegről‑betegre kerüljenek. 
Varga Gyuláné, a tököli rab‑
kórház védőnője az elítélt nők 
terhesgondozásáról, szüléséről 

és az ott világra jött csecse‑
mők gondozásáról szóló elő‑
adásának végén azt is elmond‑
ta: mivel 1971 óta ott dolgozik, 
azt is megtapasztalta, hogy a 
Büntetés Végrehajtás Központi 
Kórházában világra hozott gyer‑
mekek közül sokan felnőttként 
visszakerülnek, és ők is ott szü‑
lik meg utódjukat. 

A szakmai program délutáni 
részében a szakdolgozók egye‑
bek között előadást hallgattak 
meg a csoportterápia fontos 
szerepéről a pszichiátriában, 
majd az érdi rehabilitációs osz‑
tály elmúlt évi tapasztalatait 
összegezte Krivács Györgyné. 
Szó volt még a minőségbizto‑
sításról az egészségügyben és 
az érdi tüdőgondozó szakdolgo‑
zói programjáról is, az egyórás 
ebédszünet pedig remek alka‑
lom volt arra, hogy a résztvevők 
kötetlenül elbeszélgessenek, 
ismerkedjenek, barátkozzanak 
is egymással. 

A rengeteg hasznos ismeret‑
anyag és információ jól szol‑
gálta azt a célt, hogy a megyei 
egészségügyi szakdolgozók 
még jobban és biztonságosab‑
ban végezzék el a gyógyításban 
rájuk háruló, roppant fontos fel‑
adatokat. 

 Bálint Edit

A szakmai továbbképzést dr. Bokor Károly levezetõ elnök nyitotta meg 
– az asztalnál dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnö-
ke, dr. Kõszegi Gábor, az érdi szakrendelõ fõigazgató fõorvosa, dr. Balogh 
Zoltán, a MESZK elnöke

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei
A konferencia résztvevõi, elõadók és a hozzáértõ hallgatóság

Dr. Kõszegi Gábor a város és az érdi szakrendelõ nevében köszöntötte a 
tanácskozás résztvevõit, és röviden bemutatta a várost
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. december 3. – 9.

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

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

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

Vitalitás klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
December 3., hétfő 17 óra
December a szeretet és a válto-
zások hónapja
Előadó: Sall Margit

2012. december 8-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására.

A Művelődési Központ kamara-
termében
December 2., vasárnap 16 óra
Betlehemes kerámia kiállítás
megnyitója
Megnyitja: Szedlacsek Emília 
igazgató. Közreműködik: a 
Habilitációs Központ Csen-
gettyű Együttese, Erényi Júlia 
és Király Ádám
A kiállítás december 18-ig tekinthe-
tő meg.

Kiállítások 
A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.) 

Kang Chan Mo, Kim Jeong-
soon, Kim Jung Hyen

hatalmáról mesél iróniával, sok 
humorral.
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft.

2012. december 10-én, hétfőn 10 és 14 
órakor
a Micimackó Őszi Bérlet utolsó 
előadása
Micimackó karácsonya
zenés mesejáték a Fogi 
Színháza előadásában.
Egyéni belépőjegy: 800 Ft 

2012. december 19-én, szerdán 10 és 14 
órakor
Mézengúz 
színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs film, 90 
perc, 2007
Alkalmi belépő: 400 Ft.

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

Nyitva tartás: 
Keddtől – péntekig: 
 10,00 – 17,00-ig
Szombat-vasárnap: 
 10,00 – 18,00-ig

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.

Előadások
Helytörténeti Klub
December 05. (szerdán) 17,00 
A Sina család története és érdi 
vonatkozásai
Előadó: Kovács Sándor (hely-
történész, Magyar Földrajzi 
Múzeum)
(helyszín: Magyar Földrajzi 
Múzeum emeleti előadóterme)
Az előadásra a belépés díjtalan!

dél-koreai művészek és 
Párkányi Péter szobrászmű-
vész kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 2012. 
december 7-ig.

A fotógalériában
Érd képeslapokon
A Duna-Art fotóklub kiállítása
Megtekinthető: 2013. január 31-ig

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

Előzetes:
Színházbérlet 2012. ősz III/3.
December 30-án, vasárnap 15 órakor
Ronald Harwood: 
A nagy négyes 
Molnár Piroska, Vári Éva,
Benedek Miklós, Szacsvay 
László
Ünnepelt operaénekesek, a 
tenor, a basszus és az alt, akik 
visszavonultak már és egy 
békés művészotthonban élnek. 
Egy nap váratlanul beköltözik 
a szoprán is és teljessé válik az 
egykori legendás Nagy Négyes. 
Minden szerep változatlan: a 
kamaszosan túlfűtött Rigoletto, 
a kacér Maddalena, az érzé-
keny Herceg, a kiszámíthatat-
lan Gilda. Sérelmek, vonzal-
mak, mintha tegnap történtek 
volna, véd- és dacszövetségek, 
mintha tegnap köttettek volna. 
És előttük a nagy feladat: 
egy Verdi-gála, hosszú évek 
után újra a közönség előtt. De 
olyan-e ma is a hangjuk, mint 
fénykorukban?
Ronald Harwood (Az öltöztető, 
illetve A zongorista Oscar-díjas 
szerzője) színdarabjában az 
örök ifjúságról és a művészet 

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
5. (szerda) 18 óra 
Író-olvasó találkozó Schäffer 
Erzsébettel
A  gyermekkönyvtár  
programja
3. (hétfő) 14 óra
Könyvbarátok gyöngyfűző köre
5. (szerda) 13 óra 
Mesemondóverseny kisiskolá-
soknak
6. (csütörtök) 14.30 óra  
Könyvbarátok találkozója – a 
Jonatán könyvmolyképző és a 
Könyvtári játék versenyzőinek 
találkozója. Eredményhirdetés, 
kézműves foglalkozás.

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő: zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:   szünnap
csütörtök:  12 – 17 h
péntek: 12 – 16 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!
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december 3. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

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

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

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

december 4. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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 Visszatekintés 12/12. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megdicsőülése és a templomadó 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

Nemes Tibor filmje 46. 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 46. rész 
20:45 Híradó
21:00 Erzsébet-tábor 3/3. dokumentumfilm, 26’ 
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Fény-Kép

december 5. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/12. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

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

Nemes Tibor filmje 46. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem  

Jézus megdicsőülése és a templomadó 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

21:05 Híradó ism.
21:25 Mozgás ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:15 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

december 6. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Csillagszem
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 46. rész 
10:00 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
10:30 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

Nemes Tibor filmje 46. rész 
15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Bálványos, 50/35. gasztronómiai 

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

18:05 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 
4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
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 

A világ világossága 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 46. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

december 7. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

A világ világossága 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 46. rész 

11:10 Négyszemközt
11:25 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:45 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Erzsébet-tábor 3/3. dokumentumfilm, 26’ 
17:25 Polgár-társ
17:55 Fény-kép
18:25 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12. 

ismeretterjesztő 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 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

A világ világossága 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

december 8. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Ecseny, 50/36. 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 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/2. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
A világ világossága 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. 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 46. rész 
20:30 Árvácska 

magyar játékfilm, 83’ 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Czinkóczi Zsuzsa, Moór Marianna, 
Szirtes Ádám, Schütz Ila 

22:00 Érdi Panoráma
22:30 Csillagszem

december 9. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

A világ világossága 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
A világ világossága 60’ 

17:00 Árvácska magyar játékfilm, 83’  
end.: Ranódy László fsz.: Czinkóczi Zsuzsa, 
Moór Marianna, Szirtes Ádám, Schütz Ila 

18:30 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 47. 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. december 3. – 9.

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 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
vendégeként Belső Nóra Társas 
időskor, generációk kapcsolata 
címmel tartott előadást. 

Felmérések szerint egyre bol-
dogtalanabbak az emberek. Mi 
az oka ennek? Belső Nóra pszi-
chiáter szerint:

– Elsősorban az, hogy érték-
válság van a társadalomban. 
Az emberekre főleg az anyagi-
ak felé való eltolódás jellemző, 
annak tudatosítása, hogy csak 
pénzzel mérhetjük a boldogsá-
got. Nagyon sok minden sugá-
rozza ezt felénk, de a legtöbben 
nem tudják elérni azokat a célo-
kat, amelyeket ezen a szinten 
kitûztek maguknak. A másik 
probléma a társas kapcsola-
tok megrendülése és hiánya. 
Dolgozunk, rohanunk, loho-
lunk, nem jut időnk a baráti és 
családi kapcsolatok ápolására, 
pedig kimutatott tény, hogy a 
kapcsolatainkból rengeteg olyan 
élményt, érzést kapunk, amely 
a boldogságérzetet növeli. 

– Hogyan lehet pozitív lelkiál-
lapotot létrehozni?

– Erre tudatosan kell töreked-
ni. Az élet megélése, az öröm-
források, a pozitív történetek 

tudatos keresése és cselekede-
teink ez irányba való eltolása, 
mind segíthetnek minket. Ez 
mind tanulható, nem kell fel-
tétlenül szakember hozzá. Sok 
ide vágó, segítő könyv találha-
tó a könyvtárakban és a bol-
tokban. Nem butaságok, érde-
mes őket lapozgatni, rengeteg 
jó ötletet ismerhetünk meg a 
kulináris örömöktől a társasági 
élet örömein keresztül. De a 
kulcsszó a tudatosság. Én azt 
szoktam ajánlani a pácienseim-
nek, hogy minden este, elalvás 
előtt gondoljanak legalább napi 
3-5 dologra, ami aznap sikert, 
örömet szerzett nekik vagy 
pozitív hatással volt a lelkük-
re. Eleinte nehéz összeszedni 
ilyeneket, de egy idő után figye-
lik és keresik az élményeket, 
később pedig ennél jóval többet 
is találnak. Személyiség és lelki 
alkat alapján, aszerint, hogy a 
külvilág eseményei és a szo-
cializáció milyen hatással van 
ránk, háromféle embert szok-
tam megkülönböztetni. Az első 
az egészséges lelki alkat, aki 
úgy mûködik, mint a szivacs. 
Ugyan a külső hatások, a nega-
tív életesemények, a rossz dol-
gok lenyomatot okoznak benne, 
de egy idő után újra kisimul és 

visszaszerzi eredeti állapotát. 
A második érzékenyebb lelki 
világú, a gyurmához hasonló. 
A nyomatok benne maradnak, 
de ha nagyon erősen nyomják 
vagy durva behatás éri, akkor 
a gyurma át is lyukadhat, és 
olyankor már a betegség a jel-
lemző rá. A harmadik csoport 
tagjai rugalmatlanok, semmi 
nincs rájuk semmilyen hatással, 
– közöttük sok a pszichopata 
– olyan a személyiségük, a lel-
kük, mint a beton.

– Említette, hogy a mai isme-
retek szerint a lelki szenvedése-
ink, az örömeink, a tréfáink, a 
csalódásaink, a depressziónk, 
tehát minden hátterében bioké-
miai folyamatok állnak. Minden 
biokémia? 

– Valóban így van, az ember 
egy vegyi labor. Bármennyire 
is szeretnénk egy kicsit miszti-
kusan látni magunkat, a lelkün-
ket, az agyunkban mindennek 
megvan a biológiai lenyoma-
ta, legfeljebb nem tudunk még 
mindenről mindent. Manapság 
tért hódít az ezotéria, sok olyan 
tannal szembesülünk, főleg a 
keleti kultúrákból, amik ezt a 
biológiai szemléletet picit átszí-

nezik, de a kínai orvosok is azt 
mondják, hogy a meridiánok 
és az akupunktúra a biológián 
alapszik. 

– A WHO előrejelzései szerint 
2020-ra a második rokkantság-
hoz vezető betegség lelki eredetû 
lesz, illetve a halálhoz vagy 
súlyos betegséghez vezető okok 
közt első helyen szerepel majd a 
depresszió. 

– A depressziót ma még nem 
vesszük elég komolyan. Sokan 
eljönnek, hogy depressziósak, 
holott nem azok, csak nem jó 
a közérzetük, néha szomorkod-
nak, vagy rosszkedvük van. De 
az nem depresszió. Én és a sta-
tisztikák egy súlyosabb, a klini-
kai értelemben vett depresszió-
ról beszélünk, olyan betegség-
ről, ami gúzsba köti az embert, a 
munkavégző képességét, a csa-
ládi életét, tönkreteszi az embe-
ri kapcsolatait. A depressziónak 
biológiai következményei is 
vannak, sok betegség gyakoribb 
köztük. A neurológiai, pszichés 
következmények az alkoho-
lizmus és a különböző kóros 
szokások. Az addikciók jellem-
zően jóval magasabb arányú-
ak. A társadalmi következmé-
nyek: a rokkantosítás, a válás, 
a családok szétesése. Nagyon 
sok minden köthető ehhez az 
egyetlen problémakörhöz, amit 
ha időben elcsípnénk, lehetne 
rajta segíteni. A prevencióra 
kell hangsúlyt fektetni, mert 
ha az emberek szembesülnek 
vele, tudják, hogy van, akkor 
a depresszió megelőzhető. Már 
jóval előbb változtatni kellene 
az életmódon, az emberi kap-
csolatokon, hogy a betegség ne 
tudjon kialakulni. Sok védőfak-
tor van, például a testmozgás, a 
megfelelő lelki kultúra, az alvás-
igény kialakítása, a helyes táp-
lálkozás, vagy olyan kommu-
nikációs módszerek megisme-
rése, amelyekből az agresszió 
teljesen kimarad. Ilyen például 
a Gordon-módszer. Ezeket kel-
lene az emberekkel megismer-
tetni, a gyerekeket már az isko-
lában tanítani, hogyan tudják 
kifejezni, érvényesíteni magu-
kat anélkül, hogy ezzel másokat 
bántsanak, vagy maguk agres-
szívvá váljanak. A társadalmi 
együttélési formákról még van 
mit tanulnia az emberiségnek. 
Ez elkerülhetetlen, mert ha az 
ember maga ellen dolgozik, 
annak tragédia lesz a vége. 

 Zsd

Van még mit tanulni a társadalmi együttélés formáiról

Az ember egy vegyi labor?!
Tavaly jelent meg Belsõ Nóra pszichiáter Utak egymáshoz – Gondolatok a 
párkapcsolati érintkezés formáiról címû könyve, amelybõl választ kaphatunk 
arra, hogyan és miért mennek tönkre leggyakrabban a párkapcsolatok, egyben 
ötleteket kaphatunk ahhoz is, hogyan tehetnénk jobbá a sajátunkat. A doktornõ 
meggyõzõdése, hogy a lélekkel foglalkozni egyet jelent a mások iránti nyitottság-
gal, érzékenységgel. Vallja, hogy az egészséges társadalom alapja az egészséges 
lelkû ember és család. 

Belsõ Nóra: A gyerekeket már az iskolában meg kéne tanítani arra, hogyan tudják kifejezni, érvényesíteni magu-
kat anélkül, hogy ezzel másokat bántsanak, vagy maguk agresszívvá váljanak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Ajándékosztó Mikulás
December 5-én  

déli tizenkét órától délután kettőig
a Budai úton (az OTP oldalán)

egy Mikulás és egy rénszarvas fog 
sétálni a Lions Klub jóvoltából
és megajándékozza az arra járó 

gyermekeket.

Szeretettel várnak minden kisgyermeket.



Érdi Újság8 XXII. évfolyam, 2012. november 29.

www.erzsebetutalvany.huy

Erzsébet-utalványt
Karácsonyra is!
Rendeljen, hogy Öné lehessen a 250 darab 

100 000 forint értékű Erzsébet ajándékkosár egyike!

A karácsonyi nyereményjáték időtartama:

2012. november 8. - 2012. december 21.

További információk: 
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Erzsébet-utalvány
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A személyi jövedelemadó-
ról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény Erzsébet-utalványt 
érintõ módosítása szerint a 
munkáltató béren kívüli jut-
tatásként az eddigi 5 ezer 
forint helyett a jövõben havi 

8 ezer forint értékben adhat 
Erzsébet-utalványt, melyet 
14 százalékos egészségügyi 
hozzájárulás terhel majd. 
Az Országgyûlés döntésének 
értelmében az Erzsébet-utal-
vány továbbra is felhasznál-

ható lesz melegkonyhás ven-
déglátóhelyeken hideg-meleg 
étkezésre.

Az étkezési utalvány több 
mint 22 ezer elfogadóhelyen 
használható fel. Az Erzsébet-
programról szóló törvény 
értelmében az Erzsébet-
utalvány a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibo-
csátott, fogyasztásra kész 
étel, valamint szociális célból 
a jogszabályban meghatáro-
zott termék vagy szolgáltatás 
vásárlására felhasználható 
utalvány.

Az Erzsébet-utalvány az 
Országgyûlés által 2012. 
augusztus 1-jén elfoga-
dott törvénymódosításnak 
köszönhetõen már nem csu-
pán béren kívüli juttatás, 
hanem szociálpolitikai eszköz 
is egyben.

Az Erzsébet-program kere-
tében ellátott közfeladatok 
megvalósítását az Erzsébet-
utalvány forgalmazásából 
származó, ráfordításokkal 
csökkentett bevétel biztosítja, 
központi költségvetési forrá-
sok bevonása nélkül.

Az Erzsébet-program kere-
tében megvalósuló Erzsébet-
táborban idén több mint 14 
ezer gyermek számára nyílt 
meg a kedvezményes táboro-
zás lehetõsége a Balatonon és 
más táborhelyeken. Magyar-
országon hosszú évek óta nem 
volt példa arra, hogy ilyen 
szervezett keretek között ennyi 
szociálisan rászoruló gyermek 
üdülhessen.

A gyermekek gondtalan 
táborozását több száz felnõtt: 
önkéntesek, programvezetõk, 
szakemberek odafigyelõ gon-
doskodása tette lehetõvé. A 
táborokban 17 000 kg gyü-
mölcsöt kaptak a gyermekek; 
34 000 kg kenyér fogyott; 
40 000 db zsemlét osztottak 
ki; 85 000 db rántott húst 
sütöttek meg.

Az Õszi kirándulás pályá-
zattal pedig 16 ezer gyermek 
jutott ismét kikapcsolódási 
lehetõséghez.

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-prog-
ram keretében szociális üdül-
tetésre idén 3 milliárd forint 
értékben írt ki pályázatokat. 
Ennek köszönhetõen több 
mint 100 ezer ember, ebbõl 
több mint 30 ezer gyermek 
részesült az Erzsébet-program 
keretében névre szóló támo-
gatásban, üdülési szolgáltatás 
formájában.

Az Erzsébet-program elsõ 
éve alapján egyértelmûen 
kifejezõdik a magyar társada-
lom segítõkészsége és szolida-
ritása azok iránt, akik hosszabb 
vagy rövidebb ideig nehéz 
anyagi helyzetben élnek.

az ErzsébEt-utalványt érintő változások

Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásként 
adható értékének megemelésérõl, melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken történõ további felhaszná-
lásáról, valamint az egészségügyi hozzájárulás 
mértékének emelésérõl döntött többek között az 
Országgyûlés a november 19-i ülésén.
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Erzsébet-vetélkedő Kárpát-medencei gyermekeknek!

Ajándék vagy nyaralás? Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel 
az Erzsébet-vetélkedőn, mely Magyarország büszkén csillogó és szerényen 
rejtőzködő kincseit segít felfedezni. 
Két barátoddal együtt alkoss csapatot, regisztrálj a www.erzsebetprogram.hu oldalon! 

További információk és regisztráció: www.erzsebetprogram.hu

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!
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Erzsébet-utalvány
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–  Nemcsak  az  ügyfélszolgálat-
hoz, hanem az Érdi Újsághoz is 
sok, a határidőket firtató kérdés 
érkezik: a legtöbben azt tudakol-
ják, hogy mikor állítják helyre a 
csatornázás után az utcákat?

– A csatornaépítési munka két 
munkafázisból áll – kaptuk a 
választ Simó Károlytól. – Először 
a felbontott utcákban a csator-
nacsövet fektetik le. Ennek, az 
első munkafázisnak tartunk 
nagyjából a 80 százalékánál. 
A második munkafázis ezután 
kezdődik, amely az utca végle-
ges, eredeti helyreállítása. Amíg 
ez nem történik meg, addig az 
utcát csak ideiglenesen állítják 
helyre, az tehát nem tekinten-

dő végleges állapotnak. Néhány 
utcában a végleges helyreállítást 
is elkezdték idén ősszel. Ennél a 
munkafázisnál az elvégzendő 
munkák mintegy 10 százaléká-
nál tartanak. A projekt ütemezé-
se szerint az első munkafázissal 
minden utcában 2013 júniusáig, 
a második munkafázissal 2013 
szeptemberéig kell végezni-
ük. Tehát egyik utcaszakaszt a 
másik után veszik sorra, és vég-
zik el az éppen soron követke-
ző munkát. Értelemszerûen az 
úthelyreállítás sokkal gyorsab-
ban megy, mint a csatornaépí-
tés. Érden mintegy 1500 szaka-
szon kell építeni 24 hónap alatt. 
Ezért van, hogy vannak olyan 
szakaszok, ahol még hátravan a 

csatornafektetés is, van ahol ez 
már megtörtént – de a végleges 
úthelyreállítás még hátravan 
– és van ahol már mindkettőt 
elvégezték.

– Néhány olvasónk kifogásol-
ta:  miért  csak  a  szép  utcákat 
mutatják a Facebook oldalukon, 
miért  nem  mutatják  a  kátyús, 
gödrös,  sáros,  járhatatlan  utcá-
kat is?

– Türelem szép utat terem 
– szoktam mondani. Teljes 
mértékben megértem a türel-
metlenséget, hiszen mindenki 
szeretne minél előbb túllenni 
a földmunkákkal járó kellemet-
lenségeken. Emlékszem, nem 
is olyan régen mindenki várta, 
hogy mikor érnek hozzá a csa-
tornafektetők. Ez is megtörtént, 
hisz egyik utcát vették a másik 
után. Hasonlóképpen fog tör-
ténni a végleges úthelyreállítá-
sokkal is. Egyébként pedig az a 
véleményem, hogy mindenféle 
utcát mutatni kell, de legin-
kább azt, hogy van értelme az 
áldozatvállalásnak, mert min-
den csatornázással érintett utca 
ilyen szép lesz a program befe-
jezéséig. Látni kell azt is, hogy 
ha az ideiglenesen nehezebben 
járható utakat kibírjuk, akkor 
van remény, hisz az első utcák 
már elkezdték elnyerni azt az 
állapotukat, amilyen a prog-
ram végéig minden utca lesz. 
Természetesen lehet és kell is 
mutatni a sáros utcákat, de attól 
nem lesz jobb az állapotuk. 
Inkább az kell, hogy közösen 
– a lakók és a beruházó képvi-
selői – rászorítsuk a kivitelező-
ket a rendes munkavégzésre, és 

a lehető leggyorsabb végleges 
úthelyreállításra. 

– Nagy munkába kezdtünk 
2011 szeptemberében, ezért ez 
év végén még rengeteg utca 
fel van bontva. A jelenlegi egy 
átmeneti állapot, ilyen „szét-
bombázott” állapotban nem 
volt és remélhetőleg nem is 
lesz többé a város. Ezt előre 
tudtuk, előre közöltük, hogy 
2013 szeptemberéig fognak 
megtörténni a végleges úthely-
reállítások. Ezúton is szeret-
ném újból kifejezni köszönete-
met mindenkinek a sok türele-
mért és megértésért, amellyel 
a nagy felfordulást viselték és 
viselik. Idén nyáron volt a leg-
nehezebb, amikor a legtöbb fő 
közlekedési útvonal is fel volt 
bontva. Sok kellemetlenséggel 
járt, de túl vagyunk a Szent 
István út, a Kossuth Lajos út, 
a Lőcsei út, a Szovátai út, a 
Bajcsy Zsilinszky Endre út és 
még sok más utca felbontásán. 
Szinte mindegyik fő közleke-
dési utat sikerült megnyugta-
tó módon helyreállítani, csak 
egy kis türelem kellett hozzá. 
Hasonlóképpen fog történni a 
többi utcával is. Ahol a kon-
szolidáció megtörtént, és a 
szükséges mûszaki-gazdasági 
feltételek adottak, szép sorban 
mindenhol elvégzik a végleges 
helyreállítást is. Van ahol idén, 
van ahol jövő tavasszal.

– Az egyik utcában egy Érden 
eddig  nem  látott  útépítési  tech-
nológiával találkozhattunk…

– Az úthelyreállítások során 
egy újszerû dolgot is kipróbál-
hattunk, amiben partner volt 

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Türelem szép utcát terem  
Ezúttal elsõsorban az úthelyreállításokról kérdeztük 
Simó Károlyt, az Érdi Csatornamû Társulat elnökhe-
lyettesét.

Készséggel válaszolnak a lakosoknak
Az „Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 projekt)” 
továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad. Az érintett lakosok véleménye mindenki-
nek fontos, esetleges csatornázással kapcsolatos kérdéseikre lehetőség szerint választ kell 
találni. Az Alispán utcai iroda ezt a feladatot látja el.

Csatornázással kapcsolatos témákat több iroda is fogad Érden. Azt, hogy melyik 
témában, milyen elérhetőségekkel melyik iroda jelenthet megoldást alábbi anyagunkban 
összegezzük. A Csatornázási ügyfélszolgálati iroda (Érd, Alispán utca 4.) kezeli a csator-
názással kapcsolatos összes ügyet (például a kivitelezés során felmerült problémák, kár-
okozások, akadályok), egy téma, a pénzügyek kivételével. Ez utóbbiak esetén naprakész 
felvilágosítást, információt a Pénzügyi ügyfélszolgálati irodában (Érd, Szabadság tér 12.) 
az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat munkatársai adnak. Segítve a lakosoknak, 
például befizetésekkel kapcsolatos problémák kezelésében, eligazodásban. Az okmány-
irodai és anyakönyvi ügyek kivételével, sok egyéb önkormányzati téma mellett a csatorna 
házi bekötésével kapcsolatban a pályázatokat pedig az Önkormányzati ügyfélszolgálati 
irodában (Érd, Tesco) lehet intézni. A régi csatornahálózattal és vízügyekkel kapcsolatban 
felmerülő kérdésekkel a Vízművek Ügyfélszolgálati Irodához (Érd, Felső utca 2.) kell 
fordulni.

A kérdésekre a projekt résztvevői, pénzügyi szakemberek és mérnökök adják a választ, 
így azok hitelesek és első kézből érkező információk. A munkatársakat a nyitvatartási 
időben személyesen, ezen kívül telefonon és e-mail-en keresztül lehet elérni.

az egyik terület kivitelezője. 
A nemrég elkészült Holló utcai 
óvoda utcájának helyreállítása 
során kipróbálták az úgyne-
vezett „téglakő” technológiát. 
Ez egy könnyen alkalmazható 
és a későbbiek során is rugal-
masan karbantartható építési 

technológia. Ha a későbbiek-
ben nagyobb szabású útépítés 
lesz Érden, itt helyben is lesz 
már tapasztalat az alkalmazá-
sáról. Bízom benne, hogy lesz 
rá lehetőség minél több utcában 
alkalmazni!

Különleges útépítési technológiát próbálnak ki az új óvoda utcájának hely-
reállításánál

Az ideiglenesen helyreállított utca néhol nehezen járható

helyi társadalom
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Ügyfélszolgálatok
Csatornázási Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Beruházás

Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos ügy, kivéve a pénzügyeket.

Cím: Érd, Alispán utca 4.

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

E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu

Nyitva tartás: hétfő: 13.00 – 18.30
szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30

Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 

Ügyintézési témakörök:

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

Cím: Érd, Szabadság tér 12.

Telefonszám: 06-23/521-340

Fax: 06-23/521-345

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

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

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Cím: Érd, Budafoki út 2-4. (Tesco üzletsor)
Telefonszám: 06-23/522-301
E-mail: jegyzo@erd.hu
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 08.30 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Vízművek Ügyfélszolgálati Iroda 

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

Nyitva tartás:
hétfő: 08.00 – 20.00
kedd, szerda, csütörtök: 08.00 – 14.30
péntek: 08.00 – 11.00

Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda

Üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Cím: Érd, Alsó u. 3.

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

E-mail: jegyzo@erd.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 18.30
kedd, szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
péntek: 08.00 – 12.00

Kapos ART
Képző – és Iparművészeti Egyesület
csoportos kiállítása

Baky Péter
Damó István

Deák Zsuzsanna
Deák Németh Mária

Drozsnyik István
Gaál Ildikó

Halmos Klára
Holló Barna

Holló Csejtei Kinga
Jónás Péter

Kántor József
Károly Sándor Áron
Károly Zöld Gyöngyi

Lengyel Zsüliett
Lőrincz Róbert
Molnár Miklós

Nagy Imre Gyula
Ország László
Rónai Gábor

Szatmári Juhos László
Szlaukó László

Szőcs Géza
Sz. Varga Ágnes Kabó

Volker Schwarz
Vörös András

www.kaposart.hu

Néhány jelentősebb kiállítás: 

Az utolsó 4 év jelentősebb egyesületi rendezvényei: 2009

2010.
2011.

2012.

Az

Érdi Városi Galéria
(Érd, Alsó u. 2.)

tisztelettel meghívja Önt és barátait

2012. november 30–án
(pénteken), 18 órára a

Kapos ART
Képző–és Iparművészeti Egyesület

csoportos kiállítására.

A kiállítást megnyitja:

Novotny Tihamér művészeti író
Közreműködik:

Szatmári Kristóf szaxofon

A kiállítás megtekinthető: 2013. január 15–ig,
hétköznap 10 – 18 óráig.

A Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület 1990-ben alakult 
Kaposváron. 22 éve folyamatosan jelen van az országos és nem-
zetközi képzőművészeti életben. Alapító tagja a Magyar Képző-
művészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetségének. Tagjai Ma-
gyarországon élő és határon túli grafikusművészek, festőművészek 
és iparművészek. A tagság létszáma jelenleg 40 fő. A Kapos ART 
a Magyarországon egyedülálló Groteszk Képző–és Iparművé-
szeti Triennálé kitalálója és rendezője, ugyanúgy a Közép–Kelet 
Európai Képeslap Nemzetközi MAIL ART Triennálé szervezője. 
Rendelkezik egy Groteszk Gyűjteménnyel és a Barcsi Nemzetközi 
Művésztelep Gyűjteményes anyagával valamint egy Nemzetközi 

MAIL ART Gyűjteménnyel. 1997–ben létrehozta a Barcsi Nemzet-
közi Művésztelepért Alapítványt, 1991 óta szervez nemzetközi  
művésztelepet Barcson. A 22 év alatt 80–nál több kiállítást rende-
zett itthon és külföldön.

Karácsonyi  
könyvvásár  
és dedikálás
A karácsonyi ünnepek közeled-
tével sok szülő tépelődik: mivel 
is  lepje  meg  kiskorú  gyerme-
két  karácsonyra  olyasmivel, 
amely  szép,  hasznos,  amel-
lett  szórakoztató  és  figyelmet 
lekötő  nemes  ajándék?  Erre 
ad  választ  december  7-én  Érd 
belvárosában  (Budai  út  24.) 
Zsirai László író, költő, kritikus, 
aki  az  Óperencia  Bíró  András 
Könyváruházban beszél 14 órai 
kezdettel  Bíró  András  most 
megjelent,  VERSMONDOGATÓ 

2.  címû  színes,  Basa  Katalin 
illusztrációival  ellátott  köny-
vecskéjéről. A könyvet e napon 
kedvezményesen,  20  százalék-
kal olcsóbban lehet megvásárol-
ni. A bemutató után a jelenlévő 
Bíró András a vevő kívánságára 
dedikálja a könyvecskét. 

információk
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megrendezésre került a partnerintézmények és a Vörösmarty Mihály Gimnázium 

2012. november 19.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-

-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben nyújtott be sikeres pályázatot az Új 

-

-

-

 

A természettudományos közoktatás megújítása, 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával 
Cím: 2030 Érd, Alsó utca 1.
E-mail: omile@erd.hu; kandra.viktoria@erd.hu
www.ajovolaboratoriuma.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

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 szóró
lapokon 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

2012. december 4. kedd

2012. december 6. csütörtök

2012. december 7. péntek

2012. december 8. szombat
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Megtakarítani soha sem késő
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ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodája, kiváló 
keresettel, ingyenes képzéssel, azonnali kez-
déssel ingatlanközvetítõket keres! 269-4990  
ht@tippingatlan.hu

Sóskúti Ipari Parkban levõ üzemünkbe keresünk 
irodai munkára precíz, megbízható munkatársat. 
Bejárás önállóan. Érdeklõdni lehet: 06-1-2499837 
vagy aerometal@gmail.com

Jövedelemkiegészítés! Oriflame kozmetikumok 
értékesítéséhez munkatársakat keresünk. Telefon/
SMS: 0670-3696778, eszter@yam.hu

Fiatal, precíz, önállóan dolgozni tudó hidegbur-
kolót alkalmazunk. T:06 30 9547 198

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ 30 éves gyakorlattal, ápo-
lást, gondozást ill. gondozási szerzõdést kötne.  
T: 06 30 632 4313

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, NINCS 
LEVONÁS,KP AZONNAL!KÖZÉP ÁR:8000FT/G. 
EZÜST:EVÕESZK ÖZ, GYERTYATARTÓ, CUKORDOB.
IPARI,STB!BP.JÓZSEF KRT 41. 0630/957-2206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS













DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS
Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? 

Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljesköû 
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

GUMISZERVIZ

GYÁSZJELENTÉS

GYÜMÖLCS

TERMELÕI ALMAVÁSÁR! Többfajta (idared, 
jonagold, jonatán, golden, mucsu) télálló, szabolcsi 
alma barátságos áron! Amíg a készlet tart! Érd, 
Budafoki út 13. T:0630 346 4849

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLANIRODA

INGATLANT KERES
KERESEK megvételre Budapest belváro-

sában felújítandó öröklakást,ennek megfelelõ 
árban!Komfort nélküli is érdekel.Készpénzben tudok 
fizetni!Tel.: 06-70-635-0558









INGATLAN

XXI. Bajcsy-Zsilinszky út, 51 nm-es tégla építésû 
felújított, 2 szobás, 4. emeleti lakás eladó. Ár: 9,9 M 
0620-9148077 www.ingatlan.com/6700323

XI. Kelenvölgyben 61nm-es újépítésû ház-
ban 1+3 szobás kertkapcsolatos, újablakos 
lakás autóbeállóval eladó! Irányár: 30.900.000 Ft  
Tel: 06-30/612-6301

XI. Kanizsai utcában konyhás, nagy elõszobás 
konvektoros garzon mini rezsivel legjobb környéken 
eladó! Irányár: 7.900.000 Ft Tel: 06-30/380-1885

XXII. Kedvelt parkos társasházi övezetben két-
szobás, világos konyhás, szuperbeosztású lakás 
eladó! Irányár: 9.500.000 Ft Tel: 06-20/947-3243

XXII. Csiperke utcánál kiváló lehetõség! 4 szo-
bás családi ház 160 nöl kerttel, extra csendes 
helyen eladó! Irányár: 27.900.000 Ft Tel: 06-
20/947-3243

XXII. Ligetes, kultúrált kis lakókörnyezetben 
46nm-es gázfûtéses, újablakos, felújított lakás 
eladó Irányár: 11.300.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Vencel kertben újszerû, teremgarázsos ház-
ban, emeleti, parkra nézõ 64nm-es, loggiás lakás 
eladó! Irányár: 22.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Rózsakerti lakótelepen panelprogramos 
házban felújított, 2 szobás lakás eladó parkok öle-
lésében! Irányár: 9.300.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Szigetelt, új nyílászárós családi ház 
600nm-es telken, 130nm-es 1 szintes, 2 lakásos 
téglaház eladó! Irányár: 40.000.000 Ft Tel: 06-
70/337-3093

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 

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

KERT

KIADÓ LAKÁST KERES
KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten I-XVI. 

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

KERESEK Budapest belvárosában jó köz-
lekedésnél kiadó lakás hosszútávra (min.1év)  
06-70-635-0551

KIADÓ
Kiadó Parkvárosban fõútvonal közelében lévõ 

családi ház emeleti szintjén 47 m² összkomfortos 
lakás 50 E Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 20 337 9344

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

Érden 60 m² 2 szobás összkomfortos családi 
ház+garázs kiadó, 60 E Ft+rezsi+1 hó kaució. 
T:06 70 280 6402

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

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

Egy szoba összkomfortos lakás búto-
rozva, igényes párnak vagy személynek kiadó  
T:06 20 268 1019

Kiadó 2 szobás, konyha+ebédlõs családi ház 
Érden. Kaució szükséges! T:06 30 441 0482

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG
Érden a 6-on családi ház alsó szintjén, jelenleg 

kifõzdeként üzemelõ üzlethelyiség, külön mérõórák, 
terasz, udvar, akár kis lakással is kiadó. Más tevé-
kenységre is! T:0630 516 1580

KONTÉNER

KOZMETIKA











































KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS profi rako-
dókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre kedvez-
mény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most:  
06-30/52-98-244 akár hétvégén is!

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Festés-mázolás, burkolás, víz- és  fûtésszerelés, 
kõmûves, lakatos munkálatok, gipszkartonozás, 
takarítással, takarással AZONNALI KEZDÉSSEL! 
Tel:30-585-9268

MANIKÛR

MASSZÁZS

MIKULÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ













SZÉPSÉGÁPOLÁS

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

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 3410 m² 
zártkerti telek. Ár:3,5 M Ft. T:06 20 252 1723

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 1840 m² 
zártkerti telek. Ár:2,9 M Ft. T: 06 20 252 1723

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TETÕSZERVIZ

TÜZELÕANYAG

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

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









AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

www.ingatlan.com/6735024

Pécel-Smaragdvölgy, új építésû 95 nm-es 
kész ikerházfél eladó. 500 nm telek, 3 szobás, 

garázzsal. Ár: 22,9mF 0620-9442775

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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Az őszi szezon egyik legfonto-
sabb találkozója várt a csapa-
tokra. Hazai győzelem esetén 
az érdi csapat akár dobogóra is 
kerülhetett volna, míg a vendé-
gek jelentős lemaradásba kerül-
tek volna az élbolytól. Diósdi 
siker esetén pedig arra lett 
volna lehetőség, hogy tovább 
sûrûsödjön az amúgy is tömör 
élmezőny. A vendégek mellett 
szólt, hogy az utolsó öt for-
dulóban négy győzelem és egy 
döntetlen volt a mérlegük.

Mindkét csapat óvatosan kez-
dett, igyekeztek kapujuk előte-
rét lezárni az ellenfél csatárai 
előtt, így főleg mezőnyben folyt 
a játék. Mielőtt unalomba fulladt 
volna az óvatos játék, egy hazai 
hibát kihasználva vezetést szer-
zett a vendégcsapat. A 20. perc-
ben Flórián vesztette el a labdát 
az érdi térfélen Pásztor D.-vel 
szemben, s ami nem megy 

közelről, az megy távolról jel-
szóval a vendégjátékos néhány 
méter után, 25 méterről lövésre 
szánta el magát. Labdája egy 
érdi játékoson megpattanva a 
kapujából kinn álló hazai háló-
őr fölött hullott a kapuba. 0-1.

Az előny birtokában a diósdi 
csapat azt kezdte el játszani, 
amit nagyon tud. Biztonságos 
védekezés mellett gyors csatá-
rai által vezetett ellentámadá-
sok. Az érdi csapat nem találta 
az ellenszerét a vendégek játé-
kának, próbálkozásai rendre 
erőtlennek bizonyultak, míg 
a vendégek kontrái sorozatos 
veszélyt jelentettek a hazai 
kapura.

A második félidőben hamar 
eldőlt a három pont sorsa. Az 
54. percben   Mojzer Gy. a 16-
osról váratlanul lövésre szánta 
el magát.  Labdáját a meglepett 
hazai kapus nem tudta hárítani. 
0-2. A második gól után sem 
változott a játék képe. A hazai 
csapat nem, hogy gólhelyze-
tig, de még veszélyes helyze-
tig, vagy lövésig sem jutott el. 
A korábban oly veszélyes szög-
letek és szabadrúgások rend-
re eredménytelenek voltak, a 
mezőnyben mind futásban, mint 
a játékban rendre alulmaradtak 
ellenfelükkel szemben. A diósdi 
csapat a játék minden elemében 
felülmúlta az érdi együttest és a 
hazaiakra nézve hízelgő a két-
gólos vereség, hiszen a 90 perc 
alatt egyszer sem találták el a 
vendégek kapuját. A diósdiak 
többet tettek a győzelemért, 

így megérdemelten vitték el a 
három pontot.

  
Érdi VSE - Diósdi TC-Select   
0-2 (0-1)
Érd, 300 néző
Vezette: Sipos Tamás
Érd:Kertész F. – Ország P., Aradi 
Cs., Nagy A. (Jakab Á.), Kovács 
K. – Mészáros T. (Ivacs G.), 
Horváth S., Flórián Á. (Riba 
Z.D.), Cservenka G. -Berényi 
B., Patkó Gy.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők:   Pásztor D., Mojzer 
Gy.
Sárga lap: Nagy A., Aradi Cs., 
Ország P. ill. Mojzer Gy.

 
Míg a  hazai edző örült, a 

vendégek szakvezetője sajnálta, 
hogy vége az őszi szezonnak.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Igen gyatra teljesítményt 

nyújtottunk. Ennek a játéknak 
nem lehetett más az eredménye, 
mint a vereség. Nagyon szomo-
rú vagyok, mert nem ilyen sze-
zonzárást reméltem. Még van 
egy tavasz a csapat előtt, hogy 
ezeket a rossz eredményeket 
kijavítsuk.

Rubold Péter (Diósd): 
– Jó játékkal folytattuk remek 

szériánkat a bajnokságban. 
Kár, hogy vége az őszi szezon-
nak. Sajnos, a szezon kezdetét 
nagyon elrontottuk.

 A bajnokság első fele az utol-
só fordulóval lezárult. Az őszi 
szezonról szóló értékelésre a 
következő héten térünk vissza.

 Harmat Jenő

Aki hallott már az érdi birkózók-
ról, netán beszélt mesterükkel, 
a városban szinte „önálló intéz-
ményként” mûködő és tevé-
kenykedő Tar Mihállyal, azzal 
nem fordulhatott elő, hogy ne 
hallotta volna az Érdi Spartacus 
szeme fényének, Antunovits 
Lászlónak, vagy ahogy minden-
ki szólítja őt, Lacikának a nevét. 
A mester ugyanis gondot fordít 
arra, hogy az egyik legkedve-
sebb tanítványának a neve sze-
repeljen az újság hasábjain. 

Ezúttal nem Tar Mihály „súgá-
sára” választottuk Antunovits 
Lászlót interjúalanynak, hanem 
azért, mert nemrégiben felnőtt 
ob-arannyal gazdagodott a 23 
éves fiatalember amúgy sem 
szerény éremgyûjteménye. 

A beszélgetés helyszíne a 
Müller Ferdinándról, a magyar 
birkózás egyik felejthetetlen 
alakjáról elnevezett terem. Itt, 
ahogy mondani szokták, az is 
birkózni akar, aki korábban 
még egy bukfencet sem csinált. 
Ha valaki végignézi a falakon 
lógó elődök fotóit, akár száz 
évnél is hosszabb időutazást 
tehet: Weisz Richárdtól Kárpáti 
Károlyon, Hegedûs Csabán 
át egészen a bronzérmessé a 
napokban előlépett londoni 
olimpikonig, Hatos Gáborig 
követheti ezt a klasszikus sport-
ágat.

– Pontosan ezért van patinája 
ennek a helynek – mondja a 
fiatal sportoló – s ez beköltözik 
ebbe a terembe, mint ahogy 
néha a fagyos levegő is.

– Miért?

Érdi VSE–Diósdi TC-Select 0-2 (0-1)

Sima vendéggyõzelem

Érden, a Batthyány iskolában rendezték 
meg vasárnap a sumósok utánpótlás- 
olimpiáját és a junior korosztály országos 
bajnokságát. A nagy érdeklődéssel kísért 
viadalon csaknem 200 versenyző lépett a 
küzdőtérre – fiúk, lányok egyaránt.

Azon vita sem lehetett, hogy a leggyak-
rabban elhangzott vezényszó a Hakkeoi! 
(szabad fordításban: rajta!, gyerünk!, 
kezdd el!) volt ezen a napon Érden, amikor 
az egyre népszerûbb keleti küzdősportág, 
a sumo hívei vették birtokba a kézilabdá-
zók otthonát, az iskola tornatermét. 

Alig volt szabad hely a lelátón, amikor 
elkezdődtek a sumo utánpótlás-olimpia 
küzdelmei, amelynek a megrendezését 
jótékonyan segítette a Kamion Fényező 
Kft., hozzátéve a magáét is ahhoz, hogy 
sportos délelőtt várjon a csaknem 200 
indulóra.

– Vitathatatlan, a sumo évről évre 
népszerûbb – mondta a verseny házigaz-
dája, a város sportéletének egyik fő szer-
vezője, az Érdi Spartacus SE birkózóinak 

vezetőedzője, az idén 40 éves klub elnöke, 
Tar Mihály. – Az oka kézenfekvő, hiszen 
olyan egyszerû a szabályrendszere, hogy 
azt egy-két perc alatt el lehet mondani 
annak is, aki éppenséggel nem figyel a 
szóra.

Valóban nem kell sok bölcsesség hozzá. 
Aki ki tudja tolni az ellenfelét a 455 cen-
timéter átmérőjû körből, vagy földhöz 
teremti a másikat úgy, hogy annak vala-
melyik testrésze érinti előbb a szőnyeget, 
az nyer.

Miközben a súlycsoportok eredményeit 
hirdették, a legkisebbek, a még nem is 
iskolások, ellepték a két küzdőteret, s azt 
csinálták, azt utánozták, amit nem sokkal 
előtte a nagyoktól láttak.

Igen, azt, ami pofonegyszerû, s ami 
néha tiltott is…

A Sumo Utánpótlás-Olimpia érdi győz-
tesei: 

Diák I-II Fiú -20 kg Feik Lázár; Diák 
I-II. Fiú -25 kg Virág Henrik; Diák I-II 
Fiú -50 kg Horváth Bence; Diák I-II. Fiú 

+50 kg Bedőházy Zsolt; Diák I-II Leány 
-40 kg Bedőházy Lili; Diák II-III Fiú -40 
kg Váncza István; Diák II-III Leány -35 
kg Sipos Boglárka; Diák IV-V Fiú -55 kg 
Kovács Bence; Diák IV-V Fiú -65 kg Délceg 
József; Diák IV-V Fiú -85 kg Oláh Tamás; 
Diák IV-V Fiú -95 kg Lajsz Dominik; Diák 
IV-V Leány -50 Váncza Ivett; Diák IV-V 
Leány -65 kg Délceg Emese.

Az U-21 Junior Országos Bajnokság érdi 
győztesei:

Férfi U-21 -60 kg Kovács Bence; Férfi 
U-21 -85 kg Prim Martin; Férfi U-21 -115 
kg Sipos Tamás; Női U-21 -55 kg Dénes 
Mercédes; Női U-21 -65 kg Délceg Emese.

 R. F.

„Az egészet édesanyámnak köszönhetem…”

Antunovits László lépcsõfokai

– Amikor a doktor úr, Hege-
dûs Csaba, a szövetség elnöke 
bejön, bizony még az is igyek-
szik összekapni magát, aki 
egyébként is százszázalékosan 
végzi a melóját. Csaba bácsi 
hihetetlen egyéniség. Nem is 
tudom, hogy szeretni, vagy 
inkább tisztelni lehet őt jobban.

– Netán esetleg félni tőle…
– Nem olyan félelem ez, 

inkább tisztelet, amiben benne 
van az ő korábbi eredménye-
inek az elismerése is. Szóval, 
nemcsak a Müller-teremre lehe-
tünk büszkék, hanem az elnök-
re is.

– Érdről jött, a helyi kis klub-
ból, a Spartacusból, most meg 
már itt van a fényben, a válo-
gatott keretben edz. Hogyan éli 
meg ezt a szeretett edzője, Tar 
Mihály?

– Azt hiszem, megszokta már, 
mert a különböző korosztályok 
válogatott kereteinek is a tagja 
voltam, sokat edzőtáboroztam, 
így Misi bácsi már megszok-
ta, hogy csak látogatóba járok 
haza. Ma már én is tudom azt, 
amit ő már régebben: jó tanyán 
lenni, de a sikerekért el kell 
menni a „húsfeldolgozóba”. 
Valamit valamiért…

– Azt mondta az előbb, 
haza… Otthonnak azért csak 
Érdet érzi?

– Vannak helyek, ahonnan 
nem lehet elszakadni. A Szpari 
edzőterme ilyen. Itt kezdődött 
velem minden, ami a sporthoz 
köt.

– Meséljen erről valamit…
– Az egészet az édesanyám-

nak köszönhetem, meg annak, 
hogy már hatévesen is aktív, 
vagy mondjuk így, rossz gyerek 
voltam. Anyu kimondta, hogy 
két sportág között választha-
tok. Karate, vagy birkózás… Az 
utóbbit választottam, mert arról 
legalább azt tudtam, hogyan 
csinálják. Innen már nem volt 
megállás, mert az első edzés 
után Misi bácsi úgy köszönt 
el tőlem, hogy szia, akkor hol-
nap délután találkozunk… 
Ellentmondani nem mertem, így 
másnap is ott voltam a terem-
ben, aztán az azt követő héten 
is, meg az évben is, most meg 

itt, a válogatott keret edzése 
után beszélgetünk.

– És tegyük hozzá: októberben 
magyar bajnok lett a kötöttfogá-
sú birkózók 84 kilós súlycsoport-
jában, ami, pontosan a sportág 
nagysága miatt, nem akármi.

– Nekem is nagy-nagy bol-
dogság volt, még akkor is, ha 
mondják: az olimpia utáni orszá-
gos bajnoki cím nem ér annyit, 
mint a más évben szerzett. Csak 
annyit hadd válaszoljak: a sérü-
lése miatt Fodor Zoli nem indult 
ugyan, de azért maradt ott még 
más is. Például Bácsi Péter és 
Lőrincz Viktor. Viktorral az elő-
döntőt vívtam, a döntőt pedig a 
junior Eb-ötödik Szabó Patrikkal. 
Nem volt könnyû, de a végén 
magyar bajnok lettem, s erre 23 
éves koromban büszke lehetek.

– Igaz, ez még nem ad belépőt 
az edzőterem falára, de ha így 
folytatja, akkor megvan rá az 
esély.

– Úgy gondolom, lépésről 
lépésre kell haladni, így kell 
megvalósítani az embernek az 
elképzeléseit. Szerintem nincs 
lépcsőfok, amelyik kihagyható 
lenne. Sokra ráléptem már, de 
sok is vár még rám.

– Lefordíthatom ezt úgy, hogy 
az ob-arany után jön az Eb, 
aztán a vb, meg a Világ Kupák, 
a legvégén meg az olimpia.

– Ebből a felsorolásból nem 
maradt ki semmi, valóban ezek-
re kell eljutnom, s jól is szere-
pelnem, ha fel akarok kerülni a 
falra. Nem nagy dolog, röpke, 
mondjuk, húsz-huszonöt év a 
szőnyegen, meg tucatnál több 
érem, s máris felakasztanak a 
többiek mellé…

– Főiskolára jár, elsőéves a 
BGF-en, de hogyan tudja össze-
hangolni a tanulást, az iskolát, 
a napi utazást a főváros és Érd 
között, s nem mellesleg a heti, 
legalább hét edzést?

– Nem könnyen, de azért 
megoldom. Újonc vagyok a 
főiskolán, „szépen nézek” a 
tanáraimra, hogy engedjenek el 
néha-néha. Azt megígérhetem 
nekik, hogy eredményekkel és 
érmekkel köszönöm meg a ked-
vességüket. 

 Róth Ferenc

Maradj a körben, állj meg a lábadon,  

s te vagy a gyõztes!

Antunovits László az országos bajnokság gyõzelmi emelvényének tetején

Prim Martin sumo vb-bronzérmes köszöntése

A vendégek a játék minden elemé-
ben felülmúlták a hazaiakat
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