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Érdiek kérdeztek 

Minden felvetett igény jogos, és a kritikát is el lehet fogadni, de a közgyûlésnek 
adott helyzetben a számtalan jogos igényt figyelembe véve kell döntenie arról, 
mi kapjon prioritást – hangsúlyozta T. Mészáros András polgármester az érdi 
közgyûlés november 29-én megtartott közmeghallgatásán. 4. oldal

Útépítési koncepció
Az érdi útkoncepció volt egyebek mellett a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztató témája.

2

Súlyos döntések
A képviselők elfogadták a helyi ingatlanadók 
emelésére vonatkozó javaslatot.

3

Kínai vendégek

November 20-án ismét egy kínai–magyar találkozóra 
került sor Érd Polgármesteri Hivatalának épületében. 
Ezúttal Guangzhou, avagy Kanton városának dele-
gáltjai látogattak el, hogy megismerjék a befektetési 
lehetõségeket. A tárgyalások során a felek kölcsö-
nösen bemutatták egymásnak településeik jellegze-
tességeit, a gazdasági és kulturális életben betöltött 
szerepüket és a fejlesztési lehetõségeket.  10. oldal

Adósságrendezés 
Az önkormányzatok adósságairól tárgyalt 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Érden.

5

Labdarúgómérleg
Miskovicz Bálint, a csapat vezetőedzője érté-
kelte az elmúlt szezont.

16

Ajándékok

A Mikulás minden gyere-
ket megajándékozott, jó-
kat és rosszakat egyaránt, 
így a mûvelõdési házból 
mindegyikük egy-egy 
ajándék csokicsomaggal 
térhetett haza. 13. 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

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

Az EHF-kupában való szereplé-
sükről beszélt Wolf Alexandra, 
az ÉTV-Érdi VSE női kézilab-
dacsapat irányítója a múlt heti 
polgármesteri sajtótájékozta-
tón. Mint mondta, a Metz elle-
ni kudarc oka az volt, hogy a 
csapat még nincs hozzászokva 
a nemzetközi porondhoz; ezen 
kell javítani.

– Kijöttek négy-kettes véde-
kezésre a franciák, és ezzel 
teljesen felborították a stratégi-
ánkat. Ráadásul a végjátékban 
nem tudtuk lelassítani a mec-
cset úgy, hogy azt a rohanást, 
amit a metziek csináltak, meg 
tudjuk akadályozni. Sok volt 
a hiba, az eladott labda, ebből 
fordították meg a meccset. 
Ezzel együtt ez egy szép ered-
mény. Nyilván a győzelem-
re játszottunk, de tudni kell: 
a Metz csapata a nemzetközi 
kupában már nagyon rutinos, 
míg nekünk ez az első évünk, 
nemcsak a csapatnak, de több 
játékosnak is – zárta szavait 
Wolf Alexandra.

T. Mészáros András ezúttal 
is gratulált a csapatnak, majd 
aktuális kérdésekkel folytat-
ta a sajtótájékoztatót. Először 
az útépítésekről beszélt; mint 
hangsúlyozta, ez nem a köte-
lező, hanem az önként vállalt 

feladatai közé tartozik az önkor-
mányzatnak. 

– Ebből következik az is, hogy 
míg a feladat a miénk, a finan-
szírozás nem biztos, hogy az 
önkormányzat dolga, pályázat-
ból, a lakók hozzájárulásából, 
több forrásból lehet összeszed-
ni. Állíthatom, hogy soha még 
Érden egy ciklus alatt annyi jó 
minőségû út és felszíni vízel-
vezető rendszer nem készült, 
mint most. Persze konfliktu-
sok, problémák mindig vannak. 
Óhatatlanul előfordul például, 
hogy egy-egy új út és a vízelve-
zető árok megépítésénél ki kell 
vágni egy fát. Ahol lehet, úgy 
alakítjuk az utat, hogy minél 
kevesebb fa essen az építke-
zés áldozatául, a kivágott fákat 
pedig pótoljuk – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, aki beszélt 
az érdi útkoncepcióról is.

– E dokumentumot már régen 
el kellett volna készíteni, hiszen 
a különböző változtatások anél-
kül, hogy beleépülnének egy 
előzetes tervbe, inkább káoszt 
okoznak, mint rendet. Nagyon 
örülünk tehát, hogy elkészült 
az érdi útkoncepció, amelyet 
első olvasatban októberben 
fogadott el a közgyûlés. Most a 
koncepció társadalmi vitája zaj-
lik: bárki elolvashatja, vélemé-

nyezheti, megteheti javaslatait 
a dokumentummal kapcsolat-
ban – jegyezte meg T. Mészáros 
András, hozzáfûzve: január-feb-
ruár hónapban tárgyalják majd 
második fordulóban az útkon-
cepciót. 

– Érkezett hozzánk olyan kér-
dés is, amely azt firtatja, miért 
adja át az iskolák üzemeltetését 
állami fenntartásba az önkor-
mányzat. Egyrészt úgy gondo-
lom: ha az oktatásügy és az 
ehhez kapcsolódó összes sze-
mélyi, szakmai kérdés állami 
kézbe kerül, akkor az üzemel-
tetésnek is ugyanabba a kézbe 
kell kerülnie, az eredményes-
ség érdekében. Másrészt: az 
önkormányzatnak arról kellett 
nyilatkoznia, van-e arra for-
rásunk, hogy ezeket az üze-
meltetési feladatokat el tudjuk 
látni. Mivel az elmúlt időszak 
törvényi változásai nagyon fele-
lős – és egyértelmûen csak a 
kötelező feladatokra koncent-
ráló – gazdálkodást irányoznak 
elő, ebből az következett: nem 
tudjuk megengedi magunknak, 
hogy felvállaljuk az iskolák 
üzemeltetésének évi 500-600 
millió forintos költségét, mivel 
vannak egyéb kötelező jellegû 
célok, amelyekre ezt az össze-
get fordítanunk kell. Például: 

2014-től hároméves kortól 
lesz kötelező az óvodai ellátás 
– amit biztosítanunk kell majd 
úgy, hogy a jelenlegi igények-
nek sem tudunk megfelelni a 
sorozatos óvodabővítések elle-
nére. Jelenleg 3-4 milliárd forint 
szükségeltetne ahhoz, hogy be 
tudjuk léptetni majd azokat a 
gyermekeket, akiket kötelező 
lesz ellátnia az óvodáknak – és 
akkor a megnövekedő üzemel-
tetési költségekről még nem is 
beszéltünk. Ezen kívül van egy 
terhes örökségünk, a Fehérvári 
úti sportcsarnok. Erre még egy 
forintot sem költöttünk, de 
folyik ellenünk egy nagyértékû 
per. Mi úgy ítéljük meg, hogy 
jogszerûen mondtuk fel a sport-
csarnok átvételét, hiszen a 
beruházó nem teljesített meg-
felelően – ennek ellenére a per, 
mint kockázati tényező, itt lóg 
a fejünk felett. Folyamatosan 
tárgyalunk a beruházó bankkal 
arról, hogy úgy tudjuk átvenni 
a sportcsarnokot, hogy ne dől-
jön be tőle a költségvetés. Úgy 
tûnik, erre lehetőség nyílik: az 
Érdi Sport Kft. (amelynek tulaj-
donosa 90 százalékban a város) 
megvásárolhatná a létesítményt 
TAO-s támogatásból és körülbe-
lül 390 millió forintos önerőből. 
Ez jó és nem is drága megol-
dása lehet e terhes problémá-
nak. Ami aggályos, hogy vajon 
tudjuk-e úgy üzemeltetni ezt a 
sportcsarnokot a későbbiekben, 
hogy a háromszázmillió forintos 
üzemeltetési költség valamilyen 
mértékben megtérüljön? Erre 
készülnek most a különböző 
számítások, és reméljük, hogy 
ez a kérdés napokon belül eldől 
– mondta a polgármester, hoz-
zátéve: jövő évben olyan ener-
getikai pályázatok kerülhetnek 
kiírásra, amelyek segítségével 
a mûködtetési költségek egy 
részét drasztikusan csökkente-
ni tudják.

Újságírói kérdésre T. Mészáros 
András elmondta: idén is 
december 6-ától Vízkeresztig 
tart a karácsonyi díszkivilágí-
tás – a Fő téren egyébként már 
korábban bekapcsolták a színes 
égőket. Ide költöztették át a kis 
tótól a világító rénszarvast, mert 
ott nem tudták biztosítani az 
őrzését. 

Mint megtudtuk, a karácso-
nyi díszkivilágítás egyébként 
évente több millió forintjába 
kerül a városnak. 

 Ádám Katalin

Kérdések és válaszok: útkoncepció, iskolák, sportcsarnok

Az útépítés nem kötelezõ feladat
Az érdi nõi kézilabda-együttes nemzetközi szereplése, az útépítések és az érdi út-
koncepció, az iskolák üzemeltetése és a sportcsarnok volt a témája a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatónak, melynek vendége ezúttal Wolf Alexandra, a 
kézilabdacsapat irányítója volt.

A polgármesteri sajtótájékoztatón Wolf Alexandra, a nõi kézilabdacsapat irányítója számolt be nemzetközi szereplésükrõl
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Karácsonyi halászlékóstoló 
forralt borral, bejglivel, műsorral

Az	Érd	és	Környéke	Horgászegyesület	és	az	Érdi	Pincetulajdonosok	Egyesülete	
szeretettel	vár	minden	érdi	lakost	zenés	karácsonyi	rendezvényükre	

a	Szepes	Gyula	Művelődési	Központ	elé	

2012. december 22-én 13 órára.

A	hagyományoknak	megfelelően	fellép	Szigeti	Eszter	és	Varga	Zoltán.	
A	halat	Érd	Város	Önkormányzata	biztosítja,	

a	Pataki	Cukrászda	bejglivel	és	süteménnyel	kedveskedik!

Mindenkit	szeretettel	várnak	a	szervezők!

Mindenki karácsonyfája 

a Fő téren
Mivel	 nem	 a	 nagyon	 messzi	 havasokból	 érkeznek	 rénszarvas	 húzta	
szánon,	így	csütörtökre,	december	6-ára	egészen	biztosan	megérkeznek	
a	Fidesz	Érdi	Szervezetének	Mikulásai	a	Fő	térre,	ahol	délelőtt	10	óra	30	
perctől	11	óra	30	percig	finom	édességekkel	várják	a	város	legkisebbjeit.	
Aki	 szeretne	 az	 ajándékosztó	 Mikulásokkal	 találkozni,	 látogasson	 ki	
délelőtt	 a	 Fő	 térre!	 Idén	 a	 Fidesz	 is	 felállított	 egy	 nagy	 karácsonyfát	 a	
Fő	téren,	amit	mindenki	díszíthet.	Az	ófalusi	óvodások	és	a	Kincses	ovi	
kicsinyei	hoznak	először	saját	díszeket	fára,	majd	9-én,	16-án	és	23-án	
is	 –	 advent	 vasárnapjain	 –	 szintén	 várják	 azokat,	 akiknek	 van	 egy-két	
felesleges,	 esetleg	 saját	 készítésű	 karácsonyfadíszük,	 nem	 használt	
égősoruk	 –	 ha	 elhozzák	 ide,	 közösen	 felékesíthetik	 velük	 a	 Fő	 téren	
mindenki	fenyőfáját.
December	9-én	a	Kőrösi	iskola	énekkara,	valamint	a	református	egyház	
Betlehemes	csoportja	köszönti	karácsonyi	műsorral	az	adományozókat	
és	 az	 arra	 járókat,	 hogy	 minél	 jobban	 felkészítsék	 szívüket	 a	 szeretet	
ünnepére.	
December	23-án	13	órától	a	Fidesz	Érdi	Szervezete	gulyáslevessel	vendé-
gel	meg	mindenkit,	aki	kilátogat	a	Fő	térre.	
	 be 
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A határ a csillagos ég, ám mielőtt 
odaérünk,  érdemes  kitalál‑
ni,  hogy  jövünk  vissza.  A járt 
utat  a  szokásaink  jelölik  ki,  a 
könnyelmû  kalandok  egy  idő 
után már nem kísértik az embert. 
A fantáziánk  persze  nem  nyug‑
szik, ráadásul ez a számítógépes 
világ,  s maga  a  háló,  amelynek 
szálain  ezerfelé  indulhatunk, 
magával  ragad.  A virtualitás,  a 
nemlétezés,  vagy  a  csak  képek‑
ben, ábrákban mutatkozó vágyak 
nagyon is valóságosnak láttatják 
magukat.  A Lehetőségek  köny‑
ve,  kissé  fellengzősen:  akár  úti‑
könyv  is  lehet  a  jövőhöz.  Nem 
kell a könyvesboltokba rohanni, 
bár  azért  a  papír  és  a  nyomda‑
festék  friss  illata,  az  otthonos‑
ság  különös  érzése  is  vonzó, 
de  Érd  honlapján  föllelhető  a 
Befektetési  portfólió,  2012‑es 
dátummal és nemcsak magyarul, 
hanem angol nyelven is. Ezen a 
„polcon”  találjuk a Lehetőségek 
könyvét. A pillanatok alatt letölt‑
hető  élmény  mindent  megad, 
amit  egy  hagyományos  kötet 
tud, s ráadásul nemcsak a város‑
fejlesztés  irányait  jelöli  ki  rész‑
letesen,  képpel,  térképpel,  légi 
felvétellel  is  bemutatva  a  terü‑
leteket, a városrészeket, a  telke‑
ket, hanem összegez és izgalma‑
sabbnál izgalmasabb kérdéseket 
vet fel. Ez persze azt jelzi, hogy 
az  összeállítás  civilbarát,  nem 
szûken a közgazdász szakmának 
készült, nem kizárólag a befekte‑
tésekben,  vállalattelepítésekben 
és számokban gondolkozók  for‑
gathatják élvezettel, hanem azok 
is, akik érintettek Érd városának 
gyarapodásában.  A Lehetőségek 
könyve  tehát  mindenkié,  bárki 

véleményt formálhat, bárki hoz‑
zászólhat,  bárki  kikeresheti, 
hogy  egy‑egy  környezetalakí‑
tás  hogyan  érintheti  majd  az  ő 
közvetlen  lakóhelyének  hangu‑
latát.  Ha  másban  nem,  a  tarta‑
lomjegyzék  címszavaiban  még 
a  város  szerkezetének  történeti, 
néprajzi  elemei  is  föllelhetők. 
Így:  Mihálytelep,  Istvántelep 
és  Gulyás  tanya,  Köves  föl‑
dek,  Feketedûlő,  Szilvafás… 
A legegyszerûbb  ábra  is  többet 
árul  el  a  városról,  mint  amit 
mutatni  kíván.  Ha  belegondo‑
lunk, hogy a vállalkozások több 
mint 75%‑a a szolgáltatások terü‑
letén  mûködik,  az  iparból  24% 
teremt  lehetőséget  magának  és 
csak egy százalék a mezőgazda‑
sági  vállalkozások  részesedése, 
akkor  ez  már  leírható  történe‑
lem.  A gazdasági  tevékenység 
folyamatosan bővül, ám az egyé‑
ni  vállalkozások  száma  lassú 
fogyatkozást  mutat.  Nyilván  az 
általános  tőkehiány  a  legzse‑
niálisabb  ötleteket  sem  engedi 
kibontakozni, bár ez a  folyamat 
arra  is  utalhat,  hogy  a  főváros 
közelségéből  fakadó  munkale‑
hetőségek  visszahívják  a  rend‑
szerváltás  fájdalmas átalakulása 
nyomán  kényszervállalkozásba 
kezdő  embereket  a  kényszerû 
gazdasági  kalandok  világából. 
Messzemenő  következtetéseket, 
hosszú  távú  fejlődési  irányokat 
kockázatos lenne meghatározni, 
de  a  Lehetőségek  könyve  még‑

iscsak  jól  illeszthető  az  ország 
egészének gazdasági és társadal‑
mi folyamataihoz. 
A határ a csillagos ég – nyitot‑

tuk a gondolatmenetet némi iró‑
niával, de éppen a hagyományos 
fejlődésmodell  az,  ami  felteteti 
az Érden otthonos emberekkel a 
kérdést, hogy mekkora is legyen 
az  ideális  és  élhető  város.  Az 
ipartelepítési,  kereskedelmi, 
raktározási,  kulturális,  sport, 
turisztikai,  mûemlékvédelmi 
tervek  legrészletesebb  kidolgo‑
zására  is  alkalmas, mellékletek‑
kel ellátott könyv egyszerre él a 
hagyományos  látvány  szellemi 
izgalmával,  a  társadalomföld‑
rajz  természeti  adottságainak 
bemutatásával,  de mellé  teszi  a 
mûszaki  rajzok  nélkülözhetet‑
len  pontosságát  és  fölméréseit 
is. Hogy ne egy színes  léggömb 
induljon az ismeretlen magassá‑
gok felé, azért kell ez a kiszámít‑
ható,  pontosan  megírt,  megraj‑
zolt,  végiggondolt,  az  egyszerû 
fogadókészséget  messze  meg‑
haladó  „segédanyag”.  A könyv 
fényképei,  ábrái,  átláthatósága 
megadja a vállalkozásoktól távo‑
labb  élőknek  is  a  lehetőséget, 
hogy túllássanak telkük határán, 
de  még  a  település  létezésének 
esélyeit  is  egy  kistáj,  egy  régió, 
egy  ország  egészében  képzel‑
hessék el. 
Van  tehát  haditerve  a  békés 

gyarapodásnak, és az eszmecse‑
rékre, a józan mérlegelésre, de a 
költői fantázia mûködtetésére is 
alkalmas könyv elvezethet min‑
ket  egy  élhetőbb  világba,  ahol 
nekünk  is nélkülözhetetlen sze‑
repünk,  s  ekképpen  helyünk, 
otthonunk van.   Antall István

Kézikönyv  
a városhoz

Régen  ez  is  más  volt.  Nem 
mondom,  hogy  jobb,  arról 
szó nincs, csak más. Kipucolt 
cipő,  vagy  csizma,  aztán  vir‑
gács, kis csokoládé, csomagolt 
cukorka – de ezt gyorsan abba 
is  hagyom,  mert  nem  ez  a 
lényeg.  Nem  ajándékmennyi‑
ségben,  nem  ünnepnagyság‑
ban  van  a  különbség.  Nem  a 
gazdagság, vagy a szegénység 
a  meghatározó,  inkább  vala‑
mi egészen más. Talán a han‑
gulat.  Lehet  persze  azt  mon‑
dani,  hogy  más  lett  a  világ, 
minden  változik,  átalakulnak 
szokások,  átrendeződnek  az 
értékek.  Volt  olyan  is,  ami‑
kor a Mikulás gyakorlatilag be 
volt tiltva. Télapó lett helyette, 
sőt, egy‑két helyen egyenesen 
gyedmaróz. Aztán, szokás sze‑
rint, sikerült ez ügyben is átes‑
nünk  a  ló másik  oldalára.  Az 
utóbbi időben már mindenfelé 
fehér szélű piros sapkát viselő 
emberek köszönnek ránk, sőt: 
erkélyről lelógatott kötéllétrán 
láthatunk  kitömött  műmiku‑
lást  függeszkedni,  egy másik, 
hasonlóan ízléses darab pedig 
a játékbolt bejáratánál riszálja 
villanymotoros  csípőjét  zené‑
re. Vállalati, intézményi miku‑
lások kedveskednek – a szülők 
pénzéből  vett  ajándékokkal 
–  vállalati  és  intézményi  gye‑
rekeknek, mikulás gyár is van 
és  házi  használatra  bérelhető 
puttonyos, piros ruhás ember.
Mikulás  tehát  győzött,  itt 

van  –  de  az  öröm  azért  nem 
lehet teljes. A gyerek ugyanis, 
mint  tudjuk,  nem  feltétlenül 
ostoba, csak kicsi. Figyel, néz, 
lát és gondolkozik. Látja, hogy 
a  felnőttek  –  nemcsak  a  tévé‑
ben, hanem az utcán is – min‑
denfélét  kiabálnak  egymásra, 
sőt, olykor bántják is egymást, 
aztán meg, lehet, hogy ugyan‑
azok,  piros  sapkát  öltenek 
és  mosolyognak.  Most  akkor 
melyik  az  igazi?  A néhány 
tisztességes,  jó szándékú ren‑
dezvény  ellenére  ugyanis  a 

külvilág, a közélet sajnos nem 
nagyon  zárható  ki  egy  ilyen 
kedves ünnepből sem.
Kár  lenne  elvitatni;  nyilván‑

valóan  a  gyerekeké  a Mikulás 
–  de  hova  lett  az  ünnepváró 
hangulat? Tudják‑e, mondják‑e 
amit egykor még Gazdag Erzsi 
néni  írt:  Itt  van már  az  udva‑
ron./  Toporog  a  hóban./  Teli 
zsákja  a  tiéd,  /  dúskálhatsz 
a  jóban.  Vagy  amit  Zelk  Zoli 
bácsi  tanított: Hóval  lepett  égi 
úton  /  Mikulás  már  útra  kél, 
/  csillagok  szállnak  fölötte,  / 
s  vígan  fut  véle  a  szél.  A mai 
óvodások is tanulnak ilyen ver‑
seket,  énekelnek,  gyakorolnak 
ünnepi  műsorokat.  Ha  pedig 
valóban megérinti őket a kultú‑
ra, az irodalom, ha nemcsak a 
külsőségeket, nemcsak az oly‑
kor  politikai mázzal  is  bekent 
divat‑akciókat,  az  üzletiese‑
dést,  a  felszínes  bohóckodást 
látják, akkor van még remény. 
A fiatalokban,  a  gyere‑

kekben  ugyanis  lehet  bízni. 
Érdemes  akár  csak  egy  futó 
pillantást  vetni  lapunk  13. 
oldalára, hogy lássuk: bizony, 
létezik másfajta „mikulásozás” 
is. Két nap alatt több mázsa (!) 
alapvető élelmiszer gyűlt össze 
például  a  nagycsaládosok 
szervezésében,  és  a  gyűjtés 
még  nyolcadikán  is  folytató‑
dik, természetesen a gyerekek 
részvételével.  Rengeteg  ötlet‑
tel, akcióval segíti a rászoruló‑
kat a Marianum iskola tanuló‑
inak  bevonásával  a  Katolikus 
Karitász is. 
Várjuk  tehát  a  Mikulást: 

vajon most,  idén milyen lesz? 
Lehet, hogy előbb‑utóbb ismét 
eredeti  hangulatával,  moso‑
lyával  érkezik  a  nagyszakál‑
lú?  Mindenesetre  kirakom 
még  este  a  kipucolt  cipőmet. 
Hátha…

A szerkesztõ jegyzete

Kié a Mikulás?  

A közgyûlés úgy döntött, hogy az 
Érd Város Szociális Munkájáért 
Díjat  Grátzer Mihályné,  a 
Szociális  Gondozó  Központ 
vezetője  részére  adományozza. 
Az  Érdi  Építészeti  Nívódíjat  a 
Magyar Földrajzi Múzeum és a 
Gesztelyi  ház  felújítása‑bővíté‑
se, új városi főtér és a Múzeum 
sétány  kialakítását  megvalósító 
sikeres pályázatért a generálter‑
vező  Város‑Teampannon  Kft.‑
nek  ítélte. Az ünnepélyes pilla‑
natokat követően  Ivanits Dénes 
tûzoltó  alezredes,  kirendeltség‑
vezető  a  katasztrófavédelmet 
érintő 2012. évi jogszabályi vál‑
tozásokról  szóló  tájékoztatóját 
hallgatták  meg  a  képviselők. 
Mint  megtudtuk,  országosan 
hatvanöt,  Pest  megyében  öt 
katasztrófavédelmi  központot 
hoztak  létre, ez utóbbiak egyik 
kirendeltsége  Érdre  került,  és 
47  település  tartozik  hozzá. 
A tájékoztató  kapcsán  Pulai 
Edina  (Jobbik)  képviselő  min‑
denekelőtt  köszönetet mondott 
a  tûzoltók  áldozatkész munká‑
jáért,  majd  afelől  érdeklődött, 
hogy  megfelelően  felkészült‑e 
a  város  egy  esetleges  kataszt‑
rófára,  azaz  rendelkezik‑e  elé‑
gendő  sátorral  takaróval  és 
egyéb  szükséges  eszközökkel. 
A választ  Kocsis János  közbiz‑
tonsági  referens  adta  meg,  aki 
elmondta, 2007‑ben ugyan üre‑
sen  vette  át  a  raktárt,  de  azóta 
–  az  önkormányzat  támogatá‑
sának  köszönhetően  –  sikerült 
fokozatosan  beszerezni  mind‑
azt,  amire  szükség  lehet, majd 
felsorolta miből  hány  darab  áll 
jelenleg rendelkezésre. 
A 2012.  évi  költségvetés  há‑

romnegyed  éves  teljesítéséről 
szóló  tájékoztatást  követően  a 
jövő  évi,  2013.  költségvetésé‑
nek  koncepcióját  vitatta  meg  a 
közgyûlés. T. Mészáros András 
kifejtette, a döntési szituációban 
új helyzetet teremt majd a meg‑
változott  törvényi  háttér,  mert 
az  önkormányzatnak  kategori‑
kusan  el  kell  különíteni  a  köte‑
lező és az önként vállalt felada‑
tok  körét,  és  előbb  a  kötelező 
feladatokat  kell maradéktalanul 
teljesíteni, az önként vállaltakat 
pedig  csak  akkor,  ha  marad  rá 
forrás.  Kopor Tihamér  hozzá‑
szólásában  úgy  vélte,  Érdnek 
gazdálkodó várossá kell válni, és 
forrásait a jó gazda gondosságá‑
val  kihasználni.  Dr. Veres Judit 
a  háziorvosi  rendelők  akadály‑
mentesítését  is  a  város  kiemelt 
feladatának  tartja,  és  szerinte, 

nagyobb  figyelmet  igényel  az 
orvosi  rendelők  karbantartása 
is. Segesdi János Tóth Tamás tá‑
vollétében tolmácsolta az alpol‑
gármester  felvetéseit. A Tárnoki 
úti  tagóvodában  tarthatatlanul 
rossz  állapotban  vannak  a  nyí‑
lászárók, és zebra sincs az óvo‑
da  előtt.  Antunovits Antal az 
Ófaluban gondot  okozó  felszíni 
vízelvezetés  megoldását  és  a 
mûemlékek védelmét emelte ki, 
T.  Mészáros  András  a  bejelen‑
tette:  az elhangzott  javaslatokat 
a  költségvetési  koncepció  mel‑
lékleteként  kész  befogadni,  de 
felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  fel‑
vetett problémákat kategorizálni 
kell  aszerint,  hogy  a  kötelező, 
vagy az önként vállalt feladatok 
sorába  tartoznak‑e.  Az  útépíté‑
seket  érintve  arra  hívta  fel  a 
képviselők  figyelmét,  hogy  az 
eltelt  2012  év  alatt  felhalmozó‑
dott  kötelességeket  nem  tudják 
egy év leforgása alatt pótolni, és 
elképzelhető, hogy a jövőben 50 
százalékos  lakossági hozzájáru‑
lással  épülhetnek  majd  szilárd 
burkolatú utak a városban. Végül 
a 2013 évi költségvetési koncep‑
ciót  12  igen  és  két  tartózkodás 
mellett  elfogadta  a  közgyûlés, 
majd  az  aktuális  átvezetések 
miatt  módosításra  került  az 
idei  költségvetési  rendelet,  és 
ezt  követően  a  képviselők  rá‑
tértek  a  helyi  adóztatással  kap‑
csolatos  önkormányzati  rende‑
letek  módosítására  tett  javaslat 
megvitatására.  A polgármester 
előrebocsátotta,  az  önkormány‑
zatnak  a  helyi  adóbevételekből 
kell  biztosítani  a  jövedelmét. 
Két  évvel  ezelőtt  adópolitikai 
rendszerváltás  történt  az  érdi 
adópolitika  területén,  amikor  a 
forgalmi  érték  után  fizetendő 
ingatlanadó  helyett  bevezették 
a  négyzetméter  alapú  adózást. 
Ahhoz,  hogy  az  adóbevételek 
ne  értéktelenedjenek  el,  fontos 
az  infláció  mértékével  emelni, 
ezért  két  év  elmúltával  tízszá‑
zalékos  adóemelést  javasolt  a 
polgármester.  A lakás  céljára 
szolgáló  ingatlan  négyzetméte‑
re  440‑re,  a  nem  lakás  céljára 
szolgáló  ingatlan  880  forintra 
nő,  míg  az  irodai  tevékenység 
céljára  szolgáló  ingatlan  négy‑
zetméteréért  1700  forint  adót 
kell  fizetni.  Az  idegenforgalmi 
adó  mértékét  a  duplájára,  150‑
ről 300 forintra javasolta emelni, 
elsősorban  annak  érdekében, 
hogy hatékonyabb legyen az el‑
lenőrzés.  Az  adóvégrehajtást  is 
fel  kell  futtatni,  mert  aki  nem 

fizeti  be  az  adóját,  gyakorlati‑
lag  azokat  károsítja  meg,  akik 
becsületesen  eleget  tesznek kö‑
telezettségüknek  –  mondta  T. 
Mészáros  András.  Pulai  Edina 
(Jobbik)  módosító  indítványt 
nyújtott  be,  amelyben  nem  az 
összes  irodai  tevékenység,  ha‑
nem  a  hitelintézeti,  pénzügyi 
vállalkozási,  biztosítási,  egyéb 
pénzügyi tevékenység, valamint 
a  gyorséttermi  üzletlánc  céljára 
szolgáló építmény után 1700 fo‑
rint  négyzetméterenkénti  érték 
meghatározását  javasolta, eköz‑
ben  úgy  vélte,  az  adómérték 
egyéb  irányú,  általános  emelé‑
sét  a  jelen  gazdasági  környe‑
zet  és  a  jövedelmi  viszonyok 
nem  indokolják.  Bakai-Nagy 
Zita  (Demokratikus  Koalíció) 
pedig  felszólította az előterjesz‑
tőt,  vonja  vissza  a  10  százalé‑
kos  adóemelési  javaslatát!  Ha 
pedig  mégis  szavazásra  kerül, 
arra kérte a képviselőtársait, ne 
fogadják  el,  hiszen  jól  tudják, 
hogy ma az  emberek nagy  szá‑
zaléka  napról‑napra  él,  ne  ter‑
heljék ennél jobban az érdi lako‑
sokat!  A polgármester a vitában 
kifejtette:  a  városnak  rengeteg 
feladatot kell ellátnia a lakossági 
igényeknek  megfelelően,  ezzel 
szemben  2006‑tól  2010‑ig  1500 
millió  forintot  „veszítettek”  el 
amiatt, hogy nem emelték a he‑
lyi  adókat.  A város  érdeke,  és 
a  közgyûlés  felelőssége,  hogy 
a bevételeket ne  értéktelenítsék 
el.  Előterjesztését  megalapo‑
zottnak  ítélte,  és  bejelentette: 
nem kívánja visszavonni. A vitát 
követően a helyi adózással kap‑
csolatos  rendeletmódosítást  a 
közgyûlés  11  igen,  két  nem  és 
egy tartózkodás mellett elfogad‑
ta. A továbbiakban a képviselők 
egyebek  között  arról  is  döntöt‑
tek,  hogy  a  csatornarákötés  90 
napos türelmi időbe a téli hóna‑
pokat nem számítják be, hogy a 
diákok  városi  sport  díjait  ezen 
túl  nem  decemberben,  hanem 
januárban adják át, hogy  törvé‑
nyi változások miatt megszûnik 
az  Érdi  Kistérségi  Többcélú 
Társulás.  A városi  plénum  elfo‑
gadta még a több oktatási intéz‑
mény alapító okiratának módosí‑
tását, valamint a város szociális 
koncepcióját,  hozzájárult,  hogy 
a  Szociális  Gondozó  Központ 
egy  pályázathoz  elkülönítsen  a 
költségvetéséből 200 ezer forin‑
tot  a  szükséges  önrész  biztosí‑
tására. A képviselők  elfogadták, 
hogy  II.  világháborúban  elesett 
érdi  katonák  emlékét  őrző hősi 

Huszonnyolc napirendi pontot tárgyalt a közgyûlés 

Tíz százalékkal nõ az ingatlanadó
Nem fér hozzá kétség, a képviselõk egyik, a lakosságot igen érzékenyen érintõ, 
súlyos döntésüket hozták meg a városi közgyûlés november 29-ei ülésén, amikor 
elfogadták azt a rendeletmódosítási javaslatot, amely a helyi ingatlanadók tízszá-
zalékos emelésére vonatkozott. Az elõterjesztések tárgyalása és a fontos döntések 
meghozatala elõtt T. Mészáros András polgármester átadta a közgyûlés által idén 
odaítélt Érd Szociális Munkájáért Díjat, valamint az Érdi Építészeti Nívódíjat.

emlékmû  megvalósítása  céljá‑
ból  az  Oktatási  és  Mûvelődési 
Bizottság  javaslatára  meghívá‑
sos  tervpályázatot  írjanak  ki. 
Egyetértett  a  közgyûlés  azzal 
is,  hogy  az  önkormányzat  köz‑
szolgáltatási  szerződést  kössön 
a  Cinka  Panna  Cigány  Színház 
Közhasznú Alapítvánnyal, amely 
évente  három  előadást  tart  a 
városban. Egyhangúlag megsza‑
vazták a képviselők azt a sürgős 
előterjesztést  is,  amelyben  az 
önkormányzat a  legrászorulóbb 
családoknak  a  téli  időszakban 
tûzifát biztosít. Erre a célra egy‑
millió  forintot  különítettek  el. 
A rászoruló családokat a Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzat,  va‑
lamint  a  Családsegítő  Központ 
és  a  Polgármesteri  Hivatal 
Szociálpolitikai és Egészségügyi 
Csoportja  választja  ki.  Ez  az 
intézkedés  mintegy  80  csa‑
ládot  érint.  Ugyancsak  sür‑
gős  indítványként  fogadta  el  a 
közgyûlés, hogy az Érd, Tompa 
utca  1.  szám  alatti  ingatlant  ki‑
jelöli  az  Érdi  Tankerület  részé‑
re.  A kormányrendelet  szerint 
a  megyeközpontokban  a  tan‑
kerület  az  illetékességi  terüle‑
tén  mûködő  általános  iskolák, 
alapfokú  mûvészeti  iskolák, 
és  gimnáziumok  fenntartásá‑
val  kapcsolatosan  látja  el  az 
Intézményfenntartó  Központ 
szervezeti  és  mûködési  sza‑
bályzatában  számára  meghatá‑
rozott  egyes  fenntartói  felada‑
tokat.  A kijelölt  épület  jelenleg 
a  Mozgáskorlátozottak  Érd  és 
Környéke  Egyesület  székhelye, 
illetve  szolgálati  lakás  található 
benne.  Az  épület  kiürítéséhez 
szükséges  intézkedéseket  meg‑
kezdték, a  felmondólevél kikül‑
désre  került.  Az  ingatlan  bir‑
tokbavételét  követően  az  épü‑
let  felújítása  az  önkormányzat 
feladata  lesz,  és  ezt  követően 
kerülhet  használatba  adásra  a 
tankerület  részére.  A közgyûlés 
az  egyebek  napirendi  ponttal 
zárta a november 29‑ei ülését. 
  Bálint Edit

Az utolsó simítások, konzultációk – felkészülés a közgyûlés ülésére
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Ilyenkor mindig kérdés, hogy 
a köz hallgatja‑e meg a város‑
vezetést, vagy a városvezetés a 
közt – mondta a polgármester, 
előrebocsátva, hogy miután pár 
percben összefoglalja a 2012. 
esztendő fontosabb eseményeit, 
a lakosság is kifejtheti vélemé‑
nyét a közgyûlés idei munká‑
járól. T. Mészáros András fel‑
idézte: rendkívül fontos év áll 
mögöttük, hiszen idén indultak 
el a csatornázási munkálatok, 
amelyeknek már a felén is túl 
vannak, így semmi sem aka‑
dályozhatja meg, hogy 2013 
végére a teljes csatornahálózat 
elkészüljön, majd 2014 elején 
az utómunkálatokat is elvé‑
gezzék, és megtörténjenek az 

elszámolások. E rendkívül fon‑
tos projekt mellett természete‑
sen számos egyéb feladatot is 
sikerült elvégezniük, de, mint 
mondta, ezekről heti rendsze‑
rességgel beszámolt a sajtótájé‑
koztatókon. 

A járások kialakítása több 
változást hoz majd a város éle‑
tébe. Egyrészt egyes feladatok 
átkerülnek a járáshoz, de a 
telephely nem változik, hiszen 
a városháza újabb szárnyában 
kapnak helyet a járási hivatalok. 
Ráadásul az érdi polgármesteri 
hivatal 240 dolgozójából 60 fő 
a járáshoz került, így az embe‑
rek ügyintézéseik során gya‑
korlatilag ugyanazokkal a sze‑
mélyekkel találkoznak majd, 

mint eddig. Másrészt változást 
jelent, hogy ezentúl az iskolá‑
kat a magyar állam tartja fenn, 
de ennek közvetlen gyakorlati 
hatása nem lesz sem a tanulók‑
ra, sem a pedagógusokra nézve, 
hiszen mindenki a helyén 
marad, és a váltás gyakorlatilag 
észrevétlenül fog megtörténni. 

T. Mészáros András a közmeg‑
hallgatás résztvevőinek arról is 
beszámolt, hogy szerdán Érden 
járt, és fontos tárgyalást folyta‑
tott a városvezetéssel Semjén 
Zsolt miniszterelnök‑helyettes, 
aki ezt követően sajtótájékozta‑
tót tartott (erről részletes beszá‑
moló lapunk következő oldalán 
olvasható). 

A polgármester rövid beszá‑
molójában azt sem rejtette véka 
alá, hogy a közgyûlés a délelőtt 
folyamán a helyi adók emelé‑
séről is döntött. Mint mondta, 
a forgalmi értékû adózásról a 
négyzetméter alapú adózásra 
való áttérés áttekinthetőbbé és 
pontosabbá tette az ingatlanok 
adóját. A megtartott kedvez‑
ményekkel pedig azt szeretnék 
elérni, hogy a mintegy 10 ezer 
életvitelszerûen Érden tartózko‑
dó, de nem bejelentett lakos is 
állandó lakosa legyen Érdnek. 
Az útépítéseket érintve elmond‑
ta, hogy a csatornázás befejezé‑
se után az utakat is helyre fog‑
ják állítani, és arra is emlékez‑
tette a jelenlévőket, hogy eddig 
még soha nem épült annyi jó 
minőségû szilárd burkolatú út 
a városban, mint most, a csa‑
tornázás alatt, amit a jövőben is 
folytatni fognak, akár lakossági 
hozzájárulás bevonásával. 

A jövő évi terveket ismertet‑
ve T. Mészáros András kifejtet‑
te: jövőre várható a vízhálózat 
megújítása 1,2 milliárd forint 

Közmeghallgatás a közgyûlés egész éves munkájáról   

Ingatlanadó, Bem téri állapotok, útépítés
Minden felvetett igény jogos, és a kritikát is el lehet fo-
gadni, de a közgyûlésnek adott helyzetben a számtalan 
jogos igényt figyelembe véve kell döntenie arról, mi 
kapjon prioritást – hangsúlyozta T. Mészáros András 
polgármester az érdi közgyûlés november 29-én meg-
tartott közmeghallgatásán.

értékben. Két óvoda bővítésére 
is nyert a város uniós pályáza‑
ton, egyenként 200‑200 millió 
forintot, de az óvodai férőhe‑
lyek így sem tudják kielégíteni 
a szükségleteket, különösen, 
ha 2014‑től hároméves kortól 
kötelezővé válik az óvodai ellá‑
tás. A 2011‑ben végzett felmé‑
rések szerint több mint kétezer 
hároméves gyermeket kellene 
elhelyezni. Fizikailag lehetetlen 
ennyi óvodát felépíteni, de az 
önkormányzat igyekszik foko‑
zatosan megoldani ezt a problé‑
mát, és ellátni a kötelezettségét. 
Mint mondta, a fejlesztésekről 
továbbra sem akarnak lemon‑
dani, de erre kizárólag pályáza‑
ti forrásokból lehet számítani. 
Erős a városvezetés elhatározá‑
sa a közvilágítás struktúrájának 
megújítását illetően, amihez 
olyan partnert keres, amely új, 
energiatakarékos lámpatestekre 
cseréli, és 8900‑ról 9400‑ra bőví‑
ti a meglévőket. A megváltozott 
hulladéktörvénynek eleget 
téve, a szomszédos települések 
önkormányzataival létrehozták 
azt a társulást, amely a szemét‑
szállításért lesz felelős a jövőben 
– fejezte be rövid összefoglaló‑
ját T. Mészáros András, majd 
átadta a szót a közmeghallgatá‑
son megjelent lakosoknak, akik 
éltek is a lehetőséggel, és csak 
úgy záporozott a bíráló hozzá‑
szólás és számonkérés, ame‑
lyekről a teljesség igénye nélkül 
számolunk be olvasóinknak. 

Orbán Béla a parkvárosi 
Teleki iskola felújítását kérte 
számon, amihez szerinte már 
évtizedek óta nem nyúlt hozzá 
senki, olyannyira, hogy az 
egyik ablakra kiírták: „Ne nyúlj 
hozzá, mert életveszélyes!” Úgy 
vélte, a Bem téri buszmegálló is 
óriási szégyenfoltja a városnak. 
Parkolni sem lehet a környé‑
ken, pedig sokan otthagyják az 
autójukat, és busszal utaznak 
be fővárosi munkahelyükre. 
Örülnek az új gyermekorvosi 
rendelőnek – fûzte hozzá –, 
csakhogy gyalog lehetetlen meg‑
közelíteni, mert nincs rendes 
járda, amelyen gyermekkocsit 
is lehetne tolni! Bor Ferenc az 
M7‑es feljárót a „város sarának” 
nevezte, nem lett volna szabad 
így elfogadni! Szerinte az épül 
a városban, amit az építtetők 
akarnak, és nem az, amit szabá‑
lyok engednek. Úgy vélte, Érd 
szenzációs adottságokkal ren‑
delkezik, amit jobban ki kellene 
aknázni. Ami a helyi adókat 
illeti, szerinte Érden rengeteg a 
kutya, érdemes lenne megfon‑
tolni az ebadó bevezetését! 

Bicskei Győző – aki a lakossági 
fórumok egyik rendszeres felszó‑
lalója – jónak tartaná, ha a frak‑
ció‑ és bizottsági üléseken folyta‑
tott vitákat is közvetítenék, mert 

szerinte fontosabbak, mint az, 
amikor már csak a kész tényeket 
hallja, hogy így és úgy döntöttek, 
mert az álláspontok ütközteté‑
séből megtudhatnák a lakosok, 
hogy az önkormányzati képvise‑
lők valóban a választóik érdekeit 
tartják‑e szem előtt. A felszólaló 
fontosnak látta elmondani, hogy 
az új adó bevezetésével bizony a 
sokszorosát fizeti a korábbinak, 
mert 10 ezerről 32 ezer forintra 
nőtt az ingatlan után fizetendő 
adója. A Magyar Kéményseprő 
Kft. kirendeltségére pedig hiába 
ment visszakövetelni a jogtala‑
nul megemelt díjjal beszedett 
pénzét, ott azzal fogadták, hogy 
a központban nincs tudomásuk 
az önkormányzat új rendeletéről. 
Végül közölte: a képviselők csap‑
janak az asztalra, és ne hagyják, 
hogy még több terhet helyezze‑
nek az egyébként is a megélheté‑
sükért küzdő lakosokra! 

Csutora Lászlót a sportcsar‑
nok és uszoda aktuális helyzete 
érdekelte. Németh Antal – aki 
előrebocsátotta, hogy bár csak 
öt éve költözött a városba, de 
széles körû az érdeklődése, és 
mindig kritikusan szemléli az 
eseményeket – tudni szerette 
volna, miért a nagy csönd az 
ófalusi artézi kút körül, holott 
az érdiek gyûjtöttek az újjáépí‑
tésére. Szerinte a kéménysep‑
rői díjakkal jól „megvezette” a 
szolgáltató a képviselőket, és a 
szakrendelő előtti járdáért sem 
a főigazgató főorvosnak kellene 
magyarázkodni, hanem a város‑
nak kell kijavíttatni a hibát, 
és helyrehozatni a járdát! Az 
adórendelettel kapcsolatban 
pedig elmondta, kétségbees‑
ve hallgatta, hogy a közgyûlés 
10 százalékkal emelte a helyi 
ingatlanadót, holott a városve‑
zetés nem ezt ígérte két évvel 
ezelőtt, hanem azt, hogy meg‑
vizsgálják, az új adózási rend‑
szer valóban generált‑e egyes 
esetekben 150 százalékos drá‑
gulást, és ha igen, mérsékelni 
fogják! Azok az idős emberek, 
akik egyedül, egy nyugdíjból 
élnek egy nagyobb házban, 
képtelenek megfizetni a négy‑
zetméter alapú ingatlanadót! 

A Töhötöm utcából több 
lakos is panasszal élt, hogy 
az államtól megvásárolt telket 

bekerítette az új tulajdonos, és 
ezzel elzárta az utca kijáratát. 
Emiatt vállalkozások kerültek 
veszélybe, és problémájuk meg‑
oldását sürgették. Selymes Éva 
felszólásában közölte, írásban 
kér választ felvetéseire, majd 
elmondta, hogy a környék 
lakosainak tiltakozása ellené‑
re a városvezetés engedélyt 
adott, hogy az egykori lőtéren 
lakópark épüljön, és a témáról 
tartott lakossági fórumot nem 
korrektül hirdették meg, ezért 
jelentek meg kevesen, mint 
ahogyan – véleménye szerint 
– a közmeghallgatásra is keve‑
sen jöttek el, mert „rossz a tájé‑
koztatás”! 

T. Mészáros András polgár‑
mester valamennyi felvetésre 
igyekezett korrekt választ adni. 
A lőtérrel kapcsolatosan közölte, 
érthető, hogy vannak ellenzői 
a tervezett beruházásnak, de 
az nem elég, ha egy személy 
kinyilvánítja, ő a „közt” képvi‑
seli. A Töhötöm utcai telekkel 
nincs könnyû dolguk, mert nem 
az önkormányzaté, de megtesz‑
nek mindent az áldatlan helyzet 
rendezéséért. A Magyar Kémény 
Kft.‑nek megküldték a rende‑
letmódosítást, a szolgáltatónak 
kötelessége ehhez tartania magát! 
A polgármester ígéretet tett, utá‑
najár, miért nem alkalmazzák a 
rendeletet. A helyi adókkal kap‑
csolatban úgy vélte, korábban 
az önbevallás útján történt adó‑
zásnak nem volt értékkövetése, 
tíz év alatt elértéktelenedett. 
Márpedig az önkormányzatnak 
nincs „saját” pénze, kizárólag 
pályázati forrásból, különböző 
feladatok ellátására kapott állami 
támogatásból és a helyi adókból 
tud gazdálkodni, de a felsorol‑
tak mindegyike tulajdonképpen 
a lakosok adófillérjeiből érke‑
zik. Az ingatlanadózásnál pedig 
létezik méltányossági kérelem, 
amely egyéni elbírálásra ad 
lehetőséget, és akinek valóban 
kevés a jövedelme, kedvezményt 
kap, vagy elengedik az adóját. 
Az artézi kút felújítására 3 mil‑
lió forint gyûlt össze, ami még 
nem elegendő a munkálatokra, 
de keresik a további forrásokat, 
hogy mielőbb megvalósulhas‑
son a terv. 

 Bálint Edit
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Zártkörû megbeszélést tartott 
múlt szerdán Semjén Zsolt nem-
zetpolitikáért felelős miniszter-
elnök-helyettes Érd Megyei Jogú 
Város vezetőivel. A találkozót 
követően sajtótájékoztatón 
számoltak be a megbeszélés 
eredményéről. Mint Aradszki 
András országgyûlési képvi-
selő bevezetőjében elmondta, 
Semjén Zsolt az önkormány-
zatok adósságrendezésével 
kapcsolatban tárgyalt a város-
vezetéssel. A miniszterelnök-
helyettes először az országos 
helyzetről beszélt a sajtó kép-
viselőinek.

– Hazánk legsúlyosabb prob-
lémája az, hogy a szocialisták 
nyolc év alatt az országot, az 
embereket és az önkormány-
zatokat is eladósították. Míg az 
első Orbán-kormány időszaka 
végén az államadósság a GDP 53 
százaléka volt úgy, hogy a teljes 
IMF-hitelt visszafizettük, most, 
mikor átvettük a kormányrudat, 
az adósság a GDP 82 száza-
léka volt – ezt sikerült levin-
nünk 77 százalék közelébe. Az 
Alkotmány módosításával meg-
akadályoztuk az ország továb-
bi eladósítását: nem fogadható 
el olyan költségvetés, ami nem 
csökkenti hazánk államadóssá-
gát. Ezt a kérdést tehát sínre 
tudtuk tenni. A devizahitelesek 
adósságcsapdából történő 
kihozataláról is szólt az elmúlt 
két év; több százezer ember 
került ki az adósságcsapdából. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 
az önkormányzatok adósságá-
val is kezdeni kell valamit: ha az 
önkormányzatok ellehetetlenül-
nek, akkor az emberek ellátása 
is veszélybe kerül. Ezért vágunk 
bele az önkormányzatok adóssá-
gának rendezésébe. 1956 önkor-
mányzatról van szó, ez mintegy 
612 milliárd forintnyi adósság, 
amelyet az állam át fog vállalni. 
A kistelepülések esetében ezt 
egy lendülettel megcsináljuk, 
az ötezer fő feletti települések 
esetében azonban sávos átvál-
lalást tud a kormány megva-
lósítani. Az, hogy egy önkor-
mányzat melyik sávba esik, két 
dologtól függ: egyik, hogy mek-
kora a beszedhető iparûzési 
adóbevétel, a másik, hogy az 
adott önkormányzat mennyi-
ben felelős az eladósodásáért, 
és a pénzt értelmes fejleszté-
sekre vagy presztízsberuházá-
sokra költötte. E tekintetben T. 
Mészáros András polgármester 
nagyon részletes tájékoztatást 
adott Érd helyzetéről – hangsú-
lyozta Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes. 

A polgármester a sajtó kép-
viselőinek elmondta: Érd tele-
pülésszerkezetéből adódóan 
különleges helyzetû város, az 
agglomeráció legnagyobb tele-
pülése. Előnye, hogy folyama-
tosan nő a város lélekszáma, 
hátránya pedig, hogy kevés a 
munkahely, az iparûzési adóból 
származó bevétel így nagyon 

csekély. Az elmúlt pár esz-
tendőben jelentősen fejlődtek 
a jobb életminőséget biztosí-
tó szolgáltatások – ide sorol-
ható a csatornaprogram, a 
RÁVNA vízelvezetési projekt, a 
szakrendelő átépítése és funk-
cióinak bővítése, az iskola- és 
óvodafejlesztések. 

– Komoly beruházásokat 
végeztünk európai uniós forrás-
ból. Az ehhez szükséges önerő 
biztosítását hitel- és kötvény-
kibocsátási konstrukcióval biz-
tosítottuk, hiszen Pest megye 
legnagyobb városában, alig 17 
kilométerre a fővárostól olyan 
életminőséget kell – illetve 
kellene – nyújtani az itt élők-
nek, mint Budapesten. Ennek 
érdekében valósítottuk meg az 
említett fejlesztéseket, és úgy 
gondolom: a kormány a maga 
részéről visszaigazolta, hogy e 
szándékok nem voltak rosszak. 
Nagyon köszönöm, hogy lehe-
tőséget kapunk a hitelállomány 
konszolidálására, ami nagyon 
fontos, hiszen a 12,5 milliár-
dos hitelállomány azt jelenti, 
hogy éves 750-800 millió forin-
tos adósságszolgálatra került 
volna sor 2013-tól. Amennyiben 
adósságszolgálatunk könnyeb-
bé válik, további fejlesztésekre 
nyílik lehetőségünk, hiszen az 
adósságszolgálatba be nem fize-
tett pénz önerőként szerepelhet 
a későbbiekben. Nemcsak a mi 
érdekünk, hanem a kormány 
és a gazdaság érdeke is, hogy 
az európai uniós forrásokat 
minél maradéktalanabbul le 
tudjuk hívni – tette hozzá T. 
Mészáros András, megjegyez-
ve: Érd nagyon jól szerepelt az 
elmúlt időszakban: 100 beadott 
pályázatból 94 nyert.

– Ezek nem presztízsberuhá-
zások voltak. Úgy érzem, mind 
a pályázati kihasználtság, mind 
a beruházások tartalma indo-
kolhatja azt, amit a kormánytól 
kérünk: ha lehet, a maximális 
adósságkonszolidáció mellett 
foglaljanak állást a későbbiek-
ben – zárta szavait a polgár-
mester. 

– A beszedhető iparûzési adó 
tekintetében Érd az átlaghoz 
képest 38 százalékot ér el, holott 
más városoknak ennél messze 
jobb lehetőségei vannak: Győr 
220 százalék, Székesfehérvár 
197, Dunaújváros 153 százalék. 
Talán Salgótarján hasonlítható e 
tekintetben Érdhez, de még ott 
is lényegesen jobb ez a mutató. 
Ez a város településszerkeze-
téből adódik. Nagy örömömre 
szolgál, hogy a városvezetés 
jelezte: vannak ipari és szolgál-
tatás-fejlesztési elképzeléseik, 
hiszen nagyon fontos, hogy egy 
ekkora városnak legyen saját 
munkahelyteremtő lehetősége. 
Az mindenesetre látható: az 

Semjén Zsolt: Érd maximális támogatásra érdemes

Megbeszélés az adósságrendezésrõl
Az önkormányzatok adósságrendezésérõl tárgyalt 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Érd vezetõivel. 
A megbeszélést követõ sajtótájékoztatón Semjén Zsolt 
úgy fogalmazott: mivel Érd iparûzési adóbevétele az 
átlagoshoz képest igen alacsony, az elmúlt évek fej-
lesztései pedig nem presztízsberuházások voltak, ha-
nem valóban a város és az itt élõk érdekét szolgálták, 
Érdet maximális támogatásra tartja érdemesnek, és a 
kormányban is ezt javasolja majd.

önkormányzat iparûzési adó 
beszedési lehetősége alacsony, 
ami nem az önkormányzat 
hibája, hanem a településszer-
kezet adottsága. Az, hogy Érd 
nem éri el a fent említett átlag 
40 százalékát, hangsúlyosan a 
város mellett szól. Látjuk azt is, 
hogy nem történtek értelmetlen 
presztízsberuházások, hiszen 
az út, a csatorna, a vízelveze-
tés fejlesztésére szükség van, 
csakúgy, mint az óvodák, isko-
lák átalakítására, hiszen Érden 
nagyon sok a gyerek. Az önkor-
mányzat által eszközölt fejlesz-
tések tehát ésszerûek és szük-
ségesek voltak. E két dologból 
kifolyólag a maximális támoga-
tás megadását fogom javasolni 
a kormányon belül, hiszen a 
számok és az általunk készí-
tett sávos beosztás alapján ez 
indokolt. Azt gondolom tehát, 
hogy Érd maximális támoga-
tásra érdemes – hangsúlyozta 
Semjén Zsolt.

Aradszki András hozzáfûzte: 
mint parlamenti képviselő, azon 
lesz, hogy minél kedvezőbb 
következményei legyenek a tár-
gyalásnak, és ha lehet, Érdet 
érintően a legmagasabb szintû 
adósságátvállalásra kerülhessen 
sor. 

A sajtótájékoztató végén T. 
Mészáros András még megje-
gyezte: a közeljövőben is több 
beruházás indul Érden (a víz-
hálózat rekonstrukciója, ami 
márciusban kezdődik, illetve 
két óvodabővítési projekt), 
tehát nincs szó arról, hogy az 
új fejlesztésekkel meg kell várni 
a konszolidáció adminisztratív 
lezajlását; a beruházások az 
eltervezettek szerint zajlanak a 
továbbiakban is a városban.

 Ádám Katalin

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormánynak Érd maximális 
támogatását javasolja majd az adósságrendezés tekintetében. (Képünkön: 
középen Semjén Zsolt, balra T. Mészáros András polgármester, jobbra 
Aradszki András országgyûlési képviselõ)
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Mind a négy adventi vasárnapon 
délután három órakor ünnepé-
lyes gyertyagyújtásra várjuk az 
érdieket a városközpontba, a 
Fő téren felállított adventi ko-
szorúnál. Az adventi mûsorok 
után egyházak képviselői oszt-
ják meg ünneppel kapcsolatos 
gondolataikat a jelenlévőkkel, 
és a város vezetőivel közösen 
gyújtják meg a gyertyát. 

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

Közremûködnek: a Rosen-
brücke Német Nemzetiségi 
Énekkar, a Szirmok Női Kar, 
valamint az evangélikus gyüle-
kezet tagjai.

December 16-án 15 órakor
Vendégünk: ARADSZKI AND-
RÁS országgyûlési képviselő 
és HAJDÚ FERENC katolikus 
plébános.

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 al-
polgármester, ANTUNOVITS 
ANTAL önkormányzati kép-
viselő és VASSNÉ BAKI ILO-
NA református lelkész.

Közremûködik az Élővíz 
Dicsőítő Csoport és az Érd-

Adventi gyertyagyújtás  

a Fõtéren, 
a sétányon a Gloriettnél

Karácsonyi Vásár
Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

kézműves kereskedők  

jelentkezését várja 

a Városi Karácsonyi Vásárra 
(helyszín: Érd, Fő tér, sétálóutca)

Jelentkezni Krasznai Tímeánál lehet  

a 06-30-625-8006-os  

telefonszámon.

A vásár december 15–24. között tart.

Parkvárosi Református Gyüleke-
zet Énekkara.

A gyertyagyújtás után az 
Érdi Vigadó és a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ munkatár-
sai forralt borral és meleg teával 
várják a résztvevőket.

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



XXII. évfolyam, 2012. december 6.Érdi Újság6 ajánló

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

Kulturális és tudományos 

programok
2012. december 10. – 16.

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 10. hétfő, 17 óra
Mit mondanak a csillagok 
2013-ra? Előadó: Hajósi Ildikó

Rováskör
Czippán István

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

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

 
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
Múzeumbarát Kör
December 11. (kedd) 17.00 
Földrajzi mozaikok 
Kárpátaljáról 
Előadó: Lendvainé Timár Edit 
(archívumkezelő, földrajztanár, 
Magyar Földrajzi Múzeum)
(helyszín: Magyar Földrajzi 
Múzeum emeleti előadóterme)
Belépődíj: felnőtt: 300
diák: 200

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! 

A felnőttkönyvtár programja
5-től 12-ig 
Agyagvirág kiállítás
13-tól 21-ig
Míves – Hímzés. Kiállítás és 
vásár.

A gyermekkönyvtár  
programja

10. (hétfő) 14 óra 
Karácsonyváró foglalkozás a 
gyermekkönyvtárban
Fenyőfaállítás, karácsonyfadí-
szek, tobozmanó készítése.

11. (kedd) 14 óra  
Karácsonyváró foglalkozás a 
Parkvárosi fiókkönyvtárban

Fenyőfaállítás, karácsonyfadí-
szek, tobozmanó készítése.

A zenei könyvtár programja
13. (csütörtök) 18 óra 
Zenei Klub 
Témánk: „Megzenésített kor-
társ költészet”  
Vendégünk: Baló András 
Márton, a Göncölszekér együt-
tes tagja

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!

December 13. csütörtök, 18 óra

 Irgalom és részvét       
zenés irodalmi est                      

A műsort összeállította:
Szeghalmi Elemér és Elmer István író

Vendégeink:

CSÁSZÁR ANGELA és 
SZERSÉN GYULA színművész

06-30/960-0566
December 11. kedd, 17 óra
Évzáró rovás
Vezeti: Czippán István

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
December 13. csütörtök, 17 óra
Kaktuszos karácsony. 
Ünnepi beszélgetés. Az éves 
munkánk kiértékelése   
Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Ács Kata
06-20/473-4080
December 14. péntek, 17 óra 
Karácsonyi ünnep
Vezető változás.  
Vezeti: Ács Kata

Irodalomkedvelők Klubja
December 14. péntek, 16.30 óra
Az IRKA megjelenése, felolva-
sások
Évzáró, értékelés
Vezeti: Daróci Lajosné 

Kézművesklub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 06-30/213-1209

December 15. szombat, 10 óra
Angyalka készítése.
Belépő: 300 Ft

Micimackó színház 
2012. Ősz IV/4.
December 10., hétfőn 10 és 14 órakor 
Micimackó karácsonya
zenés mesejáték a Fogi 
Színháza előadásában
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.
Kiállítások 
Az előtéri kiállítótérben
December 15-ig
Combarro Eszter és 
D. Bukovszky Éva
kiállítása látható. 

A művelődési központ kamara-
termében
Betlehemes kerámia kiállítás
A kiállítás december 18-ig tekinthe-
tő meg hétköznapokon 10–18 óráig,
szombaton rendezvénytől függően, vasárnap 
13–17 óráig.

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Kapos-Art Képző- és 
Iparművészeti Egyesület
csoportos kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2013. 
január 15-ig.
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december 10. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Ecseny, 50/36. 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 Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán 

Érd történelme 9/1. 
ismeretterjesztő 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 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

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

december 11. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/1. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem  

A világ világossága 60’ 
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/1. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 47. 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 47. rész 
20:45 Híradó
21:00 Négyszemközt ism.
21:20 Fény-Kép

december 12. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/13. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

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

Nemes Tibor filmje 47. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem  

A világ világossága 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/1. ismeretterjesztő 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 4/3. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 41’ rendező: Tóth Péter Pál 

21:05 Híradó ism.
21:25 Mozgás ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:15 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/1. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

december 13. 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 47. rész 
10:00 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
10:30 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/3. magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

Nemes Tibor filmje 47. rész 
15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Ecseny, 50/36. gasztronómiai 

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

18:05 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 
4/3. magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
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 

Jézussal az úton 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 47. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

december 14. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

4/3. magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 47. 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 

4/3. magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

16:35 Négyszemközt 
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Fény-kép
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/1. ismeretterjesztő 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 

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

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok az emberevők földjén 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

december 15. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. 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 

4/3. magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

17:00 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. 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 47. rész 
20:30 Akiket a pacsirta elkísér 

magyar filmdráma, 97’ 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Tordy Géza, Tolnay Klári, Pap Éva, 
Agárdy Gábor 

22:10 Érdi Panoráma
22:40 Csillagszem

december 16. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
11:20 Polgár-társ  

vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
17:00 Akiket a pacsirta elkísér

magyar filmdráma, 97’ rend.: Ranódy 
László fsz.: Tordy Géza, Tolnay Klári, Pap 
Éva, Agárdy Gábor 

18:40 Magyarok az emberevők földjén 14/14. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 48. rész 

19:40 Fény-kép
20:10 Mozgás
20:40 Polgár-társ
21:10 Érdi Panoráma
21:40 Fény-kép
22:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. december 10. – 16.

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.

Úgy tûnik, ezúttal kissé 
szûkösnek bizonyult a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
kamaraterme azon nagyszá-
mú érdeklődőnek, aki nem-
csak köszönteni, és ünnepelni 
jött, hanem szívébe zárta, és 
– Móczár Csaba költői képé-
vel élve – „elfoglalt” magának 
egy-egy verssort, a szerzőket 
bemutató irodalmi esten. Három 
klubtag, Fazekas Major Gizella, 
Móczár Csaba és Nagy Sándor 
első verseskötetével ismer-
kedhettek meg az érdeklődők. 
A szerzők természetesen nem 
mostanában kezdték érzéseiket 
és a világról alkotott mondani-
valójukat rímekbe foglalni, de 

az Irodalomkedvelők Klubjában 
rendszeres bátorításra és bíz-
tatásra számíthattak, így újabb 
ihletet is kaptak a folytatáshoz. 
Saját verseiket pedig könyv for-
májában kézbevenni biztosan 
egészen más érzés lehetett, mint 
a füzetlapokra vagy fénymáso-
lópapírra kézzel, vagy géppel 
rótt sorokat újraolvasgatni. Az 
ünnepélyes pillanatot elsőként a 
százhalombattai Násztor Eszter 
nagyszerû produkciója emelte, 
aki székely népdalokkal bûvölte 
el a közönséget. Ezt követően 
Fazekas István költő mutatta be 
Fazekas Major Gizella: „Csihold 
a szikrát!” címû verseskötetét. 
Mint kiderült, a 81 éves szerző 

Három új kötetet mutattak be az Irodalomkedvelõk klubjában

„Elfoglalt verssorok”
Minden új könyv megjelenése ünnep azok számára, akik írták, de még inkább azok-
nak, akik elmerülhetnek a szerzõ soraiban, és továbbgondolhatják a szép szavakba 
öntött érzéseket, tapasztalatokat és élményeket. Ha egyetlen új könyv születése 
ünnepnek számít, akkor állíthatjuk, hogy Érden hármas ünnepet ültek november 
16-án az Irodalomkedvelõk klubjában, hiszen egyszerre három elsõkötetes verselõt 
köszöntöttek és mutattak be köreikben. 

költeményeivel nem „tündö-
kölni”, és nem világot hódítani 
akar, hanem csak papírra veti 
mindazt, amit lát, megtapasztal, 
gondol és érez a világból, de e 
versekkel értékeket is közvetít 
az olvasóknak. A költőnőre jel-
lemző, hogy egyenes és szóki-
mondó, ugyanakkor hisz a szép 
szavak erejében és a költészet 
varázsában. A bemutató részt-
vevői megismerhették küzdel-
mesen is szép életét, mesélt egy 
kicsit szeretett szülőföldjéről, 
Erdélyről, valamint szüleiről és 
családjáról is. Daróczi Lajosné 
és a szerző unokája, Ridzi Júlia 
a frissen megjelent kötet versei-
ből olvastak fel. 

Móczár Csaba kötete „Elfoglalt 
verssorok” címmel jelent meg. 
A szerző szerint versei azokhoz 
szólnak, akik felismerik magu-
kat bennük. Azoknak, akik azo-
nosulni tudnak írásai gondolat-
világával. A szerelemmel, szen-
vedéllyel, csalódással, örömmel, 
bánattal, az emberi kapcsolatok 
kuszaságával, de akár egy táj 
szépségével, egyszóval az élet 
talán aprónak látszó, de nagyon 
is fontos és meghatározó moz-
zanataival. A szerző úgy véli, 
nincs bennük sem csoda, sem 
varázslat, pusztán érzelem. 

S bár írásai saját élményeiből, 
érzéseiből táplálkoznak, a célja 
mégis az, hogy aki olvassa, szin-
tén „elfoglalhasson” magának 
egy-egy, neki tetsző verssort. 
Budai Katalin kritikus szerint 
viszont „elfoglalt verssorok” 
ezek abban az értelemben is, 
hogy az élet részévé, egy fia-
talember önépítésének részévé 
avatják a verssírást, hogy – mint 
a szerző mondja – „tiszta lapra 
írhassam verseimet”. Ezzel teszi 
a lírát napi elfoglaltsága, a világ-
ban való napi forgása céljává is. 

Somfai István, a Poly-Art 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, aki az Irodalomkedvelők 
klubjának nemcsak tagja, de 
rendszeres építő kritikusa is, 
a verseskötet szerzőjét bemu-
tatva elárulta: Móczár Csabát 
rendkívül tehetségesnek tartja, 
aki nem áll messze attól, hogy 
verseivel valódi költészetet 
teremtsen. Az ifjú szerző ver-
seiből nemcsak klubtársai elő-
adásában hallhatott néhányat 
a közönség, hanem az „Egy 
vers neked” címû költeményét 
Kautzky Armand színmûvész 
mondta el – hangfelvételről. 

A harmadik kötet címe: 
„Hatvanéves lettem”, szerző-
je pedig Nagy Sándor. Somfai 
István a versek megrendítő 
őszinteségét, azok gyönyörû 
megéltségét emelte ki. A tanár 
úr azt is elárulta, Nagy Sándor 
tíz évvel ezelőtt a Poly-Art anto-
lógiájába hozta el először ver-
seit. A tanár úr úgy vélte, gon-
dolatai értékesek voltak ugyan, 
de maga az írás, a versforma 
még csiszolásra szorult, ezért 
engedélyt kért a szerzőtől, hogy 
kicsit formálhasson a versein. 
Nagy Sándor súlyos betegség-
ből gyógyult meg, és a versírás, 
valamint klubtársainak báto-
rítása örömet szerzett és erőt 
adott neki a túléléshez. Írásaival 
azonban nemcsak magának pró-
bált kedvezni, hanem szeretett 
volna mások számára is hasz-
nos lenni. Verseiből klubtársai 
adtak ízelítőt. 

A hármas könyvbemutató 
végén a Forrás Néptáncegyüttes 
két tagjának táncában gyö-
nyörködtek a résztvevők, 
majd Szabó Aida kihirdette az 
Irodalomkedvelők klubja szep-
temberi irodalmi pályázatának 
eredményét, a három szerző 
pedig örömmel írt ajánlót a 
megvásárolt, frissen megjelent 
kötetébe.

 Bálint Edit

A sok érdeklõdõ irodalomkedvelõ miatt szûk volt a kultúrház kamaraterme

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Somfai István Móczár Csabával beszélget a verseirõl, életfilozófiájáról

Az irodalomkedvelõk és az elsõkönyvesek családtagjai is érdeklõdéssel 
hallgatták a szép verseket
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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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– Az Erzsébet-utalvány a 
legnépszerûbb béren kívü-
li juttatás – hangsúlyozta 
elõadásában Horváth Péter, 
a Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. értékesítési vezetõje. 
Mint elmondta, a fogyasztásra 
kész étel vásárlására és hideg-
meleg étkezésre is felhasznál-
ható utalvány a dolgozók szá-
mára adó- és járulékmentes. 
Az Erzsébet-utalvány további 
elõnyei között említette, hogy 
a munkáltatók a bér jellegû 
juttatásoknál jóval kedvezõbb 
feltételekkel biztosíthatják 
munkavállalóik számára, 

másrészt 

adható személyre szabott jut-
tatásként, differenciáltan vagy 
prémiumként is.

A 2013-ban esedékes válto-
zásokat összefoglalva kiemelte, 
az utalvány 8000 forintig ked-
vezményes adózású lesz, 14 

százalékos egészségügyi hoz-
zájárulás és 35,7 százalékos 

adó terheli majd.
– Azok a munkál-

tatók, akik Erzsébet-
utalványt szeret-
nének rendelni, hon-

lapunk, a www.
e r z s e b e t u t a l -
vany.hu oldal 
online megren-
delõ felületén te-
hetik meg – hívta 
fel a figyelmet 
az értékesítési 
vezetõ, hozzá-
téve, hogy ugyan-
errõl a webol-
dalról tölthetõk 

le a megrendeléshez szükséges 
további dokumentumok is.

Az utalvány sikerét az ered-
mények is alátámasztják: 
több mint 35 ezer munkáltató 
választotta, több mint 1,8 mil-
lió felhasználója van, és orszá-

gos lefedettségû elfogadóhelyi 
hálózattal bír.

– Ugyanakkor mint szoci-
ális juttatásról is említést 
kell tennünk, ha az Erzsébet-
utalványról beszélünk 
– mondta Horváth Péter. Az 
Országgyûlés döntése értel-
mében ennek keretében rend-
szeres szociális segélyként és 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményként nyújtha-
tó. Hozzátette, az utalvány 
forgalmazásából származó 
eredmény kizárólag szociá-
lis üdültetési célokra, ezzel 
összefüggõ szolgáltatásokra és 
egyéb szociális programokra 
használható fel. Az Erzsébet-
program keretében több mint 
100 ezer ember – ebbõl 30 
ezer gyermek – jutott üdülési 

és táborozási lehetõséghez. 
Horváth Péter elõadása végén 
elmondta, a Nemzeti Üdülési 

Szolgálat Kft. 2013 januárjá-
ban Cafeteria 2013 címmel 
konferenciát rendez.

Panoráma az ErzsébEt-utalványról
A Cafeteria Panoráma 
2013 címû szakmai kon-
ferencián az Erzsébet-
utalványról Horváth 
Péter értékesítési vezetõ 
tartott elõadást.

Az Erzsébet-utalvány brikett-
pályázatra az ország 47 leg-
hátrányosabb kistérségébõl 
jelentkezhettek oktatási intéz-
mények. Az összesen 70 tonna 
fûtõanyag-támogatást öt iskola 
nyerte el. Az érvénytelenített 
Erzsébet-utalványból készült 
briketthengerek térítésmentes 
kiszállítását a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. október végén 
kezdte meg. A tüzelõanyag egy 
része így már a fûtési szezon 
kezdetekor rendelkezésre állt.

Elsõként az ózdi Csépányi 
Általános Iskola vett át öt 

tonna brikettet. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében még két 
település intézménye részesült 
támogatásban: a vajdácskai 
Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda, illetve a vilmá-
nyi II. Rákóczi Ferenc Körzeti 
Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda. A papírhul-
ladékból préselt fûtõanyag az 
elmúlt egy hónap során meg-
érkezett Békés megyébe a 
Zsadányi Református Általános 
Iskolához, valamint Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyébe a pusz-
tadobosi Általános Iskolához 
és Óvodához is. A pályázaton 

elnyert Erzsébet-utalvány bri-
kett utolsó tételeit a NÜSZ Kft. 
december elsõ hetében min-
denhova eljuttatja. 

A pályázattal olyan tanin-
tézmények jutottak támogatás-
hoz, ahol magas a hátrányos 
helyzetû és a halmozottan 
hátrányos helyzetû gyermekek 
aránya. Az Erzsébet-utalvány 
brikettel jelentõsen csökkent a 
nyertes iskolák fûtésköltsége. 
Az így megspórolt összeget 
várhatóan tanterem-felújításra, 
taneszközök beszerzésére és 
kirándulásra fordítják.

segítségnyújtás 
Erzsébet-utalvány brikettel

December elsõ hetében az utolsó tonna Erzsébet-utalvány brikettek is 
megérkeznek a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. pályázatának nyerteseihez. 
A támogatás révén összesen 70 tonna fûtõanyaghoz jutottak hozzá az ország 
leghátrányosabb helyzetû kistérségeiben mûködõ iskolák.

A pályázat nyertesei közül elsõként az ózdi Csépányi Általános Iskola vett át öt tonna brikettet

Erzsébet-utalvány
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Talán nem újdonság, hogy a 
Kínai Népköztársaság gazdasági 
szereplői jelen vannak a világ 
különböző tájain, ennek okát 
az utóbbi időben többek között 
az általuk gyakorolt „nyitás 
politikájával” hozzák összefüg-
gésbe. Ami viszont számunkra 
talán fontosabb hír, az a kínaiak 
városunk iránt tanúsított érdek-
lődése gazdasági, kulturális és 
tudományos együttmûködés 
reményében. Ezt támasztja alá 

a november 20-ára szervezett 
találkozó is, amire Guangdong 
tartomány székhelyéről, 
Guangzhou városából érkezett 
egy öttagú, vezető beosztású 
kormányhivatalnokokból álló 
küldöttség. Az érkezőket T. 
Mészáros András polgármester, 
Segesdi János és Tóth Tamás 
alpolgármesterek, valamint 
Baracskayné Komonyi Angela 
testvérvárosi referens fogadta. 
A felek kölcsönösen bemutat-

ták egymásnak településeik 
jellegzetességeit, a gazdasági 
és kulturális életben betöltött 
szerepüket és a fejlesztési lehe-
tőségeket. 

A Dél-Kína egyik kulcsfontos-
ságú kereskedelmi kikötőjeként 
számon tartott város Peking és 
Sanghaj után a gazdaság erős-
sége tekintetében a 3. helyen 
szerepel, bevételeinek körülbe-
lül 60%-át a pénzügyi szektor, 
a szolgáltatások és a turisztika 
adja, 30%-át az ipar, és csu-
pán 5%-át a mezőgazdaság. 
Elmondásuk szerint Európában 
leginkább a biológia, biokémia, 
orvostudomány és zöldenergia 
területén szeretnének hosszabb 
távon befektetni. Elismeréssel 
szóltak hazánk termőföldkész-
letéről, ami számukra különö-
sen nagy fontosságú, ugyanis 
náluk ebből hiány van. 

Érd polgármestere tájékoztat-
ta a delegációt, hogy a város 
nyitott akár kulturális, akár 
beruházási tekintetben, hiszen 
vannak az ipar, a kereskedelem 
és raktározás feltételeinek kiala-
kítására alkalmas területeink, 
befogadóképesek vagyunk a 

Újabb kínai delegáció Érden
November 20-án ismét egy kínai–magyar találkozóra 
került sor Érd Polgármesteri Hivatalának épületében. 
Ezúttal Guangzhou, avagy Kanton városának dele-
gáltjai látogattak el, hogy megismerjék a befektetési 
lehetõségeket.

logisztikai ipar területétől a 
turisztikáig, amihez egy jelen-
leg Budapest és Érd között 
ingázó 30-40 ezres képzett 
munkaerő is rendelkezésre áll. 
Felhívta a figyelmet a gyógytu-
rizmusban rejlő lehetőségekre 
is, amihez a Termál Hotel Liget 
már megtette a kezdő lépéseket. 
A találkozó végeztével a delegál-
tak megkapták a város befekte-
tési portfólióját, majd a Magyar 
Földrajzi Múzeumban folytatták 
útjukat, ahol Buttinger Dániel, 
a múzeum munkatársa vezette 
körbe őket.

A kínai kapcsolatok fontossá-
gát tekintve érdemes tudnunk, 
hogy sokan vannak köztünk, 
akik érdeklődéssel fordulnak a 
keleti kultúrák felé; ismerked-
nek az ottani filozófiával, val-
lási nézetekkel, mûvészettel, 
tudományokkal, tanulják az 
általuk használt nyelvet, szoká-
sokat, ha úgy alakul, a köztük 
való életet. Ez természetesen 
csak nagyfokú nyitottsággal 
érhető el, amit nyilvánvalóan 
a keleti népek is gyakorolnak, 
hiszen enélkül nem lennének 
képesek olyan hatalmas ütem-
ben fejlődni, mint ami napja-
inkban jellemző rájuk. Ezt az 
ütemet fel lehet venni vagy el 
lehet térni tőle, de ami igazán 
fontos, hogy közben ne feled-
jük: minden kultúrának meg-
vannak a maga értékei, amit 
szem előtt tartva talán egy-
mástól is könnyebben tudunk 
tanulni. Meg érdemes is. EG

Egy asztalnál Érd és Guangzhou képviselõi
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Baracskayné Komonyi Angela és a kínai delegáció az érdi Fõtéren Guangzhou polgárának üdvözlete a 
földrajzi múzeum vendégkönyvébe

panoráma

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése minden évben 
egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünne-
pe, március 15-e alkalmával adományozza Érd 
Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, melyek a 
következõk:       

Érd Város Díszpolgára Kitüntetõ Cím a város 
legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak adományozható, aki vala-
mely kiemelkedõen jelentõs munkájával, tevékeny-
ségével vagy egész életmûvével mind a városban, 
mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel 
közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének 
növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, 
akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociá-
lis, kulturális és gazdasági élet bármely területén 
kiemelkedõen hasznos munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelõ, maradandó eredmé-
nyeket értek el.

Érd Város Életmû Díja annak adományozható, 
akinek több évtizeden át végzett kimagasló közös-
ségi, tudományos, mûvészeti, kulturális életmûve, 
valamint egyéb területen végzett tevékenysége pél-
daként állítható a város közössége elé.

Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyek-
nek adományozható, akik a tudományágak vala-
melyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és 
ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbíté-
séhez.  

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitüntetésekrõl szóló 
40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete értel-
mében a díjak odaítélését indítványozhatják a 
Közgyûlés bizottságai, a polgármester, a városban 
élõ nagykorú polgárok, intézmények, civil szerveze-
tek, kisebbségi önkormányzatok.

Kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit, tegye-
nek javaslatot a kitüntetendõ személyekre, és javas-
lataikat 2013. január 11-ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek címezve a Polgármesteri 
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).

 Polgármesteri Hivatal

Roma  
közmeghallgatás
Az Érdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat

Közmeghallgatást tart

2012. december 12-én  
szerdán)  
18 órától

a Polgárok Háza  
Dísztermében

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti
Településrészi
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. december 12-én
(szerdán)

18.00 órakor
kezdődő ülésére

Az ülés helye:
volt II. Lajos Általános 

Iskola
(2030 Érd, Fő u. 42.)

A Syma rendezvénycsarnokban sorra kerülő 
Sportcsillagok Gálaestje előtt – köszönhetően a 
nem várt, erő feletti londoni szereplésnek - óriási 
az izgalom az sportújságírók és a ver-
senyzők körében a választás 
eredményének kiszá-
míthatatlansága miatt. 
December 20-án 55. 
alkalommal hirdetik ki 
az év legjobb sportolói 
verseny végeredményét. A 
Magyar Sportújságírók Szövetsége 
1958 óta minden év végén felkéri 
a tagjait, hogy öt kategóriában is 
válaszszák meg az esztendő leg-
jobbjait (az év férfi és női sporto-
lói, az év csapata, az év edzője és 
szövetségi kapitánya). A szavazás 
megkezdődött, a gálaműsorral 
egybekötött eredményhirdetést a 
Duna TV élőben közvetíti. 

De nem csak a bajnokok bajnokait ismerheti meg 
az ország, hanem amolyan karácsonyi elő-ajándék-
ként valaki bezsebelheti az év legnépszerűbb spor-

tolója címet is. A sármos Gyurta? a mindig 
mosolygós Berki? a meglepetés-

győztes Risztov? esetleg 
nem is olimpiai sportág 
képviselője? A szurkolók 

kezében a döntés.
Minden a közönségszava-

zással kapcsolatos informá-
ció a www.sportcsillagok.hu oldalon 
olvasható. Szavazatával nem csak 
kedvencének szerezhet még kelle-
mesebb karácsonyt, de magának is. 
A játékban részt vevők között VIP 
jegyeket, wellness utalványokat 
sorsolnak ki és egy olyan inget is, 
melyet valamennyi londoni olim-
piai érmesünk aláírásai díszítenek. 
A szavazás dec. 10-én zárul.  p

Az év legjobb sportolóinak gálaestje 
méltó a bajnokokhoz

 a bankszámlához elsőként megrendelt K&H Maestro vagy K&H Visa 
Electron típusú főkártya mindenkori éves díja 0 forint (EBKM: 0,15%)  az első 
négy, adott havi periódusban lekönyvelt bankkártyás forint készpénzfelvétel 
K&H banki ATM-en keresztül díjmentes  havidíjmentes és kedvezményes 
üzenetdíjú (11 forint/sms) K&H lakossági mobilinfo szolgáltatás és díjmentes 
K&H ebank szolgáltatás és hozzá kapcsolódó azonosító eszköz  vala-
mennyi K&H e-bankon keresztül indított forint belföldi utalás bankon belülre 
és kívülre egyaránt díjmentes 

közös
bankszámla

az egész
családnak

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, 
kondícióit a vonatkozó Szerződés, Általános szerződési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata 
és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetők a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu inter-
netes oldalon. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla 
EBKM=0,15% a 2012. november 5-én hatályos Hirdetmény szerint. A zéró bankszámla OBA által 
biztosított termék.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu bank@kh.hu

együtt minden 
könnyebb!

Érd, Budai út 26. telefon: (06 23) 521 140

K&H zéró 
számlacsomag



Érdi Újság 11XXII. évfolyam, 2012. december 6.

p

Megtakarítani soha sem késő



Érdi Újság 11XXII. évfolyam, 2012. december 6.

p

Megtakarítani soha sem késő



Érdi Újság12 XXII. évfolyam, 2012. december 6.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 ÉRD, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
klasszikusgitár-oktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, klasszikusgitár szak, 
•  erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. január 
1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-20-3883-
086, 06-23-364-318 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címé-

re történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 459-5/2012.  valamint a munkakör 
megnevezését: szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu E-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag megismerése után, sze-
mélyes találkozó, majd telefonos vagy e-mail-es értesítés a döntésről. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon 
szerezhet. 

Közlemény
Tisztelt Mozgássérült Betegeink!

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

Dr. Kőszegi Gábor
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosa

Segíthetünk!

December elsején, szom-
baton este a háromgyer-
mekes, érdi Répási család 
lakóépülete, szeretett ott-
hona a tűz martalékává 
vált. A ház teljesen lakha-
tatlanná vált, szó szerint 
minden odaveszett a tűz-
ben. A gyerekek – három 
és fél, tizenegy, tizennégy 
évesek – ruháikat a segítő-
kész emberek segítségével 
kidobálták az ablakon, így 
azok nagy részben megme-
nekültek. 

Szeretnék megköszön-
ni azoknak a segítőkész 
embereknek, barátoknak 
azt az áldozatkész segít-
ségnyújtást, amit már értük 
tettek. Köszönik az eddigi 
adományaikat is. Ha valaki 
pedig még tud és akar segí-
teni, Répási Gyula nevé-
re a 11991119-94438853-
00000000 számlaszámra 
tudja küldeni az adomá-
nyát, vagy a helyszínen, 
a Faház ABC-ben (Érd, 
Szalonka u. 61.) alatt tudja 
megtenni. 

A Répási család köszöni 
a segítségüket!

információk

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 

Közvilágítási hibák 
bejelentését az alábbi  

elérhetőségeken tehetik meg:
Telefonszám: +36/40-201-023 

Fax: 06/1-424-0314
E-mail: hibabejelentes@grepzrt.eu

www.erd.hu/közvilágítási hibabejelentés



Érdi Újság 13XXII. évfolyam, 2012. december 6.

A Magyar Élelmiszerbank Egye
sület  és  az  Ágaboga  Nagy
családosok  Érdi  Egyesülete 
november  23án  és  24én 

élelmiszergyûjtést  rendezett  a 
Tesco  és  a  Penny  Market  áru
házakban.  Az  adományt  (azaz 
a tartós élelmiszereket, és a ka

rácsonyi  sütésfőzéshez  szük
séges  alapanyagokat)  az  üzle
tek  előterében  lehetett  leadni  a 
nagycsaládosok  és  a  CIB  bank 
önkénteseinek.  Két  nap  alatt 
több mint  száz  kiló  kristálycu
kor, háromszor ennyi liszt, két
száz  liter  tartós  tej, duplaennyi 
olaj, 137 kiló tészta, 86 kiló rizs, 
25 kiló konzerv, 13 kiló keksz és 
9 kiló édesség gyûlt össze. Volt, 
aki  egyegy  zacskó  lisztet,  cuk
rot  adományozott,  de  volt,  aki 
több  karton  élelmiszert  pakolt 
az  önkéntesek  gyûjtőkosarába. 
Mint Budai Gábornétól, az Ága
Boga egyesület elnökségi  tagjá
tól  megtudtuk,  mintegy  ötven 
család  között  osztják  szét  az 
adományokat. 
– Bizony egyre többen szorul

nak rá a segítségre; azok is, akik 
eddig inkább adakoztak – fûzte 
hozzá  Budainé.  A gyûjtés  de
cember 8án folytatódik a buda
örsi Metro áruházban; ott  is az 
érdi nagycsaládoknak gyûjtenek 
az önkéntesek.    Á. K.

Élelmiszer-adomány 
nagycsaládoknak

Noha a nagyszakállú csak lapunk megjelenésekor érkezik el a gyermekes családokhoz, a mûvelõdési központba már 
vasárnap ellátogatott, és Huzella Péter énekes-gitáros mûsorát követõen megajándékozta a gyerekeket. Jókat és 
rosszcsontokat egyaránt, hiszen – mint Huzella Péter mondta Mikulásváró mûsora kezdetén –, a Télapó igenis minden 
gyereket megajándékoz. Így is volt: a mûvelõdési házból minden gyerek egy-egy csokicsomaggal térhetett haza.

Csokicsomagok
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Közlemény
A 2012. évi CXVIII. tv., mely az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról rendelkezik, mely 2012. október 1-től 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

 „A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.”

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ügyfeleinket, hogy az utalványokat a Magyar Posta Zrt. 2012. 
november 30. napjáig kézbesíti első ízben az érintetteknek. 
Sikertelen kézbesítés esetén a mindenkor hatályos Küldeményforgalmi Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
 dr. Ferencz Dóra

Elérkezett advent, a karácsonyt 
megelőző  várakozás  időszaka. 
Sajnos,  egyre  többen  vannak, 
akik  úgy  várják  az Úr  eljövete
lét, hogy nincs elegendő étel az 
asztalukon,  idősek,  elesettek, 
nincsenek hozzátartozóik, hogy 
együtt  ünnepelhessenek,  vagy 
olyan  anyagi  helyzetben  van
nak,  hogy  ünnepi  vacsorára  is 
alig  telik,  nemhogy  ajándékra. 
A rászorulóknak  rendez  tartós 

élelmiszergyûjtést december 8
9én a Katolikus Karitász az érdi 
Lidl  szupermarketben,  az üzlet 
nyitva  tartási  ideje  alatt.  Mint 
Stibrányi Mártonnétól  megtud
tuk,  a  két  nap  alatt  összegyûlt 
élelmiszerrel  az  újvárosi  és  a 
postástelepi rászorulókat, mint
egy negyven  családot kívánnak 
támogatni.
–  Ez  lesz  az  első  ilyen 

jellegû  gyûjtésünk.  Emellett  a 

Marianum iskola tanulói készí
tettek hetven adventi koszorút, 
amelyek darabját 2500 forintért 
árusítjuk az újvárosi és a park
városi  katolikus  templomban, 
illetve  az  iskolában.  A befolyó 
összegből  szintén  a  rászoru
lókat  támogatjuk.  Az  isko
lában  rendezünk  egyébként 
egy  mûsoros  teadélutánt  is  a 
nyugdíjasoknak – fûzte hozzá a 
Karitászvezető. 
Aki tehát hétvégén a Lidl áru

házban  vásárol,  egyegy  kiló 
liszt,  cukor,  egyéb  élelmiszer 
felajánlásával  támogathatja  a 
leginkább rászorulókat. 
  Á. K.

Élelmiszergyûjtést rendez a Katolikus Karitász
Tartósélelmiszer-gyûjtést rendez a Katolikus Karitász 
az érdi Lidl áruházban hét végén. Az összegyûjtött 
adományokból negyven rászoruló családnak készíte-
nek csomagot.
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Ha unja már a szokásos ajándékokat, vagy nincs ötle-
te, „tegyen a fa alá” színházi élményt szeretteinek! 
A Budapesti Operettszínház fiataloknak és időseb-
beknek is szeretettel kínálja karácsonyi ajándékként 
alábbi, a 2013-as év előadásaira szóló bérletsorozata-
it, olyan remek előadásokra, mint a Marica grófnő, a 
Veled, Uram!, a Viktória, a Ghost és az Elisabeth.

Azok között, akik december 10-ig vásárolnak a 
bérletsorozatokból, 4 üdülési ajándékutalványt sorsol 
ki a színház a négycsillagos hévízi Hotel Európa fit 
szállodába, 2 fő részére, 2 éjszakára, félpanzióval, 
wellnessrészleg-használattal.

Lepje meg szeretteit operett- és musicalélmények-
kel, magát pedig egy csodás üdüléssel!  ▲

Operettet és musicalt karácsonyra!
Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit, ba-
rátait? Ajándékozzon nekik operett-musi-
cal bérletet a Budapesti Operettszínházba! 
A vásárlók között 4 db wellness hétvégét 
sorsol ki december 10-ig a teátrum Hévíz 
egyik legjobb szállodájába!
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ÁLLÁS 

Budapesti ingatlanhálózat keres XI. kerü-
leti irodájába munkatársakat. Fényképes 
önéletrajz: Jutalék akár 70%. l.morvay@
gdn-ingatlan.hu

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

ÁLLÁST KERES

Fogorvosi asszisztensi képzésbe veszek 
részt és gyakorlóhelyet, állást keresek fenti 
munkakörben. Angolul, németül beszélek, 
startkártya kedvezmény igénybe vehetõ. T:30 
596 3556

Mérlegképes könyvelõ nagy gyakorlattal 
állást keres. Részmunkaidõ is érdekel. T:06 
30 549 1345

ÁLLAT

Konyhakészen háztáji tömött májkacsa 
5-6 kg 7000 Ft/db, liba 6-7 kg 9500 Ft/db 
májával, tyúk 3,5 kg 2500 Ft/db, kakas 5 kg 
3500 Ft. Tel.: 0630-5326507

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS













ÉLETMÓD

FODRÁSZ

FÜGGÖNY

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 

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

GARÁZS KIADÓ

Érd központjában lakótelep közelében 
nagyméretû zárható garázs kiadó. T:06 30 
324 4981

GÉP

GUMISZERVIZ

HÕKAMERA

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XXII. Budafokon, 150nm-es, szép állapotú 
családi ház kedvezõ áron eladó hangulatos 
kandallóval, garázzsal! Irányár: 33.000.000 
Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Rózsakerten, 2szobás, parkettás, 
extra világos lakás eladó alacsony fenntartás-
sal, parkos környezetben! Irányár: 9.800.000 
Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Családias környéken, parkos kör-
nyezetben, gázfûtésû, 58nm-es lakás tég-
laházban eladó! Irányár: 12.600.000 Ft Tel: 
06-70/337-3093

XXII. Ják utcában, 60nm-es, napos, nagy-
konyhás, kiváló állapotú, gázkonvektoros 
lakás eladó! Irányár: 13.800.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578













XXII. Kertvárosi környezetben, felújított, 
költözhetõ, cirkófûtéses, kertkapcsolatos 
lakás garázzsal eladó! Irányár: 8.300.000 Ft 
Tel: 06-70/209-0578

XXII. Felújított, 1,5 szobás, cirkós lakás 
eladó egyedi mérõkkel, új nyílászárókkal! 
Irányár: 9.000.000 Ft Tel: 06-20/947-3243

XI. Kökörcsin utcánál, 1+2 félszoba 
hallos, felújított polgári lakás jó adottsá-
gokkal eladó! Irányár: 17.900.000 Ft Tel: 
06-30/380-1885

XI. Albertfalván, hõszigetelt házban, mini 
költségekkel eladó 2 szobás, loggiás lakás! 
Látnia kell! Irányár: 9.700.000 Ft Tel: 06-
30/380-1885

6,9 M Ft-ért eladó Érden a Fürj utcá-
ban 200 N-öles építési telek (aszfaltút, 
víz, villany, csatorna, ásott kút), 2x60 
m² átmeneti v. bontandó házzal. T:06 30 
430 4020

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

Áron alul eladó Érd, Bogyó u. 2 szobás 
családi ház, fizetési könnyítéssel, iár:12,5 M 
Ft. T:0630 244 6904

Mélyen ár alatt eladó Érden, Oportó u. 3 
szintes családi ház két generációs, iár:25 M. 
T:0630 244 6904

Áron alul, Érd központjában 3 szobás 
sorházi lakás igényesnek eladó, fix 22,9 M 
Ft. T:06 30 4917 268

JÁRMÛ

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

KERT

KIADÓ LAKÁST KERES 

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten 
jó közlekedéssel ügyfeleink részére. Hívja 
a 70-627-3436 számot és segítünk gyor-
san kiadni lakását! Nem kizárólagos meg-
bízás.

Fizetni tudó  ügyfeleink részére kiadó 
lakásokat keresünk Budapesten. Casa Center 
kft. Bp.II. Fazakas u 8.  06/ 30 826-6691, 
266-2698

KIADÓ

Kiadó Érd-Parkvárosban fõútvonalhoz 
közeli utcában I. emeleti 47 m²-es összkom-
fortos lakás 50 E Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 
20 337 9344

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

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 bútoroz-
va, igényes párnak vagy személynek kiadó 
T:06 20 268 1019

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

Érden 52 m² társasházi lakás, garázzsal, 
tárolóval kiadó. T:06 20 594 7894

KONTÉNER

KOZMETIKA







































KÖLTÖZTETÉS 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

FIGYELEM! Megbízható cég vállal minden-
fajta lakásfelújítást bármikor, bármekkorát, 
bárkinek, bárhol GARANCIÁVAL! Felmérés 
DÍJTALAN! Tel 20-466-1889, 20-955-5878

MANIKÛR

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

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

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS















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

SZÉPSÉGÁPOLÁS

TÁRSKERESÕ

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





TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 
1840 m² zártkerti telek. Ár:2,9 M Ft. T:0620 
252 1723

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA

Tüzelõ bükk hasábban 1 m³= 13 900 Ft, 
fuvar ingyenes 2 m³-tõl. Kuglizás megoldha-
tó. T:06 30 409 4334

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Kávéfõzõ, kukta, bojler, mosógép, cent-
rifuga alkatrész. Használtruha-bolt akció! 
Pulóver 100 Ft, dzseki:1000 Ft-ért. Érd, 
Hivatalnok út 12/A.

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí-
tás. Víz óra beszerelés csere, mosó-mosoga-
tógép 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

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 befejeztével az 
Érdi VSE labdarúgó-csapata a 
bajnoki tabella 5. helyét foglalja 
el. Az új versenykiírás értelmé-
ben az NB III-as biztos osztály-
zó helyért az első ötben kell 
végezni. Ehhez jön hozzá a két 
legjobb hatodik helyezett. Az 
érdi csapat az ötödik helyével 
és a megszerzett 25 pontjával a 
második helyezettől mindössze 
négy ponttal maradt el, de csak 
kettő pont választja el a nyol-
cadik helyezettől. Ez is mutatja 
a rendkívül kiélezett küzdel-
met, amelyet a csapatok vívnak 
az NB III-as tagság megőrzé-
séért. Ennek tükrében kértük 
Miskovicz Bálint vezetőedzőt: 
értékelje az elmúlt szezont.

– A labdarúgó szakosztály 
vezetése részéről a bajnokságra 
minimális célként az 1-5. hely 
valamelyikének a megszerzé-
se lett meghatározva. Ha csak 
gólkülönbséggel is, de végül az 
ötödik helyen végzett a csapat. 
Hogyan értékelhető az őszi sze-
zon edzői szemmel?

– Három részre bontanám a 
bajnoki szezont. Az első har-
madban vissza kellett zökkenni a 
régi kerékvágásba, mert a csapat 
azt hitte, hogy a tavalyi bajnok-
ságból meg lehet élni, és ekkor 
nagyon fontos pontokat hullajtot-
tunk el. Az ötödik forduló után 
ébresztőt fújtunk, és a második 
harmadban remek teljesítményt 
nyújtott a csapat. Négy győzelem 
és a szabadnap a mérleg. Az 
utolsó harmad is jól indult, mivel 
a rangadókat – a Videoton II, a 
Pénzügyőr ellen – sikerült x-re 
hozni. A befejezés azonban az 
elvártnál gyengébbre sikeredett.

– Az őszi szezon 14 találko-
zójából három, maximum négy 
emelhető ki, amelyen a csapat 
taktikusan, illetve jól is játszott. 
Ezek: a Jászapáti, a Budaörs, 
a Videoton II, az ESMTK elle-
ni találkozók. Ráadásul ezek a 
csapatok a legerősebb ellenfelek 
voltak, hiszen előttünk is végez-
tek. A többi mérkőzés szenvedés 
volt, nem csak a játékosoknak.

– Valahogy én is így látom. 

Valójában a látottak és a telje-
sítmények alapján senkit sem 
lehet kiemelni. Általában az jel-
lemezte az őszi csapatot, hogy – 
ha nyertünk is – gyengén futbal-
loztunk önmagunkhoz képest.

– A nyári igazolások után úgy 
láttuk, erősebb lett a csapat. 
A játék, amit láttunk, nem ezt 
igazolta. Ez még akkor is így 
van, ha az előző bajnokságban 
velünk egy csoportban levő csa-
patok közül csak az ESMTK elő-
zött meg minket.

– Az igazolásokkal erősödött a 
csapat. Arra nem volt garancia, 
hogy ugyanazt az eredményt 
elérjük, mint az előző évadban. 
Tavaly voltak kiemelkedő telje-
sítmények, igazi csapatot alkot-
tunk. Az idén viszont valami 
történt, mind a csapategységgel, 
mind a teljesítménnyel.

– Ha a csapatrészeket nézzük, 
egyik sem nyújtott az átlagos-
nál jobb teljesítményt. Ez igaz 
a játékosokra is. Szinte senkit 

sem lehet az őszi teljesítmény 
alapján kiemelni.

– A védelem az átlagosnál 
többet hibázott. Ezt támasztja 
alá, hogy csak három mérkőzé-
sen nem kaptunk gólt. Nagyon 
sok eladott passz volt. Nem 
tudtunk a támadásokba belép-
ni úgy, mint az előző évben. 
A középpályáról nagyon hiány-
zik egy vezéregyéniség, vala-
mint egy olyan csupa szív játé-
kos, aki ért a védekezéshez. 
A csatársorban pedig meg kell 
találni a góllövő cipőnket.

Azért nem kell temetni a 
csapatunkat, mert ott vagyunk 
a dobogó közelében.  Egy jó 
felkészüléssel, amit a csapattól 
el lehet várni, az első három 
hely valamelyikét meg is szer-
zi. Ehhez viszont olyan csapat-
egység szükségeltetik, amely 
az elmúlt évben jellemezte az 
Érdet.

– Tavalyi riválisaink közül 
az Újbuda 5., a Dorog 6., a 

Január közepén kezdõdik a felkészülés a tavaszi szezonra

A minimális célkitûzés teljesítve

Hely Csapat M GY D V LG KG GK P
1. BUDAÖRS 14 11 1 2 29 12 17 34
2. VIDEOTON FC 14 9 2 3 31 14 17 29
3. JÁSZAPÁTI VSE 14 8 3 3 33 20 13 27
4. ESMTK 14 8 2 4 36 16 20 26
5. ÉRDI VSE 14 7 4 3 27 20 7 25
6. PÉNZÜGYŐR SE 14 7 4 3 24 21 3 25
7. DTC - SELECT 14 7 3 4 23 12 11 24
8. VIADUKT SE BIATORBÁGY 14 7 2 5 26 16 10 23
9. INDOTEK CSEPEL FC 14 5 4 5 19 19 0 19

10. SÁRISÁP TASK 14 5 2 7 21 27 -6 17
11. III. KER. TVE 14 4 3 7 22 26 -4 15
12. SZÁZHALOMBATTAI LK 14 4 3 7 24 32 -8 15
13. RAFC 14 2 2 10 15 39 -24 8
14. BUDAFOKI LC 14 1 2 11 15 46 -31 5
15. XVII. KER. RTK-VASLÓ 14 0 3 11 8 33 -25 3
16. SZABADNAP

Soroksár a 8. helyen telel cso-
portjában. Ez azt is jelentheti, 
hogy a Duna-csoport sem erő-
sebb a többi csoportnál?

– Igazából nincs összeha-
sonlítási alapom. Nem láttam 
a csoportokból mérkőzéseket, 
így nem is szeretnék véleményt 
alkotni.

– Mikor kezdődik a felkészü-
lés a tavaszi szezonra?

– Terveink szerint 2013. 
január 14-én, hétfőn kez-
dünk. Ennek kapcsán meg 

kell azonban jegyeznem, hogy 
alig van már olyan csapat a 
csoportunkban, amelynek leg-
alább egy mûfüves nagy pálya, 
világítással ne álljon rendel-
kezésére. Nem kell messzire 
menni – Diósd – ahol a füves 
és a mûfüves pálya is rendel-
kezik világítással. Mi pedig az 
utolsó öt fordulóra a kispá-
lyás mûfüvön készültünk. Azt 
hiszem, ehhez nem kell több 
megjegyzés. 

 Harmat Jenő

A legjobbak ellen ment az érdieknek a legjobban a játék
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A vezetõedzõ munkában – Miskovicz Bálint: Egy jó felkészüléssel, amit a 
csapattól el lehet várni, az elsõ három hely valamelyikét meg is szerzi


