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Vörösmarty-nap

Hagyományaikhoz híven minden év december elsején ünnepségsorozattal emlé-
kezik meg a Vörösmarty Mihály Gimnázium névadójáról. Ilyenkor több helyszínen 
színvonalas programokkal színesítik ezt a különleges, tanítás nélküli napot, bár a 
rendhagyó irodalom- vagy történelemóra most sem maradhatott el. 4. oldal

Fenyõfavásár

A mûfenyõ szezon már jó egy hónapja elindult, igazi, 
vágott fenyõt azonban a hét elején még csak mutató-
ba lehetett látni a város központjában. Kereslet pedig 
már van. 7. oldal

Érdi tél

A Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósá-
gon tanácskoztak a tél 
elleni szervezett véde-
kezésrõl. 9. oldal

A megyeházán két ese-
ményt kapcsoltak össze, a 
megyenapot és a sportka-
rácsonyt. Az érdi kis kül-
döttség „teli puttonnyal”, 
díjözönnel térhetett haza 
a fõvárosból.  5. oldal

Elismerések
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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

A november 29-i közmeghallga-
táson elhangzott, sokakat érintő 
lakossági kérdéseket, javasla-
tokat ismertette Segesdi János 
alpolgármester múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. 

– A jelenlévők többségében 
olyan témákat vetettek fel, ame-
lyek nemcsak egy-egy ember, 
hanem nagyobb közösségek 
érdeklődésére tarthatnak szá-
mot. Régóta problémát jelent 
például a Bem tér rendezése. 
A környéken élő Orbán Béla egy 
nagyon jó javaslattal élt, misze-
rint vegyük fel a kapcsolatot az 
ide tervezett szupermarket épít-
tetőjével, hogy addig is, amíg 
a munkálatok megkezdődnek, 
oldják meg legalább ideiglene-
sen a parkolás kérdését. Sok 
ingázó hagyná ott ugyanis az 
autóját, hogy busszal menjen 
tovább a fővárosba. Ezt min-
denképp megfontoljuk, és a 
tárgyalást elkezdjük a tulajdo-
nosokkal. Ami az M7-es lehajtó-
ját illeti: a hivatalos szervekkel 
megkezdődtek a megbeszélések 
egy, a járási településeket össze-
kötő útvonal pályázatával kap-
csolatban. Ennek része lenne 
a lehajtó is, illetve az Iparos 
úti terület, a Törökbálinti út 
kereszteződése. Ha a tárgyalá-
sok sikerre vezetnek – amire 
jelen állás szerint van remény –, 
ezek a problémák megoldódná-
nak, és az Interspar építkezése 
is megkezdődhetne – mondta az 
alpolgármester, aki a kémény-
seprési díjkülönbözet visszaté-
rítéséről is beszélt. Mint isme-
retes, a jelentősen megemelt 
díjtételeket a közgyûlés nemrég 
úgy módosította, hogy a 2011-es 
díjak csupán az infláció mérté-
kével emelkedhettek 2012-ben. 
A határozat visszamenőleges 
hatályú, tehát azok a lakosok, 
akik idén a magasabb összeget 
fizették a szolgáltatásért, vissza-
kapják a különbözetet.

– Volt, aki arról panaszkodott 
a közmeghallgatáson, hogy a 
Magyar Kémény Kft. ügyfélszol-
gálatán nem tudják orvosolni 

a problémát. Hangsúlyoznom 
kell: az önkormányzat dönté-
sét a szolgáltatónak kötelező 
betartania. Levélben kértem fel 
a Magyar Kémény Kft.-t, hogy 
tegyék mindenki számára nyil-
vánvalóvá, hogyan juthatnak a 
díjkülönbözethez, vagy milyen 
módon fogják beszámítani a 
túlfizetést. Amint megérkezik a 
válasz, a szolgáltató által vázolt 
megoldásokat közzétesszük 
– tette hozzá Segesdi János. 

– Az egyik legnagyobb port 
felverő téma mostanában a 
Töhötöm–Riminyáki utcák 
kereszteződésének lezárása. 
A Töhötöm utcaiak az elmúlt 
évtizedekben útként használ-
tak egy telket, amely állami 
kézben volt, míg egy magán-
személy meg nem vásárolta 
és le nem kerítette úgy, hogy 
elzárta az utca kijáratát. Az 
önkormányzat ideiglenes meg-
oldásként megnyitja a körfor-
galmat a Töhötöm utca felé; 
azt még vizsgálják a szakembe-
rek, hogy biztonságos-e a ki- és 
behajtást egyaránt biztosítani, 
vagy pedig csupán a behajtást 
engedélyezzük – tekintve, hogy 
nem szeretnénk balesetveszélyt 
generálni ebben a kisméretû 
körforgalomban. A munkálatok 
már megkezdődtek, hamarosan 
kiépül az útkapcsolat. Emellett 
felvettük a kapcsolatot az 
Állami Vagyonkezelővel, amely 
a telket eladta. Utánanézünk, 
hogy volt lehetséges az, hogy 
valaki az ott lakók bosszan-
tására megvásárolt és lekerí-
tett egy útként használt tel-
ket. Véleményem szerint ez az 
akció nem szólt másról, csak az 
emberek és az önkormányzat 
bosszantásáról, és hogy lehető-

leg minél több pénzhez jusson 
az illető azáltal, hogy az önkor-
mányzat – jelen helyzet meg-
oldása érdekében – kénytelen 
visszavásárolni és kisajátítani 
ezt a területet, hacsak ki nem 
derül, hogy az adásvétel nem 
teljesen korrekt módon zaj-
lott le – jegyezte meg Segesdi 
János. 

– Többen nehezményezték 
azt, hogy bár a kormány az 
IMF-tárgyalások során nem haj-
landó engedni az ingatlanadó 
tekintetében, addig Érden igenis 
van építményadó. A kettőt el 
kell különíteni egymástól. Az 
a központi adó, amit az IMF a 
kormánnyal szeretne elfogadtat-
ni, körülbelül 150 ezer forintos 
terhet jelentene évente egy-egy 
családnak. A helyi ingatlanadó 
kivetésénél figyelembe vesszük 
az érdiek terhelhetőségét, és 
azt is, hogy az önkormányzat 
mûködőképességének fenntar-
tásához milyen bevételekre van 
szükség. Ezt az egyensúlyt tarta-
ni szeretnénk, így kétévenként, 
és csupán az inflációs mérték-
kel emeljük az építmény- és 
telekadót – mondta Segesdi 
János, utalva közgyûlés azon 
döntésére, miszerint jövőre 10 
százalékkal emelkedik az ingat-
lanadó Érden. Kérdésünkre, 
hogy az önkormányzat tervezi-e 
az ingatlanadót a garázsokra is 
kiterjeszteni, az alpolgármester 
nemmel válaszolt. Kérdésünket 
azért tettük fel, mert tudomá-
sunkra jutott: az önkormányzat 
megbízottjai a város egy-egy 
pontján megtekintik, ellenőr-
zik a garázsokat, melléképüle-
teket. Az alpolgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta: ilyen 
esetekben azt vizsgálják, nem 

adják-e (illegálisan) bérbe a 
tulajdonosok ezeket az épület-
részeket – volt ugyanis példa 
rá, hogy egy-egy fészerben, 
garázsban akár tucatnyi embert 
is elszállásoltak. 

– Érkezett kérdés az önkor-
mányzati intézmények, iskolák 
felújításával kapcsolatban is. Az 
iskolák, óvodák felújítását már 
megkezdtük, de természetesen 
idő és pénz kell az összes intéz-
mény korszerûsítéséhez. Jelen 
állapot szerint az iskolák nem 
maradnak az önkormányzatnál, 
az óvodák azonban igen, közü-
lük a Tárnoki úti intézmény 
mindenképp kiemelt szerepet 
kap, mivel az ottani állapotok 
nagyon rosszak. A következő 
költségvetési évben minden-
képp meg szeretnénk oldani ezt 
a problémát. Ami az iskolák 
állapotát illeti, várakozó állás-
ponton vagyunk: meglátjuk, mi 
lesz a végső döntés az üze-
meltetés tekintetében – jegyezte 
meg az alpolgármester. 

Nemrég történt egy tragédia 
városunkban: porig égett egy 
család háza. (Ezzel kapcsolat-
ban az Érdi Újság előző szá-
mában közöltünk segítségkérő 
felhívást.) Újságírói kérdésre 
az alpolgármester elmondta: az 
épületnek volt biztosítása, így a 
kár rendezésre kerül. A család 
lakhatásához az önkormányzat 
segítséget kínált fel, ezzel azon-
ban nem éltek, mert volt lehető-
ségük arra, hogy rokonokhoz, 
ismerősökhöz költözzenek.

– Amennyiben a családnak 
bármilyen problémája, kérése 
van, az önkormányzat továbbra 
is áll rendelkezésükre – zárta 
szavait Segesdi János. 

 Ádám Katalin

Albérlõk a garázsban – önkormányzati ellenõrzések a városban

A lakosság kérdez, a városvezetés válaszol
Sokakat érintõ témákról 
beszélt múlt szerdai sajtó
tájékoztatóján Segesdi 
János. A Bem tér rende
zése, a kéményseprõi díj
különbözet megtérítése, a 
Töhötöm utca helyzete, az 
ingatlanadó témája mel
lett a városi intézmények 
felújításával kapcsolatos 
kérdésre is válaszolt az 
alpolgármester.

Egy telek, ami évtizedekig utcaként szolgált, ám most új tulajdonosa lekerítette – az önkormányzat ideiglenesen 
megnyitja a körforgalmat a Töhötöm utca felé
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Boldog ünnepet
A	Fidesz	zöld	tagozata	ezúton	kíván	valamennyi	kedves	olvasónak	kellemes	boldog,	békés	
karácsonyi	ünnepeket	és	eredményekben	gazdag,	sikeres	új	évet.	Januártól	ismét	folytat-
juk	a	havi	rendszerességgel	megrendezésre	kerülő	környezetvédelmi	fórum	sorozatunkat.	
Addig	is	várjuk	ötleteiket,	észrevételeiket,	ha	érdekli	Önöket	városunk	környezetvédelem-
mel	kapcsolatos	jelene	és	jövője:	milyen	hasznos	ötletekkel	is	segíthetik	a	munkánkat.

Tisztelettel:	 Bada Zoltán Simó Károly
 vk. Fidesz zöld tagozat elnöke a Pest Megyei Fidesz zöld tagozat elnöke 

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!

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

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.
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Kovács Adrienn nevét kell elő-
ször leírnom, hogy mindenki 
megjegyezze, aztán jöhet az idő-
utazás. Íme: 

A légyzümmögést is lehe-
tett hallani, pedig ötvenketten 
szorongtunk az iskolapadban. 
A Ratkó-gyerekek mentek isko-
lába 1960. szeptember elsején. 
Vásárhelyi Jóska tanító bácsin-
kat egyáltalán nem feszélyezte 
a dolog, pedig sokfélék voltunk. 
Jöttünk a város pereméről, igen 
szerény körülmények közül, 
érkeztek a szőlőmûvelésben 
jártas kapások gyerekei, jöt-
tünk a dohánygyári munkás-
lakásokból, a kacsaparti kis 
házakból, néhányan kiskeres-
kedő, kishivatalnoki, értelmi-
ségi családból, s mutatóba ott 
volt egyetlen orvoscsemete is. 
Barátkozáskor egyáltalán nem 
éreztük a különbséget, s hely-
zetünk, lelki alkatunk, egész-
ségügyi adottságaink, otthoni 
viszonyaink miatt tanáraink 
sem éreztették soha velünk 
eredendő másságunkat. Pedig 
voltunk néhányan „nehéz fiúk”, 
zabolátlanok, fegyelmezetle-
nek, magatartási problémákkal, 
egészségügyi nehézségekkel 
élők, írás- vagy olvasási zavar-
ral küzdők. Talán még a hazai 
pedagógia sem tartott ott, hogy 
a társtudományokra támasz-
kodva ki tudja szûrni e nagy 
létszámú közösségből a megne-
vezhető bajokat. Tanárainknak 
mindenesetre mindannyian 
gyerekek voltunk, mindannyian 
egy meg nem kerülhető, megol-
dandó szakmai feladat. Eszükbe 
sem jutott bármelyikünket is, 
bármilyen okból elutasítani, 

eltanácsolni az intézmény falai 
közül. A régi iskola ilyen volt.

Kovács Adrienn két szépsé-
ges kisfiút világra hozva, nevel-
getve, bizton gondolhatta, hogy 
az élet rendje szerint bízhatja 
gyermekeit az óvoda, az iskolák 
megtartó felnevelő közösségére, 
pedagógusaira. Ám a nehezen 
felismerhető, nehezen megha-
tározható autizmus, amellyel 
szembenézni is komoly kihí-
vás, új helyzetet teremtett. Az 
intézmények minden jó szán-
dékuk és együttérzésük ellené-
re, szakmai fölkészültség híján 
nem tudták fogadni az immár 
ötéves nagyfiút, Attit, s öccsére, 
Vincére is ugyanez a sors várt. 
A multinacionális cégnél felelős 
állásban dolgozó édesanya úgy 
döntött, hogy ha nincs iskola, 
akkor majd ő alapít. Hátat for-
dított hát sokak által irigyelt 
munkahelyének, minden szem-
pontból távlatos karrierjének, 
beiratkozott a gyógypedagógi-
ai főiskolára, s elvégezvén azt 
autista és Down-kóros gyereke-
ket befogadó napközit hozott 
létre. És nemcsak Érden, hanem 
mivel igény mutatkozott rá, 
utóbb Solymáron is. 

Kovács Adriennt minden érdi-
nek ismernie kell, mert egyet-
len mondatával mindent elárul 
magáról. Szembesülve a bajjal, az 
első megpróbáltatások traumája 
után azt mondta magának, hogy: 
„de ettől még az életünk ugyan-
olyan szép, mint eddig volt”. 
Azaz: gyermekeimet ugyanúgy 
szeretem, mint eddig, sőt! Atti és 

Vince még több szeretetet, törő-
dést, sajátos tudást ébreszthet 
bennem, s környezetemben is, 
tehát nekünk, akiket ilyen hely-
zetbe sodort a sors, egymásra 
kell találnunk. Mi is ugyanannak 
a közösségnek vagyunk a gyer-
mekei, akik ezt a várost alkotják, 
s minden különösebb könnyes, 
részvétteli érzelgősség nélkül 
kell összekapaszkodunk. Kovács 
Adrienn természetessége, fölké-
szültsége, szeretete, gyermekek 
felé forduló gesztusa, a foglalko-
zások módszertana csak egy célt 
ismer: esélyt adni azoknak, akik-
nek társadalmi beilleszkedése 
– önhibájukon kívül – nehézsé-
gekbe ütközik. S mivel a hasonló 
helyzetek ellen nincs védőoltás, 
a hasonló kihívások bármely csa-
ládot utolérhetik, az ezekkel való 
szembenézés, a megoldások kere-
sése is közös ügy. A harmónia, 
amely ebből a mûködő oktatá-
si-nevelési intézményből árad, a 
hely, ahol jól érzik magukat a 
gyerekek, a nevelő feladatát vál-
laló ember, akihez napközben 
szüleik helyett hozzábújhatnak, 
mindennél többet ad. Az élhető 
élet esélyét teremti meg. 

Kovács Adrienn, aki a Richter 
Aranyanyu díj idei elismerését 
a közönség szavazatai alapján 
átvehette, nem magányos hős. 
Érden dolgozik (anyagi nehézsé-
gek miatt a solymári napközit 
immár tanítványa viszi tovább), 
Érden él, és érdiek voltak, akik 
munkáját észrevették, elismerés-
re javasolták. Valamennyiünknek 
tudnunk kell kicsoda ő. Itt meg is 
találjuk: http://www.terezanyu.
hu/category/projektek/aranya-
nyu-dij/  Antall István

Aranyanyu

Bár a köznapi életben is hasz-
nálatos, alapvetően mégis a 
sportban, elsősorban labda-
játékokban honosodott meg 
a kifejezés. Ez a kettősség 
nem véletlen, hiszen gyakran 
mondjuk a sportra, hogy nem 
más, mint leképezése a való 
életnek, vagyis a mindenapja-
inkban tapasztalható küzdel-
meket teszi át békés vetélke-
désformákra. Támadások és 
védekezések, győzelmek és 
vereségek követhetik egymást 
a pályákon a megfelelő játék-
szabályok betartása mellett, 
aztán, ha vége a mérkőzésnek, 
akkor a felek kezet fognak egy-
mással, sőt, még az is lehet, 
hogy leülnek egy kicsit beszél-
getni, kitárgyalni a lezajlott 
vetélkedés néhány érdekesebb 
mozzanatát.

Az a baj, hogy mindez egyre 
inkább csak elviekben igaz. 
A békés játék helyét gyakran 
átveszi a durvaság, a sportsze-
rű győzelemre törekvés helyét 
a másik fél sportszerűtlen esz-
közökkel történő megtámadá-
sa. Sokféle oka lehet ennek. 
Mondhatjuk azt is: ilyen lett 
körülöttünk a világ. Durvább, 
gátlástalanabb, célratörőbb, ez 
azonban csak félig igaz, ugyan-
is léteznek szabályok, megfo-
galmazódtak előírások, ame-
lyek betartásával bármilyen 
szoros mérkőzés a „fair play” 
szellemében, sportszerű kere-
tek között zajlana. Csakhogy 
itt belép a küzdelmekbe egy 
újabb szereplő. Igen, ő, akinek 
a szabályok betartásán kellene 
őrködni, de valamiért mégsem 
teszi. Ő a bíró, a játékvezető. 
Lehetne hozni elgondolkozta-
tó működésükre rengeteg pél-
dát világhírű labdarúgó kézzel 
kapuba ütött labdájának „észre 
nem vevésétől” szándékos 
sérülés okozásának meg nem 
büntetéséig, lényegesebb, fon-
tosabb azonban a lehetséges 
okok sorra vétele. Itt ismét tet-
ten érhető a rokonság a spor-

ton kívüli és belüli élet között. 
Mert hányszor találkozunk 
olyan bírósági ítélettel, amely 
enyhén szólva is borzolja az 
igazságérzetünket – és hány-
szor tapasztalunk méltány-
talanságot, akár nemzetközi 
politikai színtéren is? Pedig 
milyen jól körül van bástyázva 
minden lehetséges cselekedet 
mindenki által elfogadott sza-
bályokkal, törvényekkel – és 
mégis. Gondolhatjuk természe-
tesen azt is, hogy az elbírálók 
képzetlenségük, hozzá nem 
értésük okán döntenek olykor 
rosszul, de sokkal gyakoribb, 
amikor nyilvánvaló a szándé-
kosan egyoldalú, elfogult íté-
letalkotás. Közéleti példákat is 
lehetne sorolni, hiszen nem 
egyszer láttunk már olyat, hogy 
valaki csalással, a szabályok 
megszegésével szerzett hatal-
mat, pénzt, és ehhez megsze-
rezte ez aktuális „játékvezető” 
támogatását, de térjünk vissza 
a sporthoz. Szívesen példálóz-
nék a kézilabdával, azon belül 
is a most zajló női Európa-baj-
nokságon történtekkel, de nem 
biztos, hogy mindenki figye-
lemmel kíséri ezeket a mérkő-
zéseket, úgyhogy maradjunk 
a címben ígért belemenések-
nél. Ez a szabálytalanságnak, 
a durvaságnak egy fajtája, ami-
kor a támadó játékos nekiro-
han a védőnek, esetleg fel is 
dönti. Csakhogy a játékvezető 
– nehezen bizonyítható okból 
– dönthet úgy, hogy a védő 
színlelésből omlott össze, és 
máris kész a fordított ítélet, a 
szabálytalanság elkövetője jut 
szabaddobáshoz.

Ez persze végül is csak játék 
– nagyobb gond, hogy a spor-
ton kívül is egyre több a meg 
nem büntetett szabálytalan 
belemenés.

A szerkesztõ jegyzete

Belemenés

Az önkormányzat szeptembe-
ri és novemberi értekezletén is 
napirendre tûzte ezt a kérdést, 
amikor az a döntés született, 
hogy a közgyûlés 2012. március 
8-ai határozata alapján felvett, 
egymilliárd-kettőszáznegyven-
millió forint folyószámlahitel tar-
tozásból eredő kötelezettségét 
maximum 10 éves futamidejû, 
adósságmegújító hitel segítsé-

gével kiváltja. A 2011. évi stabi-
litási törvény azonban novem-
berben úgy módosult, hogy „Az 
önkormányzatok 2012. évben 
lejáró likvid hitelének, pénzfor-
galmi számlához kapcsolódó-
an nyújtott és egyéb mûködési 
hiteleinek változatlan ügylet-
érték melletti, legfeljebb 2013. 
június 30-áig való meghosszab-
bítására, illetve legfeljebb 2013. 

június 30-áig tartó futamidejû 
adósságmegújító hitellel törté-
nő kiváltására irányuló ügyletek 
megkötéséhez a Kormány 10. § 
(1) bekezdése szerinti előzetes 
hozzájárulása nem szükséges”. 
A polgármester, élve ezzel a jog-
szabályi lehetőséggel, a március-
ban aláírt folyószámlahitel-szer-
ződés 2013. június 30-ig szóló 
meghosszabbítását javasolta 
a közgyûlésnek. A jogszabály 
alapján az önkormányzat csak 
változatlan ügyletértékû hitelt 
vehet fel, vagy jelenlegi szer-
ződését hosszabbíthatja meg, 
ezért a hitelkeret összege vál-
tozatlanul marad, és a kamat 
mértéke is ugyannyi marad-
na. Ugyanakkor a közgyûlés 
korábbi döntése alapján két-
szakaszos, részvételi felhívás-
sal induló, hirdetményes, tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás 
kiírására is sor került. Erre az 
első szakaszban kizárólag a 
Raiffeisen Bank Zrt. nyújtotta 
be részvételi szándékát, ennek 
megfelelően a második szakasz-
ban érvényes ajánlat is csupán 
ettől a banktól érkezett. Mivel 

Fél évig még marad az 1,2 milliárdos folyószámlahitel

Rendkívüli ülés, egy napirendi ponttal
Mindössze egy, ám igen fontos, a város mûködésének stabilitását érzékenyen 
érintõ indítványt tárgyalt és hozott róla döntést a közgyûlés a december 5-én meg-
tartott rendkívüli ülésén. A polgármester elõterjesztése az adósságmegújító hitel 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, valamint 
a meglévõ folyószámlahitel-szerzõdés meghosszabbítására tett javaslata volt. 

a stabilitási törvény módosítása 
lehetőséget ad a folyószámla-
hitel meghosszabbítására, vala-
mint, hogy a Raiffeisen Bank 
az adósságmegújító hitelszer-
ződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban nem 
kíván végleges ajánlatot tenni, 
T. Mészáros András előterjesz-
tésében arra tett javaslatot, hogy 
a közbeszerzési eljárást nyilvá-
nítsák eredménytelennek. Dr. 
Csőzik László bejelentette, hogy 
a Pénzügyi Bizottság három-
kettő arányban fogadta el a 
folyószámlahitel meghosszab-
bítására vonatkozó javaslatot. 
A rendkívüli közgyûlés jelenlé-
vő képviselői pedig név sze-
rint szavaztak a két határozati 
javaslatról, így 11 igen (Fidesz 
frakció) és két tartózkodás (dr. 
Csőzik László, Jakab Béla) mel-
lett eredménytelenné nyilvání-
tották a közbeszerzési eljárást. 
Ugyancsak 11 igen (Fidesz frak-
ció) egy nem (dr. Csőzik László) 
és egy tartózkodás (Jakab Béla) 
mellett született meg a folyó-
számlahitel meghosszabbítását 
elfogadó, minősített többségû 
döntés. Segesdi János alpolgár-
mester a rendkívüli közgyûlést 
követően a televíziónak nyilat-
kozva elmondta, ha a stabilitási 
törvény módosítása nem adott 
volna lehetőséget a folyószám-
lahitel meghosszabbítására, az 
önkormányzatnak december 
31-éig ki kellett volna fizetnie 
a folyószámlahitel tartozását. 
Most haladékot kapott arra, 
hogy a rendelkezésre álló hat 
hónap alatt, egy kedvezőbb 
adósságrendező hitelre váltsa 
ezt a magas kamatozású hitel-
keretet. A folyószámlahitel 
egyébként igen fontos, mert 
biztosítékot ad a város zavar-
talan mûködtetésére, és ennek 
köszönhetően az önkormány-
zat mindig idejében tudja telje-
síteni a kifizetési kötelezettsé-
geit, attól függetlenül, hogyan 
teljesülnek a bevételei. 

 Bálint Edit

A polgármester egyeztet a jegyzõvel, a jelenléti ív szerint határozatképes a közgyûlés a rendkívüli értekezleten
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Az ellenzék részérõl dr. Csõzik László és Jakab Béla vett részt a rendkívüli ülésen

Szeretettel meghívjuk   
hagyományos Óvárosi Adventi Sétánkra 

2012. december 22-én !
A  program: 
16 óra  Szentmise a volt II. Lajos 

iskolában, 
Bogner Mária Margit nővér 
születésnapjára emlékezve. 
Bemutatja: Boros Zoltán 
plébános úr, szolgál a 
Rosenbrücke vegyes kar

    
17 körül  Óvodások és a érdi horvát 

szakkör műsora

Séta állomásai:
•  Kastélydomb, volt zárdakert temetője
•  Szent Mihály Tér – Bogner Mária 

Margit nővér kriptája, a restaurálás 
alatt lévő templom

•  Artézi kút – Közösségi Karácsonyfa
•  Fogadalmi kápolna
•  a volt II. Lajos általános iskola épü-

lete, ahol a  résztvevőket szerényen 
megvendégeljük.

Sétánkra szeretettel várjuk a városunkban működő valamennyi kórust!
Köszönjük, ha a sétára gyertyát vagy mécsest hoz magával.

az Érdi Horvát, Lengyel, Német Kisebbségi Önkormányzatok, Jovicza Ignác Alapítvány, Érd-Óváros közösségei   
védnök: Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány
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A hírekben  gyakran  szereplő 
megszorítások  mellett  a  kép-
viselő  ezúttal  olyan  intézkedé-
sekről  is  beszámolt,  amelyek 
a lakosság zsebét/pénztárcáját/
bankkártyáját  kedvezően  érin-
tik.  Aradszki András  egy,  az 
érdi  lakosokat  érintő  kedvező 
hírrel  kezdte  beszámolóját:  az 
önkormányzat  eladósodásáról 
és az adósság állam általi átvál-
lalásáról beszélt:
–  Parlamenti  vizsgálat  álla-

pította  meg,  hogy  a  szoclib 
kormányzat  2006-tól  foko-

zatosan  kivonult  az  önkor-
mányzatok  finanszírozásából, 
miközben  azok  terheit  növelte. 
A települések  az  EU-s  források-
hoz  pályázatok  útján  jutottak, 
fejlesztéseiket  úgy  tudták meg-
valósítani. Ám mivel az önrészt 
nem tudták másképp előterem-
teni,  hitelt  voltak  kénytelenek 
fölvenni vagy kötvényeket kibo-
csátani.  Főképpen  ez  volt  az 
eladósodásuk  oka.  Emellett  a 
gazdasági válság következtében 
egyidejûleg  az  iparûzési  adó-
ból  származó  bevételeik  csök-

kentek.  A kormány  tudomásul 
vette,  hogy  adósságrendezés 
nem  lehetséges  a  beavatkozása 
nélkül.  Az  előkészítés  elindult, 
mintegy  húszmilliárd  forintba 
kerül,  ami  a  teljes  államháztar-
tási  kiadásokhoz  képest  nem 
túl  jelentős.  A hitelátvállalás 
ellenőrzése, a hitelfelvétel indo-
koltságának vizsgálata elindult. 
Az  ötezer  lakos  alatti  települé-
sek minden hitelét átvállalja az 
állam,  az  ötezer  főnél  nagyobb 
lélekszámú  településekét  40-70 
százalékban,  a  helyi  adóerőtől 
függően. Ebbe a kategóriába tar-
tozik Érd is. Az iparûzési adók-
ból  származó  bevételek  szem-
pontjából  Érd  nem  áll  valami 
jól. Az egy főre eső bevétele az 
említett adóból 18 449 forint volt 
a  2010.  évi  bevallások  alapján. 
A megyei  jogú  városok  közül 
az  a  legkisebb.  Salgótarjánban 
26 906  forint  (hátulról  a máso-
dik),  Győrben  105 585  forint, 
amellyel  a  sor  elején  van.  Érd 
nem számíthat az iparûzési adó 
jelentős  növekedésére,  ám  a 
lakosoknak  szüksége  van  asz-
faltozott  utakra,  csatornázásra, 
iskolákra,  egészségügyi  intéz-
ményekre  stb.  Ezekre  vett  föl 
hitelt  az  önkormányzat,  ami 
eladósodását okozta. 
Maradva  a  zseb,  pénztárca- 

és  bankkártyakímélő  hírek-
nél:  Lázár János  államtitkár 
jelentette  be  december  6-án  a 
parlamentben,  hogy  a  lakos-
sági  fogyasztók  január  elsejé-
től  tíz  százalékkal  kevesebbet 
fizetnek  a  gázért  és  a  villamos 
energiáért.  Ezt  a  gáz-  és  vil-
lamos  energiával  kereskedő 
cégek  profitjának,  illetve  osz-
talékának  limitálásával  éri  el 
az  állam,  hasonlóan  például 
az  USA rendelkezéseihez.  Erre 

Hagyományaikhoz  híven  min-
den év december elsején ünnep-
ségsorozattal  emlékezik  meg  a 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
névadójáról. Ilyenkor több hely-
színen  színvonalas  programok-
kal  színesítik  ezt  a  különleges, 
tanítás nélküli napot, bár a rend-
hagyó irodalom- vagy történelem-
óra most sem maradhatott el.
„A múltat  tiszteld,  s  a  jelent 

vele  kösd  a  jövőhöz”  –  írta 
Vörösmarty Mihály Emléksorok 
címû versében. Az iskola veze-
tése  abban  bízik,  hogy  a  költő 
üzenetét  a  mai  kor  ifjúsága  is 
magáénak vallja. Az intézmény 
az  öregdiákokra  is  gondol, 
november végén számukra ren-
dezett  Öregdiák-napot.  A már 
elballagott  gimnazisták  példát 
mutatnak  utódaiknak,  hiszen 
szinte  valamennyien  öregbí-
tik  volt  iskolájuk  hírnevét,  de 
a  maiak  is  mindent  megtesz-
nek  ezért.  Az  ország  középis-
kolái  közt  az  érdi  Vörösmarty 
igen  előkelő  helyet  foglal  el, 
benne  van  a  harminc  legjob-
ban! Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi  Versenyen  példá-
ul  Pálos Zsófia, Bosits Miklós, 
Pósch Gyöngyi  szerepelt  a  leg-
jobbak között, míg Bécsy Bence 
a  Rio  de  Janeiroban  tartott 
Nemzetközi  Csillagászati  és 
Asztrofizikai  Diákolimpiáról 
bronzéremmel  térhetett  haza. 
Ez  utóbbi  tanuló  felkészítő 
tanára  Varga László  volt,  aki-
nek  a  tantestület  az  Év  taná-
ra-díjat  adományozta  (kritéri-
umok:  kiemelkedő  szakmai  és 
pedagógiai munka, sokat  tett a 
diákokért  és  az  iskoláért,  pél-
damutató az erkölcsi és emberi 
hozzáállása). A vele  járó érmét 
a  Vörösmarty-napon  vehette 
át  a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban. A fizika-matemati-
ka szakos pedagógus kezei alól 
–  40 éve  lépte  át  a Vörösmarty 
kapuját  –  az  évtizedek  alatt 
több  országos  tanulmányi  ver-
senyen jó eredményt elért diák 
került ki.

–  Nagyon  örülök  ennek  a  díj-
nak,  ami  megkoronázása  negy-
venéves  pedagógusi  pályámnak 
–  jelentette  ki  az  ünnepségen, 
ahol többek között a gimnázium 
Vox Juventutis kórusa, valamint a 
nyolcadikos, kilencedikes és tize-
dikes  tanulókból álló  fiúkórus  is 
fellépett. Szintén itt, a Szepesben 
tûzték  fel  az  összetartozást  jel-
képező  jelvényt  az  ötödikes  és 
kilencedikes  diákokra,  amelyet 
ezentúl  büszkén  viselhetnek. 
Szilasné Mészáros Judit igazga-
tónő pedig elmondta lapunknak, 
hogy mely  osztályok  nyerték  az 
új hagyomány megteremtéseként 
meghirdetett  Iskolánk  szépülé-
séért  versenyt, melyik  tantermet 
varázsolták  a  legszebbé:  a  6.  e, 
8.  e  és  a  9.  a  osztály  termei  vit-
ték el a pálmát. Magunk is meg-
győződhettünk  róla,  jól  döntött 
a  zsûri,  bár  a  többi  is  tetszett, 
ahogy  végigjártuk  a  most  több-
nyire üres termeket. 
–  Az  értékelésben  számított 

az esztétikum, a rendezettség, a 
kreativitás, az ötletgazdagság és 
a befektetett munka – említette 
az  igazgatónő.  –  Fontos,  hogy 
a  gyermekek  tegyenek  környe-
zetük  szépítéséért,  de  jóleső 
érzés, hogy ebben a pénzszûke 
helyzetben a  szülők  is kivették 
részüket  a  csinosításban,  hat 
tantermet festettek ki…
A Vörösmarty-napon  egyéb-

ként  a  diákok  már  igen  korán 
felkerekedtek, buszokkal indult 
egy  csoportjuk  Budapestre,  a 
Nemzeti Sírkertbe, ahol megko-
szorúzták  a  költő  sírját,  másik 
részük  pedig  Kápolnásnyékre 
utazott, Vörösmarty szülőházá-
hoz. Az iskolában is megkoszo-
rúzták a névadó dombormûvét, 
a díszteremben pedig Stencinger 
Norbert  tanár úr tartott rendha-
gyó  történelemórát  a  12.  évfo-
lyamnak  Széchenyi  katonai 
pályafutásáról.  A tanári  kórus 
mûsora  szintén  színesítet-
te  ezt  az  egyébként  is  színes 
Vörösmarty-napot. 
  Temesi László

Az országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatója

Érd hitelfelvételei indokoltak voltak
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület 
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés fenntartha-
tó fejlõdés bizottságának tagja december 6-án tartott 
sajtótájékoztatót a Polgárok Házában az elmúlt hónap 
fontosabb parlamenti törvényhozási tevékenységérõl. 

Aradszki András: A lakossági fogyasztók január elsejétõl tíz százalékkal 
kevesebbet fizetnek a gázért és a villamos energiáért
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Vidámság, megemlékezés  

Rendhagyó órák,  
koszorúzások, mûsorok

Megkoszorúzták Vörösmarty Mihály portréját az iskolában
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az  állam  nem  figyelt  eléggé  az 
elmúlt húsz évben.
Még  egy  téma,  ami  a  pol-

gárok  kiadásával  kapcsola-
tos.  Aradszki  András  Latorcai 
Jánossal, az  Országgyûlés 
alelnökével  közösen  módosító 
indítványt nyújtott be az atom-
energia-törvényhez.  A Paksi 
Atomerőmû  Zrt.  első  blokkjá-
nak  üzemideje  2012.  decem-
ber  31-én  lejár.  A Nemzeti 
Atomenergia Hivatal határozata 
az üzemidő meghosszabbítására 
még  nem  született meg. Gond, 
hogy  a  határozat megszületése 
után  arra  vonatkozóan  bírósá-
gi  felülvizsgálatot  lehet  kérni, 
amelyben  az  ügyfél  kérheti  a 
határozat  végrehajtásának  fel-
függesztését. Hazánkban is szép 
számmal  vannak  olyan  szerve-
zetek,  amelyek  részéről  ilyen 
kérelem várható. Ebben az eset-
ben  előfordulhat,  hogy  az  első 
blokkot  le  kell  állítani  zavaros 
jogtechnikai okok miatt. A paksi 
atomerőmû termeli a legolcsób-
ban a villamos energiát, az eset-
legesen kieső áramot importból 
lehetne  pótolni  vagy  a  drágáb-
ban  termelő  gázerőmûvektől 
megvásárolni,  ami  előbb-utóbb 
a  lakosság  kiadásait  növelné. 
Az indítvány arról szól, hogy az 
első blokk mûködését ne lehes-
sen  felfüggeszteni,  egyidejûleg 
a  felülvizsgálati  kérelem  bead-
ható,  jogsérelem  nem  éri  a 
kellemetlenkedő  szervezetet. 
A képviselő említette: a módosí-
tást az LMP kivételével minden 
párt támogatta.
Aradszki  András  fő  tevé-

kenységének  tekinti  a  parla-
mentben  a  környezetvédelem 
jogi  szabályozását.  A kormány 
olyan módosítást  terjesztett elő 
a  környezetvédelmi  törvény-
hez,  amely  szerint  a  külön-
böző  beruházásoknál  kivette 
volna  az  előzetes  konzultáció 
lehetőségét azzal a céllal, hogy 
egyszerûsítse a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárás mene-
tét. A javaslattal szemben a kép-
viselő  módosítást  nyújtott  be, 
amelyet  a  képviselők  többsége 
támogatott.
Szó volt még az állam Európai 

Bizottság  előtt  elért  sikeréről  a 
költségvetési  hiánnyal  kapcso-
latban,  az  adóváltozásokról,  a 
kialakult,  stabil  adórendszer-
ről,  a  gazdasági  növekedés 
beindításának  lehetőségeiről, 
a  nemzetközi  cégekkel  kötött 
együttmûködési  megállapodá-
sokról,  a  keleti  országok  felé 
történő  gazdasági  nyitásról, 
a  köznevelési  intézmények 
államnak  történő  átadásáról, 
a  Malév  felszámolásának  vizs-
gálóbizottsági  munkájáról.  Az 
ügyről  december  végéig  készül 
el a jelentés.
  MF

aktuális

p

Karácsonyi Múzeum+ 
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December 4-én Érdre látogatott 
Németh Zsolt külügyi állam-
titkár, aki sajtótájékoztatón 
számolt be aktuális politikai 
kérdésekről, majd a Fidesz érdi 
szervezetének tagjaival találko-
zott.

– Egy országos kezdeménye-
zés keretében látogattam el 
most Érdre; a mintegy kétszáz 
találkozó során a támogatóink-
kal találkozunk, beszélgetünk. 
Feladatunk az, hogy röviden 

összegezzük: mit értünk el az 
elmúlt két és fél esztendőben, 
és melyek a ránk váró feladatok 
– mondta sajtótájékoztatóján 
Németh Zsolt.

– Legfontosabbnak azt tartom, 
hogy e két és fél évben sikerült 
olyan mélyreható válságkezelést 
végrehajtanunk, amely a rend-
szerváltozás óta váratott magá-
ra. Komoly elosztórendszerek 
reformjára került sor az elmúlt 
időszakban. A munkát elvégez-

tük, most a „finomhangolás” 
következik. Ez természetesen 
még hosszú időt vesz igénybe, 
de az elmondható: a magyar 
állam alkotmányos újraszervezé-
se lezárult. Két és fél év nagyon 
komoly munkáját követően most 
az a feladatunk, hogy a lezajlott 
változtatásokat érthetővé tegyük 
a választópolgárok számára, 
hiszen meglehetősen sok és 
nehezen követhető intézkedés 
történt az elmúlt időszakban. 
Ez a feladata a külpolitikának 
is: a nemzetközi közvélemény-
nyel megértetni és elfogadtatni 
a megtett intézkedéseket és a 
mögöttük álló megfontolásokat. 
E területen is a konszolidáció 
időszakába értük: egyre nagyobb 
a megértés, egyre kevesebb a 
vita, és ebből következően egyre 
több a partner, a szövetséges. 
Külügyi államtitkárként az 
a feladatom, hogy ezt a folya-
matot erősítsem – tette hozzá 
Németh Zsolt, akinek személyes 
kötődése is van városunkhoz: 
mint mondta, édesapja 1963 és 
1972 között Érden volt reformá-
tus lelkipásztor, így a politikus 
kilencéves koráig itt élt.

– Örülök, hogy T. Mészáros 
András polgármester min-
dig támogatója volt a nemzeti 
elkötelezettségû kormányok-
nak, és örülök annak, hogy a 
közelmúltban is kinyilvánította 
a székely autonómiakezdemé-
nyezés melletti támogatását az 
önkormányzat. Szükség van 
erre, hiszen a nemzeti identitás, 
az összetartozás-tudat a legfőbb 
hajtóerő, amit az elmúlt évek-
ben a kormány megpróbált fel-
szabadítani, hogy ennek segít-
ségével a magyar társadalom 
úrrá tudjon lenni a nehézsé-
geken – zárta szavait Németh 
Zsolt.  Á. K.

Nemzetpolitika, idõszerû kérdések

Érdre látogatott a külügyi államtitkár
Németh Zsolt külügyi államtitkár Érdre látogatott, és 
aktuális politikai kérdéseken kívül városunkhoz való 
kötõdésérõl is beszélt. Mint mondta, örül annak, hogy 
Érd polgármestere mindig támogatója volt a nemzeti 
elkötelezettségû kormányoknak.

Érdre látogatott Németh Zsolt – a külügyi államtitkár aktuális politikai 
kérdésekrõl beszélt sajtótájékoztatóján
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Az ünnepség Kossuth Lajos 
emléktáblájának megkoszorú-
zásával és Szûcs Lajosnak, Pest 
megye közgyûlése elnökének 
köszöntőjével kezdődött, majd 
Simicskó István államtitkár 
mondott beszédet:

– Nemcsak a sportolóknak, 
hanem az országnak is küz-
denie kell a sikerért – mondta. 
– A sport a test és lélek egyensú-
lyára törekszik, a nevelés fontos 
eszköze. Magyarország sport 
nagyhatalomnak számít, külö-
nösen az olimpiákon, világbaj-
nokságokon való eredményes-
ségét tekintve, a londoni sikerek 

is ezt támasztják alá, önbecsü-
lésünket növelik. Olimpiai baj-
nokaink az ország nagykövetei. 
A kormány jelentősen támogat-
ja nemcsak az élversenyzőket, 
de az utánpótlást is. Örömmel 
látjuk, hogy a megye vezetése 
odafigyel tehetségeire, és díjaz-
za munkájukat.

Az érdi sportolók közül a 
paralimpián érmes vívók, Dani 
Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna, 
a nemzetközileg is eredményes 
birkózók, a szumozó Dénes Mer
cédesz és Váncza István kapott 
serleget, valamint oklevelet, 
amelyeket vagy ők személye-

sen, vagy edzőik vettek át. T. 
Mészáros András polgármester 
valamennyi díjazottnak átadott 
egy-egy ajándékot.

Az ünnepségen építésze-
ti nívódíjat kapott Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
amelyet Koszorú Lajos és Erő 
Zoltán építész vehetett át a bel-
város kialakításáért, illetve a 
Földrajzi Múzeum felújításáért. 

A Pest megye Közbiztonsá-
gáért díjat az Érdi Városi Polgár-
őr Egyesület kapta. Macsotay 
Tibor vezető lapunknak az 
ünnepség után elmondta, csa-
patmunka volt ez a javából, 
amelyben a polgárőrökön kívül 
benne van az érdi önkormány-
zat, a társszervezetek, sőt még 
a média is.

– Felemelő érzés átvenni egy 
ilyen díjat – jegyezte meg. – 
A közbiztonságnak és a fiúknak 
egyaránt jót tesz minden hasonló 
elismerés, mert így még jobban 
hisznek a munkában, abban, 
hogy érdemes dolgozni a város 
közbiztonságáért. Egyre többen 
jönnek, néhány éve még csak 
tíz-tizenöten voltunk, most már 
százon felül van a létszámunk.

T. Mészáros András ehhez 
még hozzátette; az érdi polgár-
őrség jól együttmûködik a rend-
őrséggel.

– Büszkék vagyunk valameny-
nyi kitüntetettre, polgárőrökre, 
tervezőinkre és sportolóinkra 
egyaránt – mondta. – Örömteli 
délután ez, remélem, jövőre 
még több díjazottunk lesz.

Egy fotó erejéig még összeállt 
az érdi díjazottak csoportjával, 
amelynek tagjai a legifjabbat, 
a mindössze 13 éves Váncza 
Istvánt pátyolgatták. A kicsit 
szûkszavú, de szőnyegen annál 
élénkebb fiatalember érdeklő-
désünkre – mennyi munka van 
a sikerben? – ennyit mondott: 

– Heti öt edzésre járok, sokat 
gyakorolok, hogy még jobb 
legyek. Nagyon jó érzés, hogy 
megyei szinten is elismerik 
eredményeimet.

Dénes Mercédesz, az Érdi 
Spartacus SC birkózója sajnos 
iskolai elfoglaltsága miatt nem 
vehetett részt az ünnepségen, 
de róla köztudott, hogy hazai 
földön nem talál legyőzőre, 
mindent megnyert, amit lehe-
tett, a junior vb-n harmadik 
lett, és csak a nehéz sorsolás 
miatt csúszott le az olimpiáról. 
A Spartacus elnöke, Tar Mihály, 
aki részt vett a sportkarácso-
nyon, erre azt mondta: „Sebaj, 
még csak 18 éves, sokat hallunk 
még róla.” Bizonyára így lesz 
Istvánkával és a többi felnövek-
vő érdi sportolóval is, akik lát-
ják, milyen érzés az, ha beérik a 
sok-sok munka gyümölcse. 

 Temesi László 

Megyenap és sportkarácsony a megyeházán

Elismerések érdieknek  
Ünnep elõtti ünnepi hangulat volt a megyeházán a múlt 
hét végén, kivételesen most két eseményt is összekap-
csoltak, a megyenapot és a sportkarácsonyt. Az érdi 
kis küldöttség „teli puttonnyal”, díjözönnel térhetett 
haza a fõvárosból. Elismerték sportolóink, edzõink, 
szakembereink egész évi munkáját.

Erõ Zoltán tervezõ a díjátadókkal
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A Pest megye Közbiztonságáért díjat az Érdi Városi Polgárõr Egyesület 
vezetõje, Macsotay Tibor vette át

Krajnyák Zsuzsanna a többi sikeres olimpikon között
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. december 17. – 31.

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

Minden kedves látogatónknak  
áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk!

� �a�művelődési�ház�dolgozói

Belépő: 4500 Ft.
a 06-23/364-097,  
a 06-30/597-8817
vagy a 06-23/365-490/101 
telefonszámon lehet.
Büfé, tombola,  
családias hangulat!

 
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.

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 felnőtt könyvtár programja
A nemzetgazdasági miniszter 
39/2011 (X.14.) és 28/2012 (IX. 
4.) rendeletei (a munkaszüneti 
napok körüli munkarendről) 
értelmében a következőképpen 
változik a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár nyitvatartási ideje:  
   
Felnőttkönyvtár  
és Gyermekkönyvtár: 

2012. december 24. (hétfő)  
 zárva

2012. december 31. (hétfő) 
 zárva
Zenei könyvtár:
2012. december 24., 31. (hétfő) 
 zárva
Jószomszédság Könyvtára:
2012. december 20–31.  zárva
Parkvárosi Könyvtár: 
2012. december 24–31. zárva

Minden kedves olvasónknak  
békés, boldog karácsonyt  

kívánnak a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár munkatársai.

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

2012.�december�19-én,��
szerdán�10�és�14�órakor

Mézengúz 
színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs film,  
90 perc, 2007.
Alkalmi belépő: 400 Ft.

Adventi gyertyagyújtás  
a Főtéren, a sétányon,  
a Gloriettnél
Negyedik gyertyagyújtás: 
december�23.�vasárnap�15�óra
Vendégünk: Tóth Tamás alpol-
gármester, Antunovits Antal 
önkormányzati képviselő és 
dr. Vassné Baki Ilona reformá-
tus lelkész asszony
Közreműködik az Élővíz 
Dicsőítő Csoport és az 
Érd- Parkvárosi Református 
Gyülekezet Énekkara
A gyertyagyújtás után az Érdi 
Vigadó és a Szepes Gyula 
Művelődési Központ munkatár-
sai forralt borral és meleg teával 
várják a résztvevőket.
A teljes program  
a www. szepesmk.hu oldalon 
olvasható. A rendezvény támo-
gatói: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
Kertbarát Köre, a Hudák 
Családi Pincészet és az Érdi 
Vigadó.

Kiállítások 
A fotógalériában
Érd képeslapokon
A Duna-Art fotóklub kiállítása

Megtekinthető: 2013.�január�31-ig.

Előzetes:
Színházbérlet 2012. ősz III/3.
December�30-án,�vasárnap�15�órakor
Ronald Harwood:  
A nagy négyes 
Molnár Piroska, Vári Éva,
Benedek Miklós, Szacsvay 
László
Ünnepelt operaénekesek, a 
tenor, a basszus és az alt, akik 
visszavonultak már, és egy 
békés művészotthonban élnek. 
Egy nap váratlanul beköltözik 
a szoprán is, és teljessé válik az 
egykori legendás Nagy Négyes. 
Minden szerep változatlan: a 
kamaszosan túlfűtött Rigoletto, 
a kacér Maddalena, az érzé-
keny Herceg, a kiszámíthatat-
lan Gilda. Sérelmek, vonzal-
mak mintha tegnap történtek 
volna, véd- és dacszövetségek 
mintha tegnap köttettek volna. 
És előttük a nagy feladat: 
egy Verdi-gála, hosszú évek 
után újra a közönség előtt. De 
olyan-e ma is a hangjuk, mint 
fénykorukban?
Ronald Harwood (Az öltöztető, 
illetve A zongorista Oscar-díjas 
szerzője) színdarabjában az 
örök ifjúságról és a művészet 
hatalmáról mesél iróniával, sok 
humorral.
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft

2012.�december�31-én,�hétfőn�19�órától
Szilveszteri bál 
a Rozbora zenekarral

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

Érd Város Díszpolgára Kitüntetõ Cím a város leg-
nagyobb elismeréseként annak a magyar vagy kül-
földi állampolgárnak adományozható, aki valamely 
kiemelkedõen jelentõs munkájával, tevékenységével 
vagy egész életmûvével mind a városban, mind orszá-
gosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elis-
merést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy 
közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azok-
nak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szo-
ciális, kulturális és gazdasági élet bármely területén 
kiemelkedõen hasznos munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelõ, maradandó eredménye-
ket értek el.

Érd Város Életmû Díja annak adományozható, aki-
nek több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, 
tudományos, mûvészeti, kulturális életmûve, valamint 
egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítha-
tó a város közössége elé.

Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek 
adományozható, akik a tudományágak valamelyiké-
ben kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzá-
járultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.  

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekrõl szóló 40/2011. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelete értelmében a díjak 
odaítélését indítványozhatják a Közgyûlés bizottságai, 
a polgármester, a városban élõ nagykorú polgárok, 
intézmények, civil szervezetek, kisebbségi önkor-
mányzatok.

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

 Polgármesteri Hivatal
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december 17. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. 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 Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

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

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

Érd történelme 9/2. 
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 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

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

december 18. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. 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 

9/2. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/2. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 48. 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 48. rész 
20:45 Híradó
21:00 Négyszemközt ism.
21:20 Fény-Kép

december 19. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/14. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. 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 48. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem Jézussal az úton 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/2. 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 4/4. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 46’ rendező: Tóth Péter Pál 

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

9/2. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

december 20. 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 48. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

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

11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 48. rész 

15:45 Mozgás
16:15 Csillagszem
16:45 Négyszemközt 
17:05 Polgár-társ
17:35 Ízőrzők Szepetnek, 50/37. gasztronómiai 

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

18:05 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 
4/4. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem  

A nagy vacsora és a megtérés 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 48. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

december 21. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

A nagy vacsora és a megtérés 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok a balkáni háborúban 1991-97 

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

10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 48. 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 

4/4. magyar dokumentumfilm sorozat, 46’ 
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 

9/2. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’  
rendező: Cséke Zsolt

20:55 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem  

A nagy vacsora és a megtérés 60’ 
22:10 Négyszemközt ism.
22:30 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

december 22. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. 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 

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

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
A nagy vacsora és a megtérés 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. 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 48. rész 
20:30 Könnyek az esőben 

amerikai filmdráma, 100’ 
rend.: Don Sharp 
fsz.: Sharon Stone, Christopher Cazenove 

22:10 Érdi Panoráma
22:40 Csillagszem

december 23. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

A nagy vacsora és a megtérés 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
A nagy vacsora és a megtérés 60’ 

17:00 Könnyek az esőben amerikai filmdráma, 
100’ rend.: Don Sharp fsz.: Sharon Stone, 
Christopher Cazenove 

18:40 Magyarok Afrikában 5/1.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:10 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 49. 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 17. – 23.

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.

December második hétvégéjén 
rendszerint karácsonyfaárusok 
lepik el a várost, ám ezen a 
hétfőn csupán egyetlen helyen 
árultak fenyőt Érd központjá-
ban: az egyik élelmiszerüzlet 
előtt öt fa árválkodott, ráadásul 
mindössze egyen szerepelt az 
ára, a többit illetően az eláru-
sítók sem tudtak felvilágosítást 
adni. Pedig kereslet már most 
is van: Kapuvári Zoltánnál, az 
Alsó utcában nemcsak érdek-
lődnek és nézelődnek, hanem 
már vesznek is.

– Ma, december 10-én kezd-
tünk árusítani. A fák Zalából 
érkeznek, én termesztem és 
vágom ki őket. Tizenöt éve áru-
lok fenyőket. Idén nordmann, 
luc, concolor, erdei, szerb luc 
és ezüstfenyő kapható nálunk 
– mondta lapunknak a vállal-
kozó.

– Az ár tavaly óta nem válto-
zott; ez egyébként a minőség és 
a méret függvénye. Az ezüst-
fenyő és a nordmann métere 
3000-4000 forintba kerül, a 
hagyományos lucfenyőé 1200-

1500 forint. A kereslet minden 
évben más: tavaly a kifejezetten 
kicsi és a kifejezetten nagy, azaz 
két és fél méteres fákat vették, 
minden fajtából. A tendencia az 
volt, hogy ha ajándékra nem is 
telik, de a fa szép legyen. Úgy 
látom, idén is így gondolkod-
nak az emberek – jegyezte meg 
Kapuvári Zoltán, akire most is 
várt egy vevő: az idős asszony 
visszatérő vásárló, idén lucfe-
nyőt vett karácsonyra. 

– Vízkeresztig a lucfenyő is 
bírja. Nyugdíjasok vagyunk, 
meg kell néznünk, mit vásáro-
lunk. Találtam egy nagyon szé-
pet, és mivel friss a fenyő, nem 
fog lehullani a tûlevele – mond-
ta a hölgy. 

– Általában kétezer darab 
fenyőt hozok fel Zalából, és nem 
sok marad belőlük. Van, aki 
a legolcsóbbat, van, aki a leg-
drágábbat keresi. A lakótelepen 
élők vagy a hosszú tûlevelû 
erdei fenyőt, vagy a normand 
fajtát választják, hogy ne hulljon 
le idő előtt a levele. Gyökeres 
fáink is vannak. Ezekből tavaly 
a nagyobbakat keresték, mert 
a kicsiket nehéz díszíteni, így 
idén nagyobbakat hoztam 
– most persze a kisebbek után 
érdeklődnek – mondta moso-
lyogva a fenyőárus. A gyökeres 
(konténeres) fák általában 1000 
forinttal kerülnek többe vágott 
társaiknál. Ezeket ünnepek 
után ki is lehet ültetni. Kapuvári 
Zoltán tapasztalata az, hogy 
a gyökeres fenyők hamarabb 
elfogynak, igaz, kevesebbet is 
hoz belőlük.

Természetesen nemcsak fát 
árulnak, hanem gally is kap-
ható, hiszen vannak, akik ha 
fenyőt nem is állítanak, néhány 
ágat vázába téve feldíszítenek. 

Sokan mûfenyőt vásárolnak; 
ezek kínálata évről évre nő, és 
legalább olyan különbségek 
vannak ár, méret és minőség 
tekintetében, mint a vágott 
fenyők esetében, és még „diva-
tozni” is lehet velük: kapható 
rózsaszín, fekete, fehér példány 
is, sőt, olyat is árulnak, ami fej-
jel lefelé állítható fel. 

Aki ragaszkodik az igazi, 
hagyományos fenyőfához, 
az fogadjon el egy tanácsot 
Kapuvári Zoltántól: a védőhálót 
ne bontsa le túl korán a fáról, 
ugyanis erre nincs szükség: 
a szobamelegtől a fenyő ágai 
hamar eredeti állásukba kerül-
nek. 

Fontos, hogy a fenyő ne csak 
formás, de friss is legyen. Ez 
persze nemcsak azon múlik, 
hogy karácsonyig a kertben 
vagy a fûtött lakásban áll-e a fa, 
hanem azon is, mikor vágták 
ki. A fák zömét már december 
elején kivágják, mielőtt a hó 
megérkezik – tehát aki decem-
ber 23-án választ magának fát, 
nem jut üdébb fenyőhöz, mint 
az, aki 15-én vásárol. 

Van, aki úgy próbálja „fris-
sen” tartani a vágott fenyőt, 
hogy beállítja egy vödör cukro-
zott vízbe, mások vizes rongy-
ba tekerik a törzs alját. Ezek 
a fogások igazából nem sokat 
érnek az olyan fák esetében, 
amelyeket jóval karácsony előtt 
vágtak ki (és külföldről szállí-
tottak Magyarországra hetekkel 
ezelőtt). A később vágott, hazai 
fák házi praktikák nélkül is 
üdék maradnak vízkeresztig. Az 
ár mellett tehát arról is érdemes 
tájékozódni, mikor fát válasz-
tunk, hogy a fenyők honnan 
származnak. 

 Ádám Katalin

Nem nõttek idén magasra a fenyõárak

Karácsonyfamustra Érden
A mûfenyõszezon már jó egy hónapja elindult, igazi, 
vágott fenyõt azonban a hét elején még csak mutató-
ban lehetett látni a város központjában. Kereslet pedig 
már van; Kapuvári Zoltánhoz, aki tizenöt éve árusít 
fenyõt Érden, már a nyitás napján, december 10-én 
érkeztek a vevõk. Hogy milyen fa a legkeresettebb, és 
hogyan alakulnak idén az árak, megtudhatják alábbi 
cikkünkbõl.

Fenyõk ár- és méretmegjelölés nélkül a városközpont egyik élelmiszer-
boltja elõtt – vajon ki kap így kedvet a vásárláshoz?
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Kapuvári Zoltán Zalában termeszti, és maga vágja ki az általa árusított 
fenyõfákat

Nemcsak a kisméretû, de a nagy fenyõfák is keresettek – sokan inkább az 
ajándékról mondanak le, mint a szép karácsonyfáról

Egészségügyi szakdolgozót keresnek
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény  

Kardiológiai szakrendelésre munkatársat keres,  
OKJ-s végzettséggel, közalkalmazotti besorolásba. 

Előnyt jelent járóbeteg-rendelésen szerzett tapasztalat. 

Érdeklődni lehet Bacsóné Szabó Julianna intézetvezető főnővérnél, 
a +36-20- 3268-863 telefonszámon.

Közlemény A Budapest-Tárnok vonalszakasz korszerűsítése során átépítésre kerül 
az Érd, Varjú utcai gyalogos-aluljáró. Az átépítés kivitelezését szakkivitelezői minőségben 
az Érdi Építő Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.) végzi. A bontási munkákat a szerződés 
alapján 2012. december 12-től megkezdték.   
Az átépítés miatt a Varjú utcai gyalogos-aluljáró 2012. december 12-től 2013. március 
15-ig lezárásra kerül.   A gyalogosközlekedés tilos és életveszélyes!

információk
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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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A kormány  február  28-ig 
Bakondi Györgyöt,  a Belügymi-
nisztérium  országos  katasztró-
favédelmi  főigazgatóját  bízta 
meg  a  téli  időjárás miatt  kelet-
kező  feladatok  végrehajtásával. 
A főigazgató  ezt  követően 
minden  megyében,  így  Pest 
megyében  is  megszervezte  a 
teendőket  összehangoló  érte-
kezletet.  Pest  megye  területe 
6394  négyzetkilométer,  ame-
lyen 1 millió 600 ezernél többen 
élnek 187 településen, 400 ezer 

háztartásban.  A régió  területén 
30  országos  útvonal  halad  át, 
az  autópályák  pókhálószerûen 
futnak össze Budapesten.
A korábbi  évek  tapasztalatai 

alapján  rendkívüli  havazással 
elsősorban  a  hegyvidéken  kell 
számolni,  amely  hófúvással  és 
csúszásveszéllyel jár együtt. A sík 
területeken, főként a zsáktelepülé-
seken pedig az elzártság okozhat 
közlekedési és ellátási gondot.
A Pest  megyei  Igazgatóság 

legfontosabb  feladata  a  véde-

kezés megszervezése  és  főként 
összehangolása.  Ebbe  az  álla-
mi  és  –  talán  először  –  a  kari-
tatív  szervezetek  illetékesei 
egyaránt  hangsúlyos  szerepet 
kapnak.  A teendőkben  sorren-
diség  nincs,  mindenki  végzi  a 
feladatát, és ami lényeges, hogy 
maximális  szervezettséggel  és 
összhangban.
A felkészülést  ismertető 

értekezlet  több  hangsúlyos 
feladatot  jelölt  meg,  felelő-
sökkel.  A közlekedés  az  élet 
mûködésének  alapja,  közúton 
és  vasúton  egyaránt.  A közúti 
tisztító  géppark  60  százalék-
ban  megújult  –  ilyen  mértékû 
javulás  emberemlékezet  óta 
nem  történt.  Lényegi  kérdés 
az  alkalmazás mikéntje,  a  gép-
park szervezett és összehangolt 
mûködtetése.
A közlekedéssel és az energia-

ellátással  egyenrangú  feladat 
az  egészségügyi  és  szociális 
ellátás  megoldása  rendkívü-
li  időjárási  viszonyok  között. 
Hamarosan elkészül a krónikus 
betegek,  időskorúak,  segítség-
gel  élők  és  a  szülés  előtt  állók 

A Pest megyei egyeztetésre  
meghívott szervezetek:
Pest Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság, 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft., EDF DÉMÁSZ 
Hálózati Szolgáltató Kft., TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft., MÁV Zrt., 
Volánbusz Zrt., Országos Meteorológiai Szolgálat, Állami Autópálya 
Kezelõ Zrt., M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt., Pest Megyei Polgárõr 
Szövetség, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, 
Budapest Fõváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve, Országos Mentõszolgálat Közép-magyarországi Regionális 
Mentõszervezete, Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete.

Értekezlet a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Szervezett védekezés  
a tél támadása ellen
A közszolgáltatók minden tél elején hangoztatják, hogy a felkészültség tökéletes, 
mindenki mindent megtett, aztán az elsõ hó vagy zordabb napok után kiderül, hiba 
van rendszerben. Elakadt jármûvek, kimaradó energiaszolgáltatás, esetleg meg-
fagyott tanyalakók érzékeltetik, hogy az egyes szolgáltatók külön-külön talán jól 
mûködnek, de valami hiányzik a védekezésbõl: az összhang, a szervezettség és a 
tájékoztatás a kulcskérdése ugyanis a tél elleni védekezésnek.

jegyzéke.  Valamennyiükre 
külön  is  figyelmet  fordítanak. 
Hasonlóan  megkülönböztetett 
helyzetben  vannak  a  hajlékta-
lanok.  A szociális  figyelmet  az 
éjjeli menedékhelyek, a nappali 
melegedők és az átmeneti szál-
lások jelentik.
A kimutatások  szerint  ebben 

a kérdésben meglehetős a lema-
radás,  és  ez  a  helyzet  a  fővá-
ros felé tereli a hajléktalanokat. 
A megoldás  elsősorban  önkor-
mányzati és karitatív feladat. Az 
elmondások  alapján  az  ellátá-
suk  olajozottan,  és  kielégítően 
megoldott.
A megye alföldi részén külön 

megoldandó  feladat  a  tanyavi-
lág  figyelése. Sok ezren,  főként 
idősek  élnek  a  tanyákon,  és 
egészségügyi,  valamint  anya-
gi  természetû  ellátásuk  szinte 
egyénenként jelent feladatot. Ez 
aprómunka, de életmentő.
A sokadik,  de  lényeges  kér-

dés a lakosság tájékoztatásának 
megoldása. Az időjárás-jelentés-
től kezdve az útviszonyokon át 
az ellátással bezárólag a megye 
írott  és  elektronikus  sajtóját 
is  felhasználják.  A gond  ezzel 
csak az, hogy a leginkább érde-
keltekhez és érintettekhez jut el 
nehezen  az  információ,  fogadó 
eszköz híján.
A központi  irányítás  alacso-

nyabb  szinten  a  megvalósítás-
ban  jelenik  meg.  A települések 
népességétől  függően  a  közép-

szintet  jelentő  kirendeltségek 
tájékoztatják  kiemelten  a  zsák-
települések  polgármestereit  a 
rendkívüli  téli  időjárásra  felké-
szülés feladatairól, a helyi saját-
ságok  és  lehetőségek  figyelem-
bevételével.  A kirendeltségek 
felügyeleti csoportokat szervez-
nek, elsősorban egészségügyi és 
szociális feladatok megoldására. 
Feladataik közé tartozik például 
az  iskolai szünet elrendelése, a 
munkavégzés  felfüggesztése,  a 
rászorulók  fûtött  helyen  törté-
nő elhelyezése. Napi  feladata a 
kirendeltségeknek a hójelentés, 

tájékoztatás  az  akadályokról, 
az  alapellátás  zökkenőmentes 
megoldása,  az  egészségügyi 
ellátás folyamatossága.
Minderről  a  Pest  Megyei 

Katasztrófavédelmi  Igazgató-
ságnak a  téli  időjárásra  történő 
felkészülés  jegyében  megtar-
tott  sajtónyilvános  értekezletén 
volt  szó  december  ötödikén, 
Budapesten.  Az  értekezleten 
elhangzottak  tanúsága  szerint 
ilyen alapos és szervezett felké-
szülés a tél támadása ellen mind-
eddig egyedülálló hazánkban. 
  Szöllős István

Érdi utcák a havas tél beköszönte után
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A témában  először  megrendezett  kiállítást 
Szedlacsek Emília,  a  kultúrház  igazgató-
ja  nyitotta  meg,  aki  elárulta,  az  ötletadó 
valójában  Ács Valéria Mária,  aki  maga  is 
alkot,  és  több munkája  is  látható  ebben  a 
teremben,  köztük  meseszerû  faliképei  és 
apró  betlehemei.  Õ  vetette  fel,  hogy  talán 
érdemes  lenne  a  mûvelődési  házzal  már 
kapcsolatban álló keramikusokat meghívni 
egy olyan közös kiállításra, amelyre azonos, 
konkrét témával készülhetnek. A kultúrház 
évek óta több fazekassal, keramikussal tart 
jó  kapcsolatot,  akik  eddig  az  intézmény 

előterében kijelölt, kerámiasarokban mutat-
kozhattak be havonként egyéni kiállításaik-
kal.  A közös  kiállítás  ötlete,  de  leginkább 
a  betlehemi  téma  azonban  kivétel  nélkül 
megérintette  őket,  így  örömmel  hozták 
el  alkotásaikat,  amelyekből  ez  a  kedves, 
elbûvölő kiállítás létrejött. 
Sajátos hangulatot  teremt a  látogató szá-

mára,  ahogy  itt  egymás  mellett  láthatja  a 
különböző  technikákkal,  egyéni  stílusban 
elkészített  Madonna-képeket,  az  anyát  és 
a kisdedet,  a  szent  családot,  a  jászol meg-
hittségét,  a  betlehemi  királyok  jövetelének 
ábrázolását.  Az  alkotók  hasonló  anyaggal, 
de más-más  technikával,  és persze, egyéni 
stílusban  és  szemléletmódban  közelítették 
meg  a  témát.  A kiállításon  a  nyers,  terra-
kotta  színû  agyagfigurák  kellemes  össz-
hatásban  egészülnek  ki  a  színes  mázas 
és  raku  technikával  készített  betlehemek-
kel,  dísztárgyakkal,  szenteltvíz-  és  gyer-
tyatartókkal. A faliképek, a dombormûvek, 
az  asztalon  elhelyezett  térbeli  plasztikák 
vagy  éppen  a  Jézus  születésének  törté-
netét  ábrázoló  habán  váza  is  a  közeledő 
ünnep békességét  és  a világot  egyszeriben 
ellepő csodáról üzennek: a Megváltó világ-
ba  érkezéséről.  A különleges  kiállítás  érté-
ke még,  hogy  az  egyéni  alkotások mellett 
csoportok,  mûvészeti  körök,  egyesületek 

munkái  is  láthatók. Bemutatkozik  itt  alko-
tásaival a Mészáros László Képzőmûvészeti 
Egyesület  kerámiacsoportja,  az  érdi 
Varázsföld  Alkotókör,  valamint  az  Érdi 
Szociális  Gondozó  Központ  Habilitációs 
Központja  is.  A felnőttalkotások  mellett 
gyermekek munkái is felfedezhetők, hiszen 
az  Eötvös  József  Általános  és  Alapfokú 
Mûvészetoktatási  Intézmény  SNI  tanuló-
nak  kerámiái  Ercsiből,  valamint  a  sóskúti 
Andreetti  Károly  Általános  és  Mûvészeti 
Iskola Kerámia Szakköre is bemutatkozott. 
A kiállítás  megnyitójának  meghitt  han-

gulatot kölcsönzött  a Habilitációs Központ 
Csengettyû  együttese  és  Erényi Júlia éne-
kes.  Az  érdi  Habilitációs  Központban  fog-
lalkoztatott  fiatalok  zeneterápiás  foglal-
kozás  keretén  belül  ismerkedtek  meg  a 
csengettyûkkel,  és  évek  óta  így  zenélnek. 
Ezúttal egy különleges karácsonyi dalokból 
összeállított mûsorral bûvölték el a közön-
séget, míg  Erényi  Júlia  az  alkalomhoz  illő 
dalokat énekelt. 
Azoknak, akik nem lehettek jelen a meg-

nyitón,  talán  jó  hír,  hogy  a  különleges, 
Betlehemes kerámia kiállítás december 23-
ig  hétköznap  10-18  óráig,  szombaton  ren-
dezvénytől  függően,  vasárnap  13-17  óráig 
tekinthető meg a Szepes Galériában.   B. E.

Karácsonyi kiállítás a Szepes Galériában

Betlehemek kerámiából
Az eltelt évszázadok, évezredek so-
rán sokan és sokféleképpen meg-
örökítették már a Megváltó szüle-
tésének, világra jövetelének törté-
nelmi körülményeit. Idén az érdi 
és a térségben élõ keramikusok 
betlehemi alkotásaiból nyílt váro-
sunkban egy különleges kiállítás 
december 2-án, advent elsõ vasár-
napján a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ galériájában.

Szekér Gizi a jászol egyszerûségét ábrázolta 
nyers terrakotta agyagból készült munkájában

Lindtner Gábor alkotása a Habilitációs Köz
pontból
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R. Nagy Erika az ajándékokkal érkezõ királyok 
fogadását örökítette meg figuráiban

helyi társadalom

Pályázati felhívás 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a fogorvosi ügyeleti ellátás 
biztosítására a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a fogászati 
alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén - folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum 6 óra helyszíni tartózkodás-
sal - kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon 
vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, az Egészségbiztosítási 
Pénztárral kötött szerződés szerinti finanszírozással.

Pályázati feltételek:
•  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) 

EüM. Rendeletben valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V. 11.) Esz CsM rendeletben foglalt 
feltételek megléte;

•   Fogorvosi képesítés;
•   Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek-

ről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet szerinti rendelő és egyéb tárgyi feltételek 
megléte;

•   Működtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása.

Csatolandó dokumentumok
•  Részletes szakmai önéletrajz;
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•  A végzettséget igazoló okirat hiteles másolata;
•  Vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok;
• Tárgyi feltételek meglétét igazoló dokumentumok;
•  Működtetési jog meglétét igazoló határozat, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatal 

Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének határozata arról, hogy a pályá-
zó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek;

•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 
megismerhetik.

Az ügyelet megszervezése és működtetése a pályázó feladata.

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő meg-
jelenést követő 30 nap. A pályázati felhívás az Egészségügyi Közlöny 2012. december 
5-ei, 20. számában jelent meg.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a pályázat benyújtási határidő lejártát követő soros ülés.
A megbízás időtartama: 3 év
A feladatellátás kezdő időpontja: 2013. február 1.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot 2 példányban zárt borítékban 
„Pályázat alapellátási fogorvosi ügyelet működtetésére” felirattal ellátva Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve (2030 Érd Alsó utca 1.) T. Mészáros 
András polgármester részére kell benyújtani.

Felvilágosítás kérhető: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportnál Dudás Erzsébet csoportvezetőtől  

a 06-23-522-318 telefonon vagy személyesen előzetes időpontegyeztetést követően.
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VETÉLKEDŐ

Erzsébet-vetélkedő Kárpát-medencei 
gyermekeknek!

Ajándék vagy nyaralás? Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel az 
Erzsébet-vetélkedőn, mely Magyarország büszkén csillogó és szerényen 
rejtőzködő kincseit segít felfedezni.
Szólj az iskoládból két barátodnak, osztálytársadnak, s már be is 
nevezhetsz a csapatversenyre! 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány négyfordulós, internetes vetélkedőt 
hirdetett 7-12. osztályos gyermekek 3 fős csapatai számára.

Regisztráció és jelentkezés: 2012. december 6-tól 2013. január 19-ig

A vetélkedő kezdete: 2012. december 10.

Szóbeli döntő a legjobb 10 csapat részvételével: 2013 áprilisa

Nyeremény: összesen 1 millió Ft értékű magyarországi, vízparti üdülési 
lehetőség és tárgynyeremény

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!

Ha többet szeretnél tudni a részletekről, kattints az Erzsébet-program 
honlapjára, s nevezz be az Erzsébet-vetélkedőre!

www.erzsebetprogram.hu
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Az ország több pontjáról érkez-
tek óvodás és kisiskolás gyere-
kek Budapest XIII. kerületébe, 
a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Hivatalának Teve utcai 
épületébe, hogy részt vegyenek 
egy balesetmegelőzési céllal 
megrendezett bábversenyen. 
Nyolc óvodás és tíz iskolás cso-
port indult átlagosan hét részt-
vevővel, akik Pest, Bács-Kiskun, 
Fejér, Komárom-Esztergom, 
Jász-Nagykun-Szolnok és 
Nógrád megyéből érkeztek. 
Dr. Mihály István r. dandártá-
bornok, rendőrségi főtanácsos, 
megyei főkapitány megnyitó-
beszédében elmondta, hogy 
a verseny nem titkolt célja a 
felnövekvő ifjúságban erősíteni 
a közlekedés biztonsága iránti 
igényt a szabályismereteken és 
a veszélyekre való figyelmezte-
téseken keresztül.

 Az öt-tíz perces, néha 
hosszabb darabok figyelemfel-
keltő módon, a kicsik számá-
ra is élvezetesen, olykor mesei 
elemekkel tarkítva foglalták 
össze azokat az alapvető köz-
lekedési szabályokat és isme-
reteket, amelyekkel jó, ha már 
a gyerekek is tisztában vannak. 
Elhangzott például az úttesten 
való átkelés biztonságos módja, 
a közúti jelzések értelmezése 
vagy a kerékpáros közlekedés 
szabályos menete. Sokféle báb-
előadást láthattunk, némelyek 
paraván mögött, mások paraván 
nélkül, kesztyûbábbal, mario-
nett bábukkal, testre aggatott 
állatokat és embereket min-
tázó figurákkal készültek, de 
még hulladékokat megjelenítő 
bábok is feltûntek a környe-
zetvédelemre irányítva a figyel-
met. A hanganyaggal is kísért 

előadások a KRESZ-táblák és a 
jelzőlámpák különféle változa-
tait sorakoztatták föl, de volt 
olyan csoport, amelyik oktató 
videót is hozott magával, ezt a 
zsûri kevésbé értékelte, mond-
ván, hogy jobban örülnek, ha a 
résztvevők személyes játékuk-
kal, énekeikkel teszik színessé 
az előadást. Amíg a csoportok 
előkészítették a színpadot, a 
közönség soraiban ülő gyere-
kek a közlekedés szabályaira és 
az ahhoz kapcsolódó ismere-
tekre vonatkozó kvízkérdéseket 
válaszolhattak meg, mint pél-
dául „mit jelentenek az egyes 
táblák jelzései?”, „milyen tarto-
zékai vannak a kerékpárnak?” 
vagy „melyek a veszély esetén 
hívható legfontosabb telefon-
számok?”. A helyes válaszokat 
a rend őrei édességgel jutal-
mazták. Bár senki nem távozott 
dicséret és díj nélkül, a köztiszt-
viselőkből és színmûvészekből 
álló zsûri az újszerû és meglepő 
ötleteket értékelte a legjobban, 
s arra biztatta a résztvevőket, 
hogy továbbra is lelkesen és 
a saját eszközeiken keresztül 
mutassák be, hogyan kell köz-
lekedni.

Marozsiné Suhari-Nagy Erzsé-
bet, a Kecskeméti Református 
Általános Iskola pedagógusa 
már több éve részt vesz a ver-
senyen tanítványaival, szinte 
minden évben dobogós helye-
zést érnek el, az idei előadásuk 
különdíjas lett. A tanítónő írta 
a darabot 2. osztályos diákja-
inak, a díszlet pedig a szülők 
segítségével készült el, akik a 
gyerekek felkészítéséhez is hoz-
zájárultak, amikor a szövegeket 
kellett megtanulni vagy a közle-
kedési szabályokat értelmezni. 
Szeptember óta készültek, kör-

Bábverseny közlekedési szabályokkal

„Balra, jobbra, majd megint balra”
Idén 15. alkalommal rendezte meg a Pest Megyei 
Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága 
„Úton-útfélen” címmel közlekedési és baleset-
megelõzési témájú bábversenyét.

nyezetismeret órán és a tanul-
mányi kirándulások alkalmával 
is foglalkoztak a témával, figyel-
ték a táblákat. Bábjátékukkal 
– melyben az évszakok válta-
kozása is szerepet kapott – a 
kerékpáros közlekedés szabá-
lyait próbálták ismertetni, ami-
vel különösen fontos már gye-
rekkorban tisztában lenni. 

A bábverseny ha játékosan, 
szórakoztatóan is, de arra hívta 
fel a figyelmet: érdemes időben 
átadni a szabályokra vonatkozó 
tudást, mert ezzel megkönnyít-
jük a tájékozódást azok számá-
ra, akik velünk együtt akarnak 
közlekedni, s akik talán képesek 
lesznek tovább alakítani válto-
zásnak indult szabályainkat.

 Esze Gabriella

Az óvodások 1. helyezettje – a kunszentmártoni Margaréta Bábcsoport

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei Dr. Mihály István r. dandártábor-
nok köszöntötte a gyerekeket és 
kísérõiket

panoráma

Két esztendeje jelent meg Bíró András Versmondogató címû köny-
ve és máris itt a folytatás, gyermekeknek szánt verseinek második 
kötete. A szerző indoka a következő: „Kilencvenedik évembe lépve 
mondják nekem, hogy a két évvel ezelőtt, Versmondogató címmel 
egybegyûjtött versek kötetei elfogytak. Ezért aztán ismét nekiáll-
tam a válogatásnak…” 

A most megjelent kötetbe került tizenöt vers – a Pesti tavasztól a 
Pipafilozófiáig – egy része olvasható a költő felnőtteknek szóló ver-
seskönyveiben is, ami azt sugallja, hogy célja nem csupán a gyerme-
kek játékos, csengő-bongó dallamú rímezetekkel történő szórakoz-
tatása volt, hanem a világos-tiszta életpélda felmutatása is. Az első 
vers 1941-ből származó tavaszi emléket elevenít fel. Örvendetes, 
hogy több versből a 
szeretnivaló termé-
szet képei bukkan-
nak elő (Kiscsibék, 
Két szőlőszem 
elindul, Nyugalmat 
ád, Kecskevers, 
Sültgesztenyék). 
Az emberi szor-
galmat ábrázolja 
a költő az Épül 
a ház, az Asztalt 
készít az asztalos 
címû verseiben. 
Úgy jeleníti meg 
cseperedő olva-
sói előtt az életet, 
mintha a mesében 
gyökerezne min-
den bölcsessége, 
miközben kihall-
ható a léttér realitása is. „Ez a húsvét olyan ünnep, / bocsánata van 
a bûnnek. / Fönt a hegyen az a Kereszt / új élet útjára ereszt” – írja 
egy helyütt. Talán a legjobban-legmeghatóbban a számok elmaradt 
esküvőjét elmesélő és a téli zenekart bemutató versek érintik meg 
a gyermekek lelkét. Bíró András új gyerekverskötetének legfőbb 
érdeme: a továbbsugárzó szeretet jelenléte. 

A verseket Basa Katalin élénk, színes grafikái illusztrálják. 
A Versmondogató 2. a Csuka Zoltán Városi Könyvtár kiadásában 
jelent meg. A tipográfia és a tördelés M. Nagy Péter munkája. 
A könyv az Érdi Rózsa Nyomdában készült. (Bíró András – Basa 
Katalin: Versmondogató 2. Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 
2012..)

 Zsirai László

Versmondogató 2.
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A  VII.  Országos  Öregtáncos 
Találkozót  december  elsején, 
este hét órai kezdettel rendezte a 
Csepeli Öregtáncosok Együttese. 
Ezt  a  rendezvényt  használták 
fel Guinness-rekord  felállítási 
kísérletre,  amelyre  meghívták 
az érdi Magtár Tánccsoportot is. 
A rekordot  jelentő  feladat  telje-
sítése nem volt könnyû, magyar 
néptánc  kategóriában  kellett 
elérni  a  „legtöbben  egyszerre 
ugyanazt  a  táncfolyamatot  öt 
percen  keresztül  táncoló  cso-
port”  szintet.  Minden  csoport-
nak ugyanazt a szatmári táncot 
kellett  megtanulnia.  A kísérlet 
sikerrel  járt,  a  rekordot  342-en 
táncolták  –  köztük  a  Magtár 
Tánccsoport tagjai.
A Magtár  Tánccsoport  az 

Érd-Ófalusi   Pincetulajdo-
nosok  Egyesületének  lelkes 
amatőr   tagjaiból  alakult, 
csaknem  három  évvel  ezelőtt. 
A csoporthoz  folyamatosan 
csatlakoztak  olyan  fiatalok, 
akiket  a  néptánc  szeretete  és 
a  közösség  szelleme  vonzott. 
Felnőtt  csoportjuknak  jelenleg 
16  tagja  van,  de  folyamatosan 
érkeznek új jelentkezők. Törek-
szenek  a   tudatos utánpótlásra, 
gyermek és ifjúsági csoport dol-
gozik a felnőtt együttes mellett.
Mivel   táncpróbáikat  nyáron 

a  Hudák  család  magtárá-
ban  tartják,  ezért  döntöttek  a 
névválasztás  során  a Magtár 
Tánccsoport név mellett.
Az együttes rendszeresen részt 

vesz  rendezvényeken,  bemuta-
tókon,  utcabálokon. Program-
juk  Érd  sokszínû  hagyománya-
ira  épül,  ezért nemcsak  táncol-
ni  tanultak  meg,  hanem  az  itt 
bemutatott  ruhákat  is  maguk 
készítették, megőrizve azt a régi 
szokást,  amikor  a  lányok  még 
maguk  készítették  el  kelengyé-
jüket.
A Magtár Néptánccsoport tag-

felvételt  hirdet  táncolni  szerető 
felnőttek számára.
Alsó korhatár 18 év, felső kor-

határ  nincs.  Jelentkezni  folya-
matosan,  a  hudakagi1@gmail.
com email-címen és a 06-30-374-
6603-as telefonszámon lehet.

Guiness-rekord a színpadon

A sikeres rekordkísérlet résztvevõi

Nyári emlék: a tánccsoport fellépése az érdi utcabálon

Oltóközpont, utazási tanácsadás
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézetben (2030 Érd, Felső utca 39.) bővült a lakossági szolgáltatások köre: oltóközpont és utazási 
tanácsadás várja az érdeklődőket.
Rendelés minden kedden: 17 órától 19 óráig    
A rendelésre előjegyzés szükséges a 06 23 365 232,  vagy a 06 23 369 039 telefonszámon, illetve a szakrendelő internetes portálján, 
regisztráció után: www.szakrendeloerd.hu.
      
Igénybe vehető szolgáltatások: 
1.  Megbetegedési veszély elhárítása miatt végzett oltások, pl. influenza, fertőző májgyulladás, veszettség, méhnyakrák elleni oltások, 

stb.
2.  Cégek részére a munkakörhöz kapcsolódó oltások beadása.
3. Egyénre szabott utazási tanácsadás.
4.  Nemzetközi utazásokhoz kapcsolódó kötelező és ajánlott védőoltások beadása. 
Az oltásokat az OEP nem támogatja, de az egészségpénztáraknál elszámolható.

„Drogosnak lenni nem érdem. Leszokni a drogokról 
sem különösebben az. 
Ne várd, hogy meghajoljon ezért előtted a világ.
Viszont beszélni a kalandról hasznos lehet. 
Ha ezt izgalmasan teszed még élvezetes is. 
Viktor könyve ilyen: hasznos és élvezetes.”

(Kiss Tibi zenész, képzőművész, 
a Quimby zenekar frontembere)

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

Kubiszyn Viktor: 
Drognapló 
című könyvének bemutatójára

Időpont: 2012. december 19. szerda 15 óra
Helyszín: Leálló Sáv Drogkonzultációs Iroda
Érd, Vörösmarty u. 31. 

A szerző saját élményei alapján írja le a kábítószerek hatását az emberre, kapcsolatainak alakulására, s ennek 
szépirodalmi visszatükröződését. Bemutatja a függőség kialakulásának rémséges egyéni és társas útját, a 
visszaesésekkel szabdalt pokoljárást, s végül a tisztává válás gyötrelmeit és eredményeit. 
Szlengszótár és kábszerlista egészíti ki ezt a páratlanul őszinte vallomást.

információk
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Érdi Újság 15
ADVENTIVÁSÁR

ÁLLÁS

Érdi szépségstúdióba 30 év alatti recepcióst 
keresünk. T:06 30 9 572 019

ÁLLAT

Fajtatiszta labrador kiskutyák eladók.  
T:06 30 563 5544

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







EGÉSZSÉG

FENYÕVÁSÁR

Fenyõfavásár termelõi áron háznál, válogatott, 
gyönyörû LUC- és EZÜSTFENYÕ nagy választék-
ban,  1-4 m-ig. T:06 20 312 7676, Érd, Fehérvári út 
17. (Bagoly utcánál)

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS 

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

GÉP

GUMISZERVIZ

INGATLAN

ÚJÉPÍTÉSÛ! IX. Mester utcában téglaépítésû 
garzon lakás 10,5 mFt. Ugyanitt 1,5 szoba 13,25 
mFt. Illetékment 0630-2754376   
www.ingatlan.com/6977559

XIII. Nõvér u., 474 nm-es telken 120 nm-es kör-
bejárható családi ház eladó. 4 szobás cirkó fûtéses. 
IÁr:41 MF 0670-5616164    
www.ingatlan.com/6943359

INGATLAN

6,9 M Ft-ért eladó Érden a Fürj utcában 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

Érd központban 56 m² lakótelepi 2 szobás étkezõs 
lakás áron alul eladó, iár:7,5 M Ft. T:06 30 896 7081

INGATLANIRODA

















JÁRMÛ

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

KERT

KERTI MUNKA 

Szakképzett kertész vállal FAKIVÁGÁSt elszál-
lítással is, anyagi felelõsséggel! Bozótírtás, térkö-
vezés. TÉLI 15% AKCIÓ az újság felmutatásával! 
0630/287-4348

KIADÓ

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 bútorozva, 
igényes párnak vagy személynek kiadó T:06 20 
268 1019

Érden téliesített kis ház kiadó 50 E Ft/
hó+rezsi+1 hónap kaució. T:06 70 543 8982

Érden 52 m² társasházi lakás, garázzsal, tároló-
val kiadó. T:06 20 594 7894

KIADÓ LAKÁST KERES 

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

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

KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS 

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

KÖNYVELÉS

Benefit Könyvelõiroda Kft. Megbízható, 
szakszerû, olcsó könyvelés! 2040, Budaörs, 
Õszibarack utca 10. Tel: 06 20 3645777 Elsõ 
hónap könyvelése ingyen!

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

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

MASSZÁZS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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



























OKTATÁS

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR

Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelmesen 
az Ön otthonában. Hívásra házhoz megyek. T.: 06 
70 234 9420

RÉGISÉG

ROBOGÓ

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

RUHAJAVÍTÁS

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

SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

SZOBAFESTÉS 

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

SZOLGÁLTATÁS











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

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érd-Százhalombatta között fõúton 3021 
m² zártkerti telek. Ár:3,8 M Ft. T:0620 252 1723

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TETÕSZERVIZ

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA





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

ÜDÜLÉSI JOG

ÜDÜLÉS 

Clubhotel Kreischberg, 150m-re sífelvonótól 
8 fõs 4 hálós apartman: konyha, sítároló, well-
ness 2. hét: 01.12-19-ig kiadó 55 ezer Ft/fõ/hét. 
Visszahívom 06-1-340-6957

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

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

VEGYES

Szekrénysor, nyitható ágy, színes TV, 
hatszögletû asztal, fotel, páraelszívó olcsón eladó. 
T:20 313 5132









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

www.ingatlan.com/6889416

DUNAI PANORÁMÁS, TETÕTERASZOS, 74 nm-es 
téglaépítésû, 3 szobás lakás III. Királyok útján 

eladó. Ár: 36,49 mFt 0630-4110036

www.ingatlan.com/6995428

XIII. Rozsnyai u., Rákos patak mellett, 
vadonatúj tégla építésû 1+ 3 félszobás lakás 

eladó. Ár: 22,99 MFt 0630-5213993
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Az utóbbi években az Érdi VSE labdarúgó-utánpótlás csapataiban 
egyre több gyerek ismerkedik a labdarúgás alapjaival, és vesz részt 
a korosztályos csapatok bajnokságában. Az elmúlt szezon eredmé-
nyeiről és a távolabbi célokról kérdeztük ifj. Horváth Sándort, az 
utánpótlás szakág vezetőjét.

 Az U7-től az U19-ig hét korosztályban folyik a képzés, és vesz-
nek részt a csapatok a különböző bajnokságokban – foglalta össze 
röviden a „kereteket” bevezetőben ifj. Horváth Sándor. 

– Ma már elmondhatjuk, hogy csoportonként átlagban 22-24 
gyerek vesz részt az edzéseken. Jövőre elképzeléseink szerint az 
alacsonyabb korosztályokban már 2-2 csapatot szeretnénk indíta-
ni a bajnokságokban. Az őszi szezon befejeztével egyértelmûen 
láthattuk, hogy jelentős fejlődésen mentek át csapataink. Két kor-
osztály: az U13 és az U15 első helyen áll a Pest megyei korosztályos 
bajnokságban. Többi korosztályos csapatunk is szép sikereket és 
helyezéseket ért el. Külön ki kell emelni a 17 éveseket, akik két 
korosztállyal feljebb, az U19 NB II-es bajnokságában indultak. Itt 
nemcsak megállták a helyüket, hanem az igen dicséretes 5. helyen 
zárták az őszi szezont.

– A feltételrendszerünkhöz képest – pályák, edzők – nagyon nagy 
a gyereklétszám. Ezen mindenféleképpen javítanunk kell. Arra 
törekszünk, hogy az edzők a képzettségük mellett játékosmúlttal is 
rendelkezzenek. Jelenlegi edzőink is NB II-es vagy NB I-es játéko-
sok voltak. Természetesen a kis világítással ellátott mûfüves pálya 
javított a lehetőségeinken, de az őszi-téli napokon már a felnőtt 
csapat is itt folytatta edzéseit, így a lehetőségek csökkentek. Az 
évszak és az időjárás megszabta lehetőségeken belül a nagypályát 
használjuk edzésekre és a mérkőzésekre. A túlzott igénybevételt 

előbb-utóbb mindkét pálya megsínyli. Sokszor irigykedve nézzük 
a környező településeket, ahol lényegesen kedvezőbb helyzetben 
vannak: kisebb létszám mellett két-három pálya is rendelkezésre 
áll. A szerényebb feltételeket magasabb színvonalú szakmai mun-
kával tudjuk ellensúlyozni.

– Terveink szerint – folytatta ifj.Horváth Sándor – szeretnénk 
minél hamarabb arra a szintre eljutni, ahol ma a Százhalombatta 
áll. Az NB III-as csapat keretében 14 saját nevelésû játékos van. 
Véleményem szerint a saját nevelésû játékosok sokkal jobban 
ragaszkodnak az anyaegyesülethez. Nagyobb motivációt jelent 
hazai nézők előtt játszani, és a nézőket is vonzza, ha több hazai, 
„ismerős” játékos van a csapatban. Erre már számos példát látunk 
az NB I-es csapatoknál is, lásd MTK, Szombathely. A gyerekeket 
is motiválja, ha azt látják, hogy előbb-utóbb bemutatkozhatnak 
és játéklehetőséghez juthatnak a hazai csapatban. Minden korosz-
tályban vannak tehetséges játékosaink. Az sem elképzelhetetlen, 
hogy közülük akár többen is magasabb szintre eljussanak, és akár 
NB I-es vagy NB II-es csapatban is megmutassák tehetségüket.

A bajnoki mérkőzések után december 20-ig tartanak az edzések 
az összes utánpótlás csapatnál. Sajnos csak a legkisebb korosztály-
nak tudtunk termet szerezni, a többi korosztály sportolói dacolva 
az időjárás viszontagságaival, hóban, fagyban, sárban, de lelkesen 
vesznek részt az edzéseken. Az új évben január közepén kezdődik 
a felkészülés. Továbbra is folyamatosan várjuk az érdeklődőket 
valamennyi korosztályos csapatunkba.

Az edzések időpontjáról ifj. Horváth Sándornál lehet érdeklődni 
a +36-20/366-1067-os telefonszámon.

 Harmat Jenő

Továbbra is várják a gyerekeket, minden korosztályban                

Sikeres utánpótláscsapatok

Az idõjárás sem lehet akadálya az edzések megtartásának
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Nyári emlék: a gyerekek egy csoportja edzõikkel

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

pályázatot hirdet
Lukin László A.M.I. 2030 Érd, Felső u. 33. 

szaktanítást végző klasszikus gitártanár 
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 felada-
tok: klasszikus gitároktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, klasszikus gitárszak, 
•  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 
0620/3883086, 0623/364318 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33.) Kérjük a borítékon feltün
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4595/2012.,  valamint a 
munkakör megnevezését: szaktanítást végző klasszikus gitártanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu email címen 
keresztül 

•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag megismerése után, személyes találkozó, majd telefonos vagy 
emailes 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 hon
lapon szerezhet. 

Régi hagyomány, hogy a Mikulás nemcsak a családokhoz, de az óvodákba 
is ellátogat. A Kisfenyves óvoda apróságai dalokkal, verssel köszöntötték, 
gyümölccsel, süteménnyel kínálták a sok munkában megfáradt Télapót. 
Sajnos a Mikulás az utcán hagyta a szánját, de a puttonyát szerencsére 
nem felejtette odakint, és mint mindig, most is minden gyereket meg-
ajándékozott. 

Mikulás a Kisfenyvesben

mozaik

A s c e n t  H a l l á s s z a l o n  É r d e n

www.starkey.hu

I n g y e n e s  h a l l á s v i z s g á l a t    •    K a m a t m e n t e s  r é s z l e t f i z e t é s i  l e h e t ô s é g    •    H a l l ó k é s z ü l é k  p r ó b a h o r d á s    •    A  r é s z l e t e k r ô l  é r d e k l ô d j ö n  ü z l e t e i n k b e n

Ajándékozzon jobb hallást szeretteinek!    Amerika vezetô hallókészülékei Magyarországon.

Gyermekellátás
Margit körút 57.

ÚJ!

66% kedvezményt adunk két SoundLens hallókészülék 
egyidejû vásárlása esetén 2012. december 31-ig.

 INGYENES
 hallásvizsgálat

 KAMATMENTES
 részletfi zetési lehetôség

 HALLÓKÉSZÜLÉK
 próbahordás

EGYÉNI.

DIGITÁLIS.

„LÁTHATATLAN”.

SoundLens.

lókészülék 

A  K O C K Á Z AT O K R Ó L  O LVA S S A  E L  A  H A S Z N Á L AT I  Ú T M U TAT Ó T,  VA G Y  K É R D E Z Z E  M E G  K E Z E L Ô O R V O S ÁT !

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

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


