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Városi közgyûlés
Újra a képviselõk asztalára került a helyi köz-
oktatási intézmények mûködtetése. 

2

Adózási változások
A városvezetői tájékoztatón az építmény-  
és telekadó emelésének okairól volt szó. 

3

Nagycsaládos táncház

Megtartotta immár hagyományos karácsonyi táncházát az Ága-Boga Nagycsaládo-
sok Érdi Egyesülete. A Vörösmarty gimnázium nagytermében több mint száz csa-
lád mulatott, ünnepelt együtt. A kicsiket és nagyokat a diósdi Naprózsafa Együttes 
zenés-táncos népi mesejátékkal varázsolta el, majd a tagcsaládok énekeltek, 
zenéltek. 10. oldal

Ünnep a szociális gondozóban
Az érdi Szociális Gon-
dozó Központ Mód-
szertani Gyermekjóléti 
Központjának ünnep-
ségén zsúfolásig meg-
telt a lakótelepi két kis 
klubhelyiség: egyesek 
díszes fenyõfát álmod-
tak a fehér rajzpapírra, 
mások gyöngybõl fûztek 
díszeket, nyakláncot, 
vagy papírból formáz-
tak hópelyhet, virág-
szirmot és függõdíszt 
az ablakba.  10. oldal

Szalagavató bál

Budaörsön tûzték fel a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
végzõs diákjaira a szalagot, amely – ahogy az õket 
köszöntõ beszédben elhangzott – a gimnázium kö-
zösségéhez való mindenkori tartozást jelképezi. 
A ceremónia után az öt búcsúzó osztály az elmúlt 
nyolc év emlékezetes pillanatait idézte fel egy-egy 
képvetítéssel.  5. oldal

Laborfejlesztés
Tájékoztatón számoltak be a Vörösmarty gim-
náziumban zajló fejlesztések eredményeirõl. 

4

Milliárdos támogatás
Az Önerő Alapból összesen csaknem 1 milliárd 
Ft-ot ítéltek meg a csatornázás támogatására.

12

Fõtéri fenyõ

Három Mikulás várta 
édes finomságokkal a 
legkisebbeket a Fõtéren, 
a Fidesz érdi szervezete 
által felállított mindenki 
karácsonyfája mellett. 
 13. oldal

Kellemes ünnepeket  
kívánunk minden  

kedves olvasónknak!

Az Érdi Újság következő száma 
2013. január 10-én  

jelenik meg.
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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 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 előzetes 
telefonbejelentés 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 Könyvtárában, 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  
telefonbejelentés 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.

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

Négy sürgős indítvánnyal kiegé-
szült, három visszavont előter-
jesztéssel módosult a közgyûlés 
napirendje december 13-án 
megtartott, idei utolsó rendes 
ülésén. A polgármester azon-
ban arról is tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy mégsem utoljára 
ültek össze ebben az eszten-
dőben, mert az adminisztratív 
okok miatt visszavont javasla-
tokról mindenképpen döntést 
kell hozni, így az ünnepek előtt 
még egy rendkívüli értekezletre 
is sort kell keríteniük. 

Az első napirendi pont, az 
iskolák mûködtetése tárgyában 
a közgyûlésnek két választása 
volt: vagy elfogadja a miniszté-
rium által megállapított mértékû 
hozzájárulás megfizetését, vagy 
vállalnia kell az oktatási intéz-
mények üzemeltetésének teljes 
költségét. A hozzájárulás mér-
téke havi szinten több mint 35 
millió forint, ami gyermeken-
ként körülbelül 90-100 ezer 
forintot jelent. Amennyiben az 
önkormányzat az intézmények 
üzemeltetését vállalja, az erre 
a célra fordítandó 500 millió 
403 ezer forint összegû kiadás 
az önkormányzati költségvetést 
terheli, így a bevételek és kiadá-
sok egyenlege hiányt mutat, 
márpedig a törvény alapján a 
költségvetésbe nem tervezhető 
mûködési hiány, ezért a pol-
gármester azt javasolta a kép-
viselőknek, hogy fogadják el a 
javasolt hozzájárulás megfize-
tését. Kéri Mihály bejelentette, 
hogy az oktatási és mûvelődési 
bizottság 3 igen, 1 nem szava-
zattal és 2 tartózkodással valójá-
ban nem hozott érdemi döntést 
a tárgyban. Arról is tájékoztatta 

Harmincnégy napirendi pont a közgyûlés asztalán

Érdi hozzájárulás az iskolák mûködtetéséhez
Ahogy az várható volt, a városi közgyûlés decem-
beri ülésén újra a képviselõk asztalára került a he-
lyi közoktatási intézmények mûködtetése. Az Emberi 
Erõforrások Minisztériuma arról küldött értesítést, 
hogy elfogadta ugyan az érdi önkormányzat felmen-
tési kérelmét, miszerint a város nem képes vállalni 
az iskolák mûködtetését, azonban ez esetben is, Érd 
gazdasági és jövedelemtermelõ képességét felülvizs-
gálva, megállapította, hogy az érdi önkormányzatnak 
évi 429 millió forint mértékû hozzájárulást kell fizetnie 
az oktatási intézmények mûködtetésére.    

a közgyûlést, hogy módosító 
indítványként felmerült, hogy 
az önkormányzat az eddigi fel-
hőtlen együttmûködést megkö-
szönve és megbecsülése jelé-
ül az intézményvezetőket és a 
pedagógusokat kétheti illetmé-
nyüknek megfelelő jutalomban 
részesíthetné, persze – tette 
hozzá – jómaga is tisztában van 
vele, hogy sem az idei, sem a 
jövő évi költségvetésben erre 
nem tudnak forrást biztosítani. 
T. Mészáros András polgármes-
ter megnyugtatta a közgyûlést, 
hogy minden részletkérdés meg-
felelő kezelése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
feladata lesz. Nem vitatta, hogy 
a pedagógusok minden köszö-
netet és elismert megérdemel-
nek, de egyrészt nem búcsúz-
nak el tőlük, hiszen továbbra 
is itt oktatják az érdi gyerme-
keket, másrészt, a költségve-
tésben biztosan nincs keret az 
anyagi jutalmazásra – javasol-
ta viszont, hogy szervezzenek 
részükre egy közös ünnepsé-
get a városban. A jutalmazásra 
vonatkozó módosító indítványt 
a közgyûlés 1 igen, 10 nem és 
4 tartózkodás mellett elutasí-
totta, majd – 11 igen, 1 nem és 
4 tartózkodás mellett – elfogad-

ta, hogy a saját tulajdonában 
álló, 2013. január 1-jétől állami 
fenntartásba kerülő köznevelési 
intézmény feladatainak ellátá-
sát szolgáló, ingó és ingatlan 
vagyon mûködtetéséhez havi 35 
millió 753 ezer forint összegû 
hozzájárulás megfizetését vállal-
ja. A polgármester Pulai Edina 
(Jobbik) kérdésére válaszolva 
közölte, a képviselőnő által 
korábban javasoltaknak megfe-
lelően a legtöbb intézményben 
sikerült a nem alapfeladat ellá-
tását szolgáló vagyontárgyakat 
külön helyrajzi számon levá-
lasztani. 

A továbbiakban Segesdi János 
egészségkártya-vásárlásról szóló 
tájékoztatóját hallgatták meg 
a képviselők. Egy papír alapú, 
bankkártya nagyságú kártya 
készítését vállalná egy társaság. 
Ez a kártya tartalmazza tulajdo-
nosa legfontosabb egészségügyi 
és személyes adatait, valamint 
a baleset, rosszullét esetén érte-
sítendők elérhetőségét, amit 
iskoláskorú gyermekek, nyug-
díjasok és véradók részére, 
darabonként 300 forintért ren-
delhetne meg az önkormány-
zat. A képviselők egyelőre csak 
tájékoztatást kaptak a szolgálta-
tásról, döntést még nem kellett 
e tárgyban hozniuk. 

A városi plénum döntést 
hozott a sürgős indítványként 
beterjesztett hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékének 
emeléséről, és – az Érd-Kom 
15,56 százalékos javaslatával 
ellentétben – elfogadta, hogy az 
emelés 5,8 százalékos legyen, 
így az egységnyi ürítései díjat 
432,5 Ft-ban maximalizálják. 
A képviselők azzal is egyetér-
tettek, hogy az Érd-Kom Kft.-
vel kötött, idén december 31-én 
lejáró szerződést 2013. május 
31-ig meghosszabbítják, ezt 
követően már várhatóan az Érd 
és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségû 
Társaság (ÉTH Kft.) látja el ezt 
a közszolgáltatást. Technikai 
okok miatt ismét sor került 
néhány intézmény alapító okira-
tának, valamint a város 2012. évi 
közbeszerzési tervének módosí-
tására. A képviselők egyetértet-
tek az Erika utca 6. szám alatti 
ingatlan pályázat útján történő 
értékesítésével, befogadva Pulai 
Edina javaslatát, hogy a pályá-
zat tartalmazni fogja: az érté-
kesítésnél előnyben részesül az 
a vásárló, aki új munkahelye-
ket biztosít ezen az ingatlanon. 
Elbírálásra került a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázat, amelynek ered-
ményeként a közgyûlés egy-
hangúlag a jelenlegi főigazga-
tót, dr. Kőszegi Gábort nevezte 
ki újabb öt évre a szakrendelő 
élére. Megbízatása 2013. február 
1-jétől 2018. január 31-ig szól. 
Jogszabályi változások miatt 
felül kellett vizsgálni és három 
ponttal kiegészíteni a vállalkozó 
orvosok feladatellátási szerző-
déseit, ami az alapellátás bizton-
ságát szolgálja. 

Ezt követően a képviselők 
egyetértettek az „Érd Városáért” 
és a „Város Nyugalmáért” 
Közalapítvány megszüntetésé-
vel, mert az alapítványok bevé-
telei az elmúlt években annyira 
csökkentek, hogy a mûködési 
költségeket (könyvelő, bank-
költség) sem fedezik, így, bár 
céljaik nemesek, nem érdemes 
az alapítványokat fenntartani. 
A városi közgyûlés elfogad-
ta a 2013. évi munkatervét, a 
Polgármesteri Hivatal jövő évi 
kiemelt céljainak meghatározá-
sáról szóló javaslatot, valamint 
a Gesztelyi-ház és az elkészült 
sétány üzemeltetéséről szóló 
beszámolót, majd kijelölte a 
városi díjak odaítélésének elő-
készítésével foglalkozó bizott-
ságot. Sürgős előterjesztésként 
került a képviselők asztalára az 
érdi volt téglagyár területe és 
közvetlen környezete hosszú 
távú rendezésének tárgyá-
ban területhasznosítási tervek 
készítéséhez megbízási szer-
ződés megkötésére vonatkozó 
javaslat. Az előterjesztéshez 
csatolt tervezési megbízás köz-
vetlen célja, hogy a Duna-part-
hoz közeli terület és közvetlen 
környezete jövőbeli haszno-
sításának öt különböző válto-
zatát bemutassa, és a terület 
fejlesztését megalapozó tele-
pülésrendezési tervek készí-
téséhez alapot szolgáltasson. 
A tervezési folyamat az első 
lépés lehet a tulajdonos és az 
önkormányzat között évek óta 
fennálló jogi vita rendezésében 
is. A tervezési megbízás össze-
gét fele-fele részben az önkor-
mányzat és a területtulajdonos 
Budai Tégla Zrt. vállalja. Pulai 
Edina a hasznosítási lehetősé-
gekkel kapcsolatosan kifejtette, 
lakóterületnek semmiképpen 
sem alkalmas, hiszen egyet-
len út vezet csak odáig, és a 
közmûvek sem állnak rendel-
kezésre, de egy kaszinó léte-
sítése is elfogadhatatlan itt, 
a keresztény tárgyi emlékek-
kel körülvett településrészen. 
A polgármester kiemelte, egye-
lőre csak elkezdődik egy ter-
vezési munka, amelyben több 
célt föl lehet sorolni, és meg-
vizsgálni, milyen lehetőségeket 
dolgozzanak ki. Emlékeztette 
a közgyûlést, hogy ez a terület 
több évtizede problémát jelent 
a városnak, ki kell használni 
a békés rendezés lehetőségét, 
hiszen az önkormányzat és a 
tulajdonos egyaránt érdekelt 
abban, hogy a terület jövőbeli 
sorsa megnyugtatóan rende-
ződjön. A tulajdonos elsősor-
ban értékesíteni kívánja a terü-
letet, ahol az önkormányzat 
csak olyan fejlesztést tud támo-
gatni, amely Ófalu épített és 
természeti környezetének érté-
keit figyelembe veszi, különös 
tekintettel a Duna-part közös-
ségi jellegû hasznosítására. 

A közgyûlés végül zárt ülésen 
döntött a Csuka Zoltán-díj és az 
Érdi Mûvészeti Díj adományo-
zásáról. 

 Bálint Edit

A pénzügyi bizottság elhúzódó tárgyalása miatt késõbb kezdõdött a 
közgyûlés ülése - volt idejük a képviselõknek az elõterjesztések alapos 
áttanulmányozására
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T. Mészáros András polgármester köszöntötte a közgyûlés ülésének 
résztvevõit a névnapjukat ünneplõ képviselõknek is gratulált
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A szellemi és a szerelmi izga
lom rokon. Kamaszkorunkban 
félájultan  tudunk  indulni 
az  első  randevúra,  s  szinte 
ugyanez  a  várakozás  feszíti 
azt, aki beleszimatol a nyom
dafesték  illatába,  amikor 
egy  regény  olvasásába  kezd. 
A könyvhöz  való  kötődés  és 
a párkapcsolat  is  kiszámítha
tatlan. A külcsín minden eset
ben  vonzó,  de  csak  az  idő 
bontja ki kellő mélységben az 
érzéseket. Hamis romantikára 
persze  aligha  csábít  mindaz, 
ami  a  könyvtárban  hagyo
mány.  A finom  por  illata,  a 
szabadpolcos  böngészés,  az 
olvasóasztalhoz  való  telepe
dés  az  érdi  alapítás  hetvenes 
évekbeli  hangulatát  hozza 
vissza. Ahogy minden felnőtt
ben  ott  az  első  gyermekkori 
élmény  a  könyvtárról,  ahol 
iskolán  kívül,  a  szabad  fog
lalkozás  és  szabad  választás 
esélyét  élvezhettük  a  kortár
sak  és  a  könyvek  esetében 
is. Mindehhez  persze  kell  az 
utánozhatatlan  időtlenség  és 
a már  emlegetett  serdülőkori 
idétlenség,  amely  botladoz
va  ismerkedik  a  társas  kap
csolatok  és  az  azt  kiszolgáló 
intézmények  írott  és  íratlan 
szabályaival.  Mert  a  könyv
tár  összegyûjti  az  olvasókat, 
azzal, hogy összegyûjti nekik 
a  múltat,  de  föltárhatja  előt
tünk az  ismeretlent, s ekkép
pen a rájuk váró időt is. 
Csuka  Zoltán  biztos  akart 

lenni  a  dolgában.  Érdligeti 
letelepedése  után  már  nem
csak  verseire  bízta  magát, 
nemcsak  az  általa  alapított 

folyóiratokban  kívánt  nyo
mot  hagyni,  hanem  egy,  a 
költészetet,  az  olvasnivalót, 
az  európaiságot  kínáló  intéz
ményt  is  meg  akart  terem
teni.  A korabeli  modernitás 
érdi előhírnöke, akinek házát 
Molnár  Farkas,  a  Bauhaus 
mestere  tervezte,  még  alig
ha  gondolhatott  arra,  hogy 
az  általa  létrehozott  valósá
gos  közösségi  térre  ráépül 
majd egy virtuális világ. Hogy 
ma  már  egy  képernyő  előtt 
ülve bogarászhatunk a könyv
címek  és  a  könyvtári  esemé
nyek  között,  s  ha  kedvünk 
úgy  kívánja,  a  washingtoni 
Kongresszusi Könyvtár éppen 
annyira elérhető, mint a helyi, 
városi,  parkvárosi  fiók  –  ott
honról. Mégis érdemes össze
verődni,  mert  aki  könyvtár
ba megy,  az minden  esetben 
társaságot  talál.  Nemcsak  az 
olvasószolgálat  kölcsönzésre 
hangolt  keretei,  az  eligazo
dást  segítő  szándékok,  de  a 
kötetlen  ismerkedés,  beszél
getés  lehetősége  is  ott  van  a 
levegőben.  Az  „utazó  város” 
polgárainak  persze  nehéz 
időt szakítania a böngészésre, 
a könyvek lapozására, ám azt 
mindenki  megtapasztalhatta 
már,  hogy  otthon  helyett  is 
otthon  tud  lenni  a  könyvek 
által határolt  tér.  Persze nem 
egyszerû  gyermekmegőrző  a 
könyvtár,  hanem  olyan  talál
kozási  pont,  amely  hozzá

szoktat az értelmes (ekképpen 
érzelmileg is telített) elfoglalt
sághoz.  Ám  ha már  a  képer
nyőt emlegettük, a mozgókép 
nem  lehet  a  könyv  ellensé
ge,  legfeljebb  a  lakásokban 
esténként  villódzó  „ablak”, 
a  könnyen  fogyasztható,  az 
emberi értelmet erősen kímé
lő  igénytelenség rabolja el az 
időt  az  olvasástól  és  az  azt 
szükségszerûen kiegészítő élő 
szótól,  a  beszélgetéstől.  Ma 
már komoly elszántság, szin
te az összeesküvők bátorsága 
kell ahhoz, hogy a távkapcso
lót  letegye  az  ember,  vagy  a 
függőséget  fokozó  szörfölés 
irányából önmaga felé fordul
va a betût válassza. 
A szabadkai  gyermekkor, 

a  pécsi  értelmiségi,  mûvészi 
tanulóévek után szülőföldjére, 
a Vajdaságba visszatérő Csuka 
Zoltán  azt  a  többnyelvûséget 
gyakorolta,  amelyet  egyéb
ként  nyomaiban  itt  Érden, 
a  két  világháború  között  is 
megtalált.  Az  a  mûfordítói 
teljesítmény,  amelyet  ő  a 
magyar  mûveltség  asztalára 
tett,  éppen  arra  figyelmez
tet  minket,  hogy  a  Kárpát
medencében,  de  tágabban 
KözépEurópában  is  mindig 
összefûzött  bennünket  vala
mi, ami a napi ügyeken felül
emelkedett. A szellem. 
Ez  az  összetett  kultúrájú 

kertvárosi  környezet  soha 
nem  tudott  kisszerû  provin
ciává  lenni,  mert  a  világháló 
előtt  is  nyitottá  tudta  tenni  a 
kulturális  kapcsolatok  valós 
és virtuális rendszere. 
  Antall István

A könyvmoly 
színes szárnyai

Az  lenne  jó:  egy  kis  csend. 
Készülni  az  ünnepre,  tervez
getni, kinek mivel szerezzünk 
örömöt,  mit  kéne  még  vásá
rolni,  és  persze  annak  végig
gondolása is fontos, hogy jute 
mindenre,  amire  szeretnénk, 
hogy  jusson.  A korábban 
tapasztalt  esztelen  vásárlá
si  hullám  csillapodni  látszik, 
talán  nem  elsősorban  pénz
hiány, inkább értékrendmódo
sulás  okán.  A „mindegy  mit, 
csak  vegyünk,  vegyünk”  elv 
erőltetett érvényesítése helyett 
mind gyakrabban tapasztalhat
juk  a  jótékonyság,  az  adako
zókedv  különféle  megnyilvá
nulásait,  és  –  mint  számtalan 
példa mutatja – ennek haszna, 
hozadéka kétszeres: segítséget 
jelent a rászorulónak, jó érzést 
támaszt az adakozónál.
A jótékony  csend  növekvő 

megbecsülését,  értékelését 
mutatja  az  a  szokás  is,  hogy 
csökken  a  vállalati,  hivatali 
évzáró  nagy  ünneplések  sze
repe  és  száma,  amelyeken  az 
illetékes beszámol az idei terv 
teljesítéséről,  egyben  biztat  a 
további eredményes munkára, 
előrevetíti a következő eszten
dő  tennivalóit,  majd  átadja  a 
legkiválóbbaknak  a  hivatalos 
elismeréseket. Akad még ilyen 
is,  de  egyre  több  a  kisebb
nagyobb  közösségek  spontán 
összejövetele,  amelyeken  ter
mészetesen  szóba  kerülhet  a 
munka  is,  de  csak  mint  az 
emberközeli  beszélgetések 
háttere. Történetek jönnek elő 
a  lassan  véget  érő  esztendő
ből,  olyanok,  amelyek  elme
sélésére a mindennapi munka 
mellett  nem  nagyon  volt  idő. 
Eddig  nem  ismert  tulajdonsá
gok,  kedvtelések,  szándékok 
kaphatják meg  a  kis  közössé
gek nyilvánosságát  – megany
nyi  lehetőség, hasznos  adalék 
az  együttes  tevékenység  és 
egyáltalán a további hétközna
pok harmonikus, zavarmentes 
megéléséhez.

A legkisebb  közösségek,  a 
család vagy a társ közelségének 
érzete, az összetartozás csend
je  sem  véletlenül  kap  ilyen
kor  több  figyelmet.  Pénzben 
nem kifejezhető a karácsonyfa 
körül  együttlét  értéke,  amely
nek  különleges  csodáját  talán 
csak  az  tudja  értékelni,  aki
nek  hiányzik.  Természetesen 
az  ilyen  fenyőfás  összejöve
tel  inkább  csak  jelkép,  jelzése 
annak,  hogy  együtt  vagyunk, 
összetartozunk,  számíthatunk 
egymásra,  bármilyen  csapá
sokkal  kísérel  is megrendíteni 
a  külvilág.  Az  így  megszülető 
csend,  a  szavak  nélküli  egy
másra tekintés adja meg azt az 
erőt, amely segíthet elviselni a 
külvilág lármáját is.
Mert  időnként  hallhatunk 

mindenféle  zajongást.  Nem  a 
munka  zaja  ez,  ellenkezőleg: 
inkább a munka elkerülésének 
lármája.  Pedig  lenne  feladat. 
A gazdaság  egyre  magasabb 
színvonalú  munkát  igényel, 
erre  van  kereslet  élelmiszer
ipartól  az  autógyártásig  min
denütt,  erre  fel  kell  készülni. 
Az  iskolákban  vizsgaidőszak 
kezdődik, számot kell adni az 
eddig tanultakról. Légterünkbe 
már belebele harap a tél, véde
lemre  kell  készülnünk  fűtés
től  a  közlekedés  biztonságos 
fenntartásáig,  felelősséggel, 
hogy  elkerüljük  a  legkisebb 
áldozatot is – és így tovább. 
Van,  lenne  tehát  tennivaló 

bőven – kinekkinek saját dön
tése,  ha  a  munka,  az  emberi 
összetartozás, az önzetlen sze
retet  csendje  helyett  a  lármát 
választja.  Megfosztja  magát 
attól  a  különleges  csendtől, 
attól  a  békességtől,  amely  a 
szeretet ünnepén érhet el hoz
zánk.  Amikor  megérkezik  a 
csendes éj.

A szerkesztõ jegyzete

Csendes éj

A közoktatási  rendszer  átalakí
tása  volt  a  fő  témája  a  múlt 
szerdai  polgármesteri  sajtó
tájékoztatónak.  T. Mészáros 
András elmondta:  az  általános 
és  középiskolák  szakmai  mun
kája  2013  januárjától  állami 
irányítás  alá  kerül;  az  önkor
mányzat  tulajdonában  maradó 
eszköz és ingatlanállományt az 
állam  ingyenesen használhatja, 
oktatási célokra. 
– Az ezzel kapcsolatos megál

lapodások rövidesen megköttet
nek, és az átadás is lezajlik majd, 
tehát  ez  a  kérdés  megoldódik. 
Az ingatlanok üzemeltetése más 
kérdés: ez a háromezer fő alatti 
településeken automatikusan az 
államhoz  kerül, míg  a  nagyobb 
településeken  az  önkormány
zatnak kellett nyilatkoznia arról, 
képese  iskolái  további  üzemel
tetésére.  Mi  úgy  gondoltuk:  ha 

már  az  oktatás  állami  kézbe 
kerül, az üzemeltetést is vegyék 
át. Amellett, hogy kívánatosabb, 
ha már a szakmai részt átvették, 
a fenntartás is az állam kezében 
legyen, költségvetési helyzetünk 
alapján  úgy  látjuk:  az  oktatás
ügy  finanszírozása  jelenleg  túl 
nagy  terhet  jelentene  számunk
ra.  Számítások  születtek  arra 
nézvést,  hogy  mennyibe  kerül
ne,  ha  az  állam  mûködtetné 
az  iskolákat,  önkormányzati 
hozzájárulással,  és  mennyibe 
kerülne,  ha  az  önkormányzat 
vállalná magára  a mûködtetést, 
és  az  az  eredmény  született, 
hogy  az  állami  mûködtetés  70 
millió forinttal kerül kevesebbe. 
Az önkormányzat évi 429 millió 
forinttal fog hozzájárulni évente 
a  gyerekek  általános  és  közép
iskolai oktatásához – tette hozzá 
T. Mészáros András.

A polgármester  beszélt  az 
építmény és telekadó tízszáza
lékos emelésének okairól is. 
–  Az  ingatlanadó  rendszerét 

2010ben  alakítottuk  át  érték
alapúról  négyzetméteralapúra. 
Akkor szó volt arról is, hogy az 
adó  mértékét  kétévente  növel
jük  majd  az  infláció  értékével. 
Nagyon  fontos  ugyanis,  hogy 
ez  az  adó  ne  értéktelenedjen 
el  az  infláció  miatt,  hiszen  a 
lakossági  igények kielégítése,  a 
város mûködtetése tekintetében 
ez  az  adó  igen  nagy  segítsé
get  jelent,  bár  a  befolyó  helyi 
adók összege nem éri el az egy
milliárd  forintot,  míg  a  városi 
intézmények  mûködtetése,  a 
lakosság  igényeinek  kielégítése 
(a felszíni vízelvezetés, a külön
féle  beruházások)  évi  öthat 
milliárd  forintba  kerülnének. 
Ez utóbbiakat ugyan csak rész
ben  tudjuk  teljesíteni,  mégis 
az  elmúlt  időszakban  történtek 
előrelépések. Ebben a helyi adó 
nagyban  segítségünkre  volt. 
Látható,  hogy  a  rendelkezésre 
álló adóbevételek és a lakossági 
igények költségei között nagy a 
szakadék,  és  ha  nem  emeljük 
az  infláció  mértékével  az  adó 
mértékét is, ez a szakadék csak 
tovább  mélyül,  ahelyett,  hogy 
csökkenne  –  hangsúlyozta  T. 
Mészáros  András,  aki  felhívta 
a  figyelmet  az  adókedvezmé
nyekre  is:  minden  bejelentett 
lakos  után  1010  százalék  ked
vezmény jár az építményadóból 
(a kedvezmény maximálisan 50 
százalékos  lehet),  emellett  az 
adóhatóság  indokolt  esetben 
méltányosságból  elengedheti 
az  adó  egy  részét  vagy  teljes 
összegét. Az építményadó tekin
tetében  tavaly  összesen  2025 
millió  forint összegû építmény
adót engedtek el méltányosság
ból,  telekadó  esetében  ez  az 
összeg 50 millió forint volt.
–  Látható,  hogy  az  így  kieső 

bevételt  pótolni  kell,  és  azok 
kárára,  akik  sokkal  jobb  körül
mények  között  élnek,  mint 
azok,  akik  méltányosságból 

kevesebbet  fizetnek  –  jegyez
te  meg  T.  Mészáros  András. 
A polgármester  hangsúlyozta: 
a  törvényi  változások  okán  az 
önkormányzatnak  szigorúan 
el  kell  választania  egymástól  a 
kötelező és az önként vállalt fel
adatait, és elsősorban a kötelező 
feladatok ellátása a feladata.
–  Amelyik  önkormányzat  a 

kötelező  feladatait  nem  tudja 
ellátni,  önként  vállalt  feladato
kat nem végezhet  el. Márpedig 
az  önként  vállalt  feladatok  for
rása  csak  a  helyi  bevétel  lehet: 
ingatlanok  adója,  bérleti  díja 
–  mondta  polgármester,  emlé
keztetve  arra:  a  múltban  sok 
pályázaton  vett  részt  sikerrel 
az  önkormányzat,  úgy,  hogy  a 
lakosságnak  e  beruházásokhoz 
jórészt  nem  kellett  hozzájárul
niuk. 
–  A jövőben  erre  a  forrásra 

(azaz  a  lakossági  önerőre)  is 
igényt  kell  tartanunk,  olyan 
projekteket  és  lehetőségeket 
kell  keresnünk,  amelyek  során 
a  lakosokkal  együtt  tudjuk  fej
leszteni városunkat, gondoljunk 
itt  a  járdaépítésre  és  a  felszíni 
vízelvezetésre,  de  akár még  az 
útépítésre is. Az adóbevételeket 
emiatt  is szinten kell  tartanunk 
–  jegyezte  meg  T.  Mészáros 
András,  aki  emlékeztetett  arra: 
noha 2008 óta válság van, Érden 
az elmúlt hat esztendőben ren
geteg  beruházás  valósult  meg, 
amely a lakosok életszínvonalát 
javítja. 
Sorra  érkeznek  a  lakossági 

panaszok  az  önkormányzat
hoz, hogy az ÉrdKom Kft. nem 
szállította el az általa megadott 
időpontban  az  ingatlanok  elé 
kitett  lombot,  nyesedéket. 
T.  Mészáros  András  levélben 
szólította  fel  a  közszolgáltatót 
a zöldhulladék elszállítására, és 
felhívta a figyelmüket arra, hogy 
közterülethasználati díj is kiró
ható  a  kft.re.  A polgármester 
bízik  abban,  hogy  karácsony 
előtt  a  város  teljes  területéről 
elszállítják a kitett zsákokat. 
  Ádám Katalin

Iskolaátadások, ingatlanadó, zöldhulladék-szállítás

Érden is átalakul a közoktatási rendszer 
Az iskolák üzemeltetésének átadása és az ingatlanadó 
emelésének okai voltak a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztató fõ témái. T. Mészáros András hang-
súlyozta: jövõre az önkormányzat 429 millió forinttal 
járul majd hozzá a gyermekek oktatásához, az állami 
mûködtetéssel pedig 70 millió forintot takarít meg a 
város, amit egyéb célokra tud fordítani.

A polgármester levélben szólította fel az Érd-Kom Kft.-t a kihelyezett zöld-
hulladék elszállítására
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Pályázati felhívás

az Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 helyrajzi 
számú önkormányzati ingatlan értékesítésére

Érd Megyei  Jogú Város Közgyûlése  a  375/2012.  (XII.  13.) határozatával,  az Érd Megyei  Jogú Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti  tulajdonosi  jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (4) bekezdése alapján a 2. számú mellékletében szereplő, hir
detés útján történő értékesítésre vonatkozó szabályzata alapján – pályázat útján – értékesítésre jelöli 
ki az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban 
álló ingatlant. 

A Közgyûlés a pályázat feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Az ingatlan adatai: Érd, Erika u. 6. (hrsz: 22284/2) területe: 2240 m2, vízközmû bekötve. Villany, gáz, 
telefon utcáról beköthető.  Ingatlannyilvántartás szerint beépítetlen terület. Helyi Építési Szabályzat 
szerint  Vt3  övezeti  besorolású.  A településközpont  vegyes  övezeten  belül  lakóépület,  továbbá 
kereskedelmi,  szolgáltató,  vendéglátó,  szálláshelyszolgáltató  épület,  igazgatási,  egyházi,  oktatási 
mûvelődési, sportegészségügyi, szociális épületek helyezhető el. A pontos információ a főépítésztől 
szerezhető be. 

•   A kikiáltási ár: 29 600 000 Ft+áfa 
•   Bánatpénz összege: bruttó 300 000 Ft, melyet az önkormányzat 120010080020949400100001 

számú egyszámlájára kell átutalni (a vételárba beleszámít). A bánatpénz – sikertelenség esetén –  
8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére. 

•   Árversenylépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Fttal emelkedik.
•   Az árliciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejûleg a bánatpénz átutalásáról szóló 

bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén – az elővásárlási jogosult 
Magyar Állam lemondását követően – az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt. 

•   Előnyt jelent, ha a pályázó vállalja új munkahelyek teremtését.
•   Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is. (NAV, Önkormányzat). 
•   Pályázó nyilatkozik, hogy a Helyi Építési Szabályzatban előírt közútszélesítéshez szükséges terü

letrészt az önkormányzat részére térítésmentesen átadja. 
•   Pályázat Érd Megyei Jogú Város hivatalos honlapján történő megjelenésének határideje: 2012. 

december 17.
•   A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2013. január 31., csütörtök 11 óra.
•   Leadás helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. szoba.
•   Árverseny ideje: 2013. február 12. kedd, a pontos időpontról az érintetteket külön értesítjük.
•   A pályázatban kérjük megjelölni a pontos elérhetőséget (telefon, email cím stb.) 
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Idei utolsó projektbemutatóját 
tartotta a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium. Az intézmény-
ben uniós forrásból újulhatott 
meg a laboratórium, illetve a 
természettudományos oktatás. 
E fejlesztések nemcsak a gim-
nazistákat, hanem az általános 
iskolásokat is érintik, hiszen a 
programban összesen 11 okta-
tási intézmény vesz részt.

A Polgárok Házában tartott 
december 12-i rendezvényen 
elsőként T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, majd Farkas Csilla 
projektmenedzser számolt be 
az elmúlt negyedévben zajlott 
eseményekről.

– Szeptember–október hónap-
ban szakmai mûhelykonfe-
renciát tartott az intézmény, 
amelyen a projektben érin-
tett pedagógusok vettek részt. 
E negyedévben lakossági nyílt 
napon ismerkedhettek meg az 
érdeklődők az új laboratórium-
mal, és részt vehettek egy látvá-
nyos fizikashow-n is. A végzős 
diákok számára az iskola szer-
vezett egy fórumtalálkozót, 
amelyen egyetemi előadók segít-
ségével ismerkedhettek meg a 
továbbtanulási lehetőségekkel, 

a munkaerő-piaci helyzettel – 
sorolta az elmúlt negyedév ren-
dezvényeit a projektmenedzser, 
aki hangsúlyozta azt is: e három 
hónap elsősorban a laborfoglal-
kozások folyamatos lebonyolí-
tásának jegyében telt el. Nagy 
segítséget jelent, hogy október 
elsejétől a partnerintézmények-
ből érkező diákokat, tanárokat 
különbuszok szállítják a gim-
náziumba, így a közlekedési 
nehézségek megoldódtak.

Végezetül Kéri Mihály, az 
önkormányzat oktatási és 
mûvelődési bizottságának elnö-
ke beszélt a gimnáziumban 
zajló projekt előnyeiről.

– Az intézmény versenyké-
pessége egyre nő, előkelő pozí-
ciót tölt be az ország középis-
kolái között, és az uniós forrás-
ból zajló fejlesztés csak erősíti 
a helyzetét – hangsúlyozta az 
elnök, hozzátéve: a természet-
tudományos oktatás fejlesztése 
biztosítja, hogy a diákok kép-
zése XXI. századi színvonalon 
történjen, növelve egyúttal a 
továbbtanulás és az elhelyezke-
dés esélyeit is.

Kéri Mihály végezetül az 
iskolák állami kézbe adásával 
kapcsolatban elmondta: az 

intézmények továbbra is Érden 
maradnak, csakúgy, mint a 
tanárok, így az önkormányzat 
a jövőben is élő kapcsolatot tud 
fenntartani az iskolákkal – bár 
az együttmûködés más típusú 
lesz, mint eddig.

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyúj-
tott, Új Magyarország fejleszté-
si terv  Társadalmi megújulás 
operatív program keretében lét-
rejött, „A természettudományos 
közoktatás megújítása az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” címû, TÁMOP-
3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító-
számú pályázat 280 815 000 Ft 
összegû vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, ami-
nek eredményeképpen a gim-
názium épületében létrejövő, 
XXI. századi követelményeknek 
megfelelő, modern természettu-
dományos laboratórium kiala-
kítása történik. A hálózatos 
együttmûködésen alapuló 
szakmai program megvalósítá-
sa közép-, illetve hosszú távon 
hozzájárul a diákok termé-
szettudományos ismereteinek 
bővítéséhez és továbbtanulásuk 
ilyen irányba való orientálásá-
hoz.  Á. K.

Laborfejlesztés: az utolsó negyedév eredményei

Megújult a természettudományos oktatás
Sajtótájékoztatón számoltak be az illetékesek a Vörösmarty gimnáziumban zajló 
fejlesztések utolsó negyedévi eredményeirõl. Kéri Mihály, az oktatási bizottság el-
nöke arról is beszélt, hogyan érinti Érd iskoláit a közoktatási rendszer átalakítása.

Kéri Mihály, az oktatási bizottság elnöke a Vörösmarty gimnáziumban zajló projekt elõnyeirõl, Farkas Csilla pro-
jektmenedzser (balról) a legfrissebb eseményekrõl beszélt a sajtótájékoztatón
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Budaörsön tûzték fel a Vörös
marty Mihály Gimnázium vég
zős diákjaira a szalagot, amely – 
ahogy az őket köszöntő beszéd
ben elhangzott – a gimnázium 
közösségéhez való mindenkori 
tartozást jelképezi. A ceremónia 
után az öt búcsúzó osztály az 
elmúlt nyolc év emlékezetes 
pillanatait idézte fel egyegy 
képvetítéssel. Az ünnepi táncok 
sorát az Adiemus népszerû dal
lamára bevonuló ifjak nyitották, 
egyebek között Seal és Michael 
Jackson zenéire is keringőz
tek fergeteges sikert aratva. 
A mexikói csípősen tüzes tánc 
szintén nagy tetszést váltott ki a 
közönségből.  Az érettségi előtt 
álló osztályok fegyelmezett mél
tósággal ünnepeltek, amit csak 
a vállpánt nélküli keringőruhák 
diszkrét igazgatása fokozott a 
táncparketten – nehogy valami 
látványos baleset történjen.

Szilasné Mészáros Judit igaz
gatónő a helyszínválasztást 
indokolva elmondta, hogy a 
tanulók megnövekedett létszá
ma miatt kinőtték a gimnázium 
dísztermét, ezért tavaly új hely
színt keresve a Budaörsi Városi 
Uszoda és Sportcsarnokot talál
ták megfelelő méretûnek a sza
lagavató ünnepséghez. 

– Büszkeséggel tölt el – mesél
te az igazgatónő –, hogy isko
lánk idén is bekerült az ország 
harminc legjobb középiskolá
ja közé, az elmúlt év felmé
rése alapján huszonhatodikak 
vagyunk a rangsorban. 

Az igazgatónő hangsúlyozta; 
ez azért is kiemelkedő teljesít
mény, mert nem csak egyegy 
évben, hanem ötéves átlagtelje
sítményt nézve is tartani tudják 
a színvonalat. Biológiaoktatás 
tekintetében pedig a Vörösmarty 
az ország negyedik legjobb gim
náziuma. Szilasné szerint eddig 
ez meghatározta a végzős diá
kok pályaorientációját, bár a fel
sőoktatás új helyzete miatt nem 
szeretne jóslásokba bocsátkoz
ni. Általában 90 százalékos volt 
a jelentkezés a felsőoktatási 
intézményekbe, – tette hozzá 
mindehhez a gimnázium veze
tője – és csaknem ugyanilyen 
volt a bekerülés aránya is. 

– Az igazi sikert idén az jelen
tené, ha minél több tanulónkat 
sikerülne az államilag finanszí
rozott képzésekre bejuttatni. 
Eddig mindig magas pontszá
mokat gyûjtöttek diákjaink, 
mert magas szintû a felkészítés. 
A város önkormányzata folya
matosan biztosította az órakere
tet az emelt szintû képzéseink
hez. Bízunk benne, hogy ez a 
fenntartóváltás után is így lesz. 
Tanórai foglalkozásokon kívül 
igyekszünk több helyi közintéz
ménnyel együttmûködni, hogy a 
diákok minél több élményszerû 

Vörösmarty-szalagavató a sportcsarnokban

Minõség és egyszerû elegancia 
A gimnazisták ünnepeltek, de egy pillanatra sem feledték, hogy ezzel megkezdõdött a 
visszaszámlálás, vagy ahogy az egyik osztály videó-összeállításában olvashattuk „itt 
a vége, fuss el véle”. Az eseményen megjelent Segesdi János alpolgármester is.

tudást kapjanak. Ennek ered
ményes példái a természettudo
mányos laboratóriumi foglalko
zások. A két éve nyert pályázat 
eredményeként korszerû, 21. 
századi körülmények állnak a 
tanulók rendelkezésére.

– Idén 165 végzősünk kapta 
meg a szalagot – folytatta az 
igazgatónő. – Az szalagavató 
szép és fontos hagyomány a 
középiskolákban. Ez az első 
olyan pillanat, amikor szembe
sül a diák azzal, hogy nincs 
visszaút, hogy mindjárt dönteni 
kell, készülni az érettségire és a 
felsőoktatási tanulmányokra.

Sulainé Szegedi Nóra, a 
12/A osztályfőnöke izgalommal 

telve mesélte, hogy eddig az 
ünnepi eseményre való készü
lődés töltötte ki szinte minden 
gondolatukat, így a továbbta
nulásról még kevés szó esett. 
Annyi azonban kiderült a diá
kokról – mondta az osztályfő
nök –, többen elgondolkoztak 
azon, hogy külföldi egyetemre, 
Ausztriába vagy Németországba 
menjenek.

Gáspár Judit, a 12/E. tanulója 
az ünnepség előtti percekben a 
lányöltözők előtt sietve elmond
ta: szeptember óta készültek a 
szalagavatóra, kőkeményen 

Csinos lányok és elegáns fiatalemberek a táncparketten is bizonyították, hogy a Vörösmartyban nemcsak a ter-
mészettudományokat mûvelik kiválóan

Fo
tó

k: 
Vá

rh
eg

yi 
Ist

vá
n

gyakoroltak, heti három próbá
val, úgy, hogy bár mindenhol ez 
a téma, nem volt idő a továbbta
nuláson aggódni. 

– A mi osztályunkból sokan 
készülnek orvosi pályára, de 
nekem a franciakínai sza
kommal nem tudom, mennyi 
esélyem lesz bejutni egy egye
temre. Mindenesetre mindent 
megteszek érte, hogy sikerül
jön. Külföld is felmerült, de leg
feljebb egykét évre. Véglegesen 
nem szeretnék elmenni, elvég
re magyar vagyok, itt szeretek 
élni.

Akadt olyan – talán az egyet
len – nyugodt tizenkettedikes is, 
aki az ünnepség előtt mosolyog
va így nyilatkozott: nem izgulok, 
minek? Legfeljebb rossz lesz! 
Gellár Vince a BME mérnök 
informatika szakára szeretne 
járni, máshova nem is adja be a 
jelentkezését. 

– Rendesen felkészítenek, 
a nyelvvizsgát is simán letes
szük – magyarázta határozott
ságát Vince. Úgy véli, kisebb 
az esély, hogy a vörösmartys 
diákok kihullnak az egyetem
ről, ha már egyszer bekerülnek. 
Ha a BME nem sikerül, tette 
hozzá céltudatosan, akkor az 
ELTE programozó matematikus 
szakát próbálja majd meg.

Az ünnepség az iskolá
hoz méltó módon zajlott, és 
a résztvevők közötti bensősé
ges viszonyról árulkodott. Ezt 
mutatta egyebek mellett az is, 
hogy egyegy osztály tanulói 
a formai kötöttségekre fittyet 
hányva kézfogás helyett őszin
tén átölelték osztályfőnöküket, 
miután megkapták a végzősök
nek járó szalagot.

 Ihász Veronika

Maróti Zsolt Viktor osztályfõnöktõl kapta meg a szalagot Gellár Vince

Jankó Réka blúzára Sulainé Szegedi Nóra osztályfõnök tûzte fel a szalagot

Szilasné Mészáros Judit igazgató: 
Általában 90 százalékos a jelentke-
zés a felsõoktatási intézményekbe, 
és hasonló a bekerülés aránya is

Gáspár Judit: Külföldi továbbtanu-
lás is felmerült, de legfeljebb csak 
egy-két évre mennék

Az érszűkület ellen
a Nashwan-ParasoundPlus eljárással 

Figyeljen az intő jelre
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. december 24. – 2013. január 13.

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

2012.�december�22-én,�szombaton�13�órától
Karácsonyi vendéglátás

rral
Halászlékínálás az Érd és 
Környéke Horgászegyesület 

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

Minden kedves olvasónknak 
boldog új esztendőt kívánnak  

a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár munkatársai.

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

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

jóvoltából, és érdi borászok 
borkóstolója a művelődési köz-
pont előtt.
A jó hangulatról Szigeti Eszter 
és Varga Zoltán gondoskodik.

Kiállítások:

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
Kapos-Art Képző- és 
Iparművészeti Egyesület
csoportos kiállítása.
A kiállítás megtekinthető:  
2013.�január�15-ig.

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

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

Belépő: 4500 Ft. Érdeklődni
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
Ünnepi nyitva tartás: 
December 24–25–26.:  zárva
December 27–30.: nyitva  
a megszokott rend szerint.
December 31.:  zárva
2013. január 1.:  zárva

Január 2-től a megszokott 
nyitva tartás szerint várjuk az 
érdeklődőket.

A Magyar Földrajzi Múzeum 
munkatársai áldott, békés kará-
csonyt és szerencsés új eszten-
dőt kívánnak T. látogatóiknak!

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. 

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.

p

Ponty halászlé, update tésztával 



Érdi Újság 7mûvelõdés

december 31. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok Afrikában 5/2.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Érd történelme 9/4. 
ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

19:00 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:25 Vers Joó Lászlóval
19:30 Hülyeség nem akadály 

magyar vígjáték, 87’ 
rend.: Xantus János 
fsz.: Lukáts Andor, Koltai Róbert, Csákányi 
Eszter 

21:00 Kézilabda-mérkőzés
22:30 Magyarok Afrikában 5/2. magyar isme-

retterjesztő filmsorozat 40’ rendező: Cséke 
Zsolt

23:10 Négyszemközt ism.
23:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

január 1. kedd
08:00 Négyszemközt
08:20 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 

9/4. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:10 Négyszemközt 
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:35 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 
9/4. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

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

Nemes Tibor filmje 50. rész 
19:00 Négyszemközt 
19:25 Vers Joó Lászlóval
19:30 Fény-Kép
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 50. rész 
20:30 Bibliai Szabadegyetem  

Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 
21:30 Fény-Kép

január 2. szerda
08:00 Fény-kép
08:30 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:10 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

10:10 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
11:10 Fény-kép
11:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 50. rész 
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

17:00 187 magazin
17:30 Polgár-társ
18:00 Mozgás
18:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/4. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

21:00 Híradó ism.
21:15 Mozgás ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:00 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/4. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

január 3. 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 50. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

11:15 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 50. rész 

15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

18:10 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  
magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

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

Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 50. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

január 4. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 50. rész 

11:05 Négyszemközt
11:25 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

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

9/4. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok Afrikában 5/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:55 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem  

Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 
22:10 Négyszemközt ism.
22:30 Magyarok Afrikában 5/3.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

január 5. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Deszk, 50/40. 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 Azelőtt magyarok voltunk 3/2.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 41’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Deszk, 50/40. 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 50. rész 
20:30 Haláli hálóőr 

spanyol vígjáték, 100’ 
rend.: Roberto Santiago 
fsz.: Fernando Tejero, Maria Botto 

22:10 Érdi Panoráma

január 6. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 15., 16. rész 60’ 

17:00 Haláli hálóőr spanyol vígjáték, 100’  
rend.: Roberto Santiago fsz.: Fernando 
Tejero, Maria Botto 

18:40 Magyarok Afrikában 5/3.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 51. rész 

19:50 Fény-kép
20:25 Mozgás
20:55 Polgár-társ
21:25 Érdi Panoráma
21:55 Fény-kép
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. december 31. – 2013. január 6.

Az

december 24. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. 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 Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

17:05 Magyarok Afrikában 5/1.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’  
rendező: Cséke Zsolt

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

Érd történelme 9/3. 
ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

19:00 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:20 Vers Joó Lászlóval
19:25 Árvácska 

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

20:50 Kézilabda-mérkőzés
22:20 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

23:00 Négyszemközt ism.
23:20 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

december 25. kedd
08:00 Négyszemközt
08:20 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. 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 

9/3. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:10 Négyszemközt 
15:30 187 magazin
16:00 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

16:35 Bibliai Szabadegyetem  
A nagy vacsora és a megtérés 60’ 

17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 
9/3. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

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

Nemes Tibor filmje 49. rész 
19:00 Vers Joó Lászlóval
19:15 Alice csodaországban 

angol mesefilm, 92’ 
rend.: William Sterling 
fsz.: Fiona Fullerton, Peter Sellers 

20:50 Fény-Kép
21:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49. rész 
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

A nagy vacsora és a megtérés 60’ 
22:00 Fény-Kép

december 26. szerda
08:00 Fény-kép
08:30 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:10 Brer nyuszi karácsonya 
amerikai–ír animációs film, 57’ 

10:10 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
11:10 Fény-kép
11:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49. rész 
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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’ 

17:00 187 magazin
17:30 Brer nyuszi karácsonya  

amerikai–ír animációs film, 57’ 
18:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/3. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Vers Joó Lászlóval
19:05 Mozgás, sportmagazin
19:35 Hintónjáró szerelem 

magyar játékfilm, 81’ 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Szirtes Ádám, Medgyesi Mária 

21:00 Azelőtt magyarok voltunk 3/1. 
magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

21:45 Mozgás ism.
22:15 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/3. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

december 27. csütörtök
08:00 Mozgás
08:30 Csillagszem
09:00 Polgár-társ
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49. rész 
10:00 Hintónjáró szerelem magyar játékfilm, 81’ 

rend.: Ranódy László fsz.: Szirtes Ádám, 
Medgyesi Mária 

11:25 Azelőtt magyarok voltunk 3/1.  
magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

15:00 Mozgás
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49. rész 
16:00 Csillagszem
16:30 Polgár-társ
17:00 Ízőrzők Tótkomlós, 50/38. gasztronómiai 

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

17:35 Fény-kép
18:05 Azelőtt magyarok voltunk 3/1.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

19:00 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:20 Vers Joó Lászlóval
19:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 
21:00 Négyszemközt ism.
21:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49. rész 
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

december 28. péntek
08:00 Négyszemközt
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Azelőtt magyarok voltunk 3/1.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 49. rész 

11:05 Négyszemközt
11:25 Fény-kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Azelőtt magyarok voltunk 3/1.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

16:05 Mozgás
16:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:05 Fény-kép
17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/3. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
19:00 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:20 Vers Joó Lászlóval
19:25 Mozgás
19:55 Négyszemközt 
20:15 Magyarok Afrikában 5/2. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok Afrikában 5/2.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

december 29. szombat
09:00 Négyszemközt
09:20 Polgár-társ
09:50 Fény-kép
10:20 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Négyszemközt
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 Azelőtt magyarok voltunk 3/1.  

magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. 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 49. rész 
20:30 Cyrano de Bergerac 

francia romantikus dráma, 135’ 
rend.: Jean-Paul Rappeneau 
fsz.: Gérard Depardieu, Anne Brochet 

22:45 Érdi Panoráma

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

Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási  

és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szigliget, 50/39. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Lukács evangéliuma 11., 12. rész 60’ 

17:00 Cyrano de Bergerac francia romantikus 
dráma, 135’ rend.: Jean-Paul Rappeneau 
fsz.: Gérard Depardieu, Anne Brochet 

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 50. rész 

19:45 Magyarok Afrikában 5/2.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:25 Mozgás
20:55 Polgár-társ
21:25 Érdi Panoráma
21:55 Fény-kép
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. december 24 – 30.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

 internet: www.radioerd.hu

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

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

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

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

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

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

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

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

A szombati tanítási nap taní-
tás nélküli ünnep volt a Bolyai 
János Általános Iskolában, abból 
az alkalomból, hogy éppen 25 
éve vette fel a tanintézmény a 
nagy matematikus nevét, aki 
ezen a napon, azaz december 
15-én született, éppen 210 éve. 
A diákok, tanárok ünneplőbe 
öltözve voltak részesei a szép 
ünnepi műsornak.

A Himnusz elhangzása után 
Baranyi Teréz igazgató ezekkel 
a szavakkal köszöntötte a több 
száz jelenlévő diákot, tanárt és 
szülőt:

– Ha körülpillantunk az 
ünneplők népes táborán, akkor 
azt láthatjuk, hogy a többség 
megbízhatónak, folyton fejlő-
dőnek, határozott karakterűnek 
ismerte meg iskolánkat, ahol 
egyszerre van szigor és szere-
tet, ahol helye van a fegyelme-
zett tanulásnak és a felszaba-
dult játéknak egyaránt. Ebben 
az értékteremtésben az 1987-es 
névfelvétel rendkívül fontos 
mérföldkő volt. Ma ünnepeljük 
névadónk születésének 210., 
iskolánk elkeresztelésének 
25. évfordulóját, de jövőre is 
marad ünnepelnivalónk, mert 
2013. január 1-jén lesz anya-
iskolánk százéves. Névalapító 
igazgatónk, Muskovits Lászlóné 
kiemelt helyet kapott és kap 
emlékezetünkben, itt van min-
dig velünk, szelleme kötelez 
bennünket. Nélküle nem vált 
volna iskolánk olyanná, ami-
lyen ma is, azaz jó hírűvé, kivá-
ló eredményeket produkálóvá. 
Fundamentumként egykori 
igazgatónk csapatépítő munká-
ját emelném ki, erre építkezett 
az emelt szintű matematika- 

képzés és az emelt szintű ide-
gen nyelvi oktatás, de az épít-
kezés korántsem fejeződött be, 
hiszen már szép hagyományai 
vannak a magyar–német két 
tanítási nyelvű programunknak 
is. Örömmel mondhatom, hogy 
a Bolyai iskolánk szerencsés 
csillagzat alatt született. Okos és 
tehetséges diákok, kiváló peda-
gógusok, hozzáértő technikai és 
ügyviteli személyzet segít nap 
mint nap abban, hogy megáll-
juk helyünket az állandóan 
változó világban. Mit kívánha-
tok magunknak az elkövetkező 
huszonöt évre? Maradjunk biztos 
pont a körülöttünk élő bizonyta-
lanságban, és még erőt, sok ener-
giát, elkötelezettséget kívánok. 

Ezután irodalmi időutazáson 
vehettünk részt a két Bolyai 
párbeszédével, amelyet diákok 
adtak elő, s persze volt vers-
mondás, zene és tánc is – méltó 
műsor egy szép ünnephez, 
majd megkoszorúzták a Bolyai-
domborművet. Az ünnepség 
végén pedig a Bolyai matema-
tikaverseny helyezettjeit, több 
mint félszáz diákot ajándékoz-
tak meg oklevéllel, plakettel. Az 
előző tanév kiemelkedő diákja, 
Bíró Balázs Bolyai-díjban része-
sült, az év pedagógusa pedig, 
Fürst Éva a Bolyai Iskoláért díjat 
kapta meg. 

Az általános iskolában egyéb-
ként 694 diákot tanít, nevel 
ötven pedagógus. A régi és új 
kollégákkal a nap zárásaként 
rendhagyó jubileumi tantestü-
leti értekezletet tartottak a feldí-
szített intézményben, amelyben 
a tanítás helyét ezúttal – a tanu-
lók nagy örömére – az ünneplés 
vette át. Temesi László

Idõutazás „Bolyaiékkal”  
zenével, tánccal, verssel

A feldíszített iskola aulája megtelt ünneplõkkel
A 
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Kérje mint munkavállaló       Adja mint munkáltató        Legyen része a sikerben

 Több mint 2 millió felhasználó

 Több mint 35 ezer munkáltató

 Több mint 30 ezer elfogadóhely
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Az ember lehetséges életko-
ra a 120 év határán mozog. 
Igen, ezen ne csodálkozzunk, 
ennyi ideig élhetne az ember! 
De vegyük sorba a tényezőket. 
Az első, hogy felmenőitől, őse-
itől milyen géneket örökölt és 
hordoz magában az ember. Ez 
alatt az illető személy legfőbb, a 
tudatot is meghatározó hajlamai 
értendők. 

Fontos kormeghatározó ténye-
ző az a környezet, ahol a gyer-
mek férfivé serdül. Környezet 
alatt nemcsak a települést (falu, 
város) kell értenünk, hanem a 
családot és a társadalmi közeget 
is. A környezeti hatások, a szü-
lői nevelés, az iskola jellemfor-
máló ereje a tanítók, a tanárok 
által ugyancsak meghatározza 
az életkor tartamát, hosszát.

A helyes, az illető szemé-
lyére szabott táplálkozásnak 
letagadhatatlan az életkor 
hosszára való hatása, befolyása. 
Évtizedekkel ezelőtt felderítette 
a tudomány a táplálkozás vér-
csoportok szerinti felosztását. 
Ez azt jelenti, hogy ami megfe-
lelő táplálék az „A” vércsoport-
ba tartozóknak, azt a táplálékot 
a „0” Rh-pozitív vagy -negatív 
vércsoporthoz tartozók tagja-
inak kerülniük kell. Ugyanez 

vonatkozik az „AB” vagy éppen 
az „A” és a „B” vércsoportúak-
ra. Vannak ugyan táplálékok, 
amelyeket valamennyi vércso-
porthoz tartozó fogyaszthat, de 
a rendszerre nem ez a jellemző. 
Sokkal inkább a különbségek 
hangsúlyosak. Mikor ezt a mun-
kát áttanulmányoztam, megle-
petéssel olvastam a vércsopor-
tom tagjainak ajánlott ételek, 
italok listáját. Ha tehát egy kis-
gyermek bizonyos ételeket nem 
akar megenni – és ha erőltetik 
az evését, kiköpi –, akkor ez 
a gyermek nem „kényeskedik”, 
hanem a szervezete ösztönösen 
tiltakozik annak az ételnek az 
elfogyasztásától. 

Ezzel kapcsolatban ki kell 
emelnem, hogy életkorunk 
hosszát a mértékletesség nagyon 
is meghatározza. Nagyszüleim 
helyesen tanították: „Amikor 
legjobban ízlik az étel, akkor 
kell abbahagyni az evést!” Föl 
kellene már ismernünk azt is, 
hogy a vallások parancsai közé 
a böjti nap egészségügyi okok-
ból került. 

Személyes tapasztalatom 
bőségesen van e böjti témában. 
Kamaszkorom a II. világháború 
idejével megegyezően kezdő-
dött. Ekkor vezették be a jegy-

rendszert. Az egy napra kapott 
25 dkg kenyeret reggelire befal-
tam, aztán másnapig éheztem. 
Másnapig? Csaknem tíz éven át, 
mivel a háború utáni években is 
jegyre kaptuk az erősen csök-
kentett mennyiségû kenyeret, 
húst, cukrot, lisztet. Az éhezés 
annyira beépült a szervezetem-
be, hogy személyes előnnyé vált 
a fogolytábori éhezés hónapjai-
ban. Csak hálával tartozom a 
Gondviselőnek, hogy próbára 
tett, és megtanultam mértéktar-
tással élni, ami egész életvite-
lemre más vonatkozásokban is 
kihatott. Összegezve tapasztala-
taimat: egyáltalán nem sorscsa-
pás, ha az ember olykor – akár 
évekre is – sanyarú állapotok 
közé kerül. Fontos viszont, hogy 
ilyenkor egy pillanatra se adja 
föl a reményét, és igyekezzék 
megtenni minden lehetőt, ami 
kivezeti adott helyzetéből.

Könnyebbé válik minden 
megpróbáltatás, ha az ember-
nek társa van. Miért? Mert ket-

ten összefogva, mindent alapo-
san és őszintén megbeszélve, 
közös akarattal bizonyosan 
megtalálják a bajokból kiveze-
tő utat. Jól tudom, hogy hit és 
szellemi erőfeszítés nélkül ez 
nem megy! A hosszú, tartalmas 
élet kialakulásának van végül 
egy fontos követelménye: a bol-
dogság igénylése! Mi a boldog-
ság? Sokszor ismételtem, de úgy 
tûnik, mégsem eleget: a bol-
dogság belső béke, a harmónia 
teljessége! Ilyenformán születik 
meg a nemcsak időben hosszú, 
hanem a mindenki által vágyott, 
szeretetben gazdag, tartalmas 
élet. 

A fent leírtakban, remélem, 
nincs semmi titok, és választ 
adtam a kérdésre, amely a 
kilencvenéves kort tekintve 
feleségemet s engem érint, 
hiszen néhány hónap különb-
séggel egykorúak és egészsége-
sek vagyunk. Régi jelszavunk: 
„Egészségesen meghalni!”

 Bíró András

Titok?
Néhány napra rá, hogy Búcsú címû írásom megjelent az 
Érdi Újságban, felhívott telefonon egyik régi olvasóm. 
Azt firtatta: mi a titka annak, hogy kilencvenedik évem-
ben – noha látásom kissé megromlott – még mindig 
dolgozom? Akkor, kitérve a válasz elõl, ígértem, hogy 
egy idõ múlva felfedem e „titkot”. Ennek most eljöhetett 
az ideje. Kezdem azzal, hogy nincs titok. 

A szerzõ portréját Szentgyörgyi Erika festette

panoráma

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 rendelet 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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Megtartotta immár hagyomá-
nyos karácsonyi táncházát az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete. A Vörösmarty gim-
názium nagytermében több 
mint száz család mulatott, 
ünnepelt együtt. A kicsiket és 
nagyokat a diósdi Naprózsafa 
Együttes zenés-táncos népi 
mesejátékkal varázsolta el, 
majd a tagcsaládok énekeltek, 
zenéltek. A karácsonyi mûsor 
után táncház várta a gyereke-
ket és felnőtteket, de azok sem 
unatkoztak, akik nem ropták: 
gyertyát önthettek, karácsonyi 
angyalkát vagy díszes üveget 
készíthettek. A szülők hosszú 
asztalokon kínálták a cseme-
géket – a finom süteményeket, 
gyümölcsöket a családok hozták 
a szeretetvendégségbe; segítő-
kész érdi vállalkozók jóvoltából 
pedig hatalmas halom szend-
vics, zsíros kenyér készült. 

Az este fénypontja a tombola 
volt – innen senki nem távoz-
hatott üres kézzel. A jelen lévő 

tagcsaládok egy-egy nagy aján-
dékcsomagot is hazavihettek, 
amelyeket az egyesület támoga-
tóinak felajánlásaiból állítottak 
össze. Megünnepelték azokat 
a családokat is, ahol az idén 
kisbaba született. 

– Egyesületünknek mintegy 
háromszáz tagcsaládja van. Azt 
tapasztaljuk, hogy egyre nehe-
zebb az anyagi helyzetük, egyre 
többen kérnek segítséget, támo-
gatást. Ezzel együtt úgy látom: 
összetartó közösséggé kovácso-
lódtunk, és szinte a semmiből 
is tudunk egymáson segíteni 
– mondta lapunknak Isépyné 
Badics Gyöngyi, az egyesület 
elnöke. 

Nem csak az élelmiszer, a 
játék és egyéb ajándék számít 
segítségnek – egy-egy jó hangu-
latú mulatság, ahol beszélgetni 
és kikapcsolódni lehet, ugyan-
ilyen fontos. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az Ága-Boga 
karácsonyi rendezvényén a sok-
sok mosolygó arc. Á. K.

Az ünnepek azok a nagyszerû 
alkalmak, amikor adhatunk, és 
gondtalanul együtt tölthetünk 
el egy kis időt azokkal, akik-
kel egész évben kapcsolatban 
állunk, de a hétköznapokban 
elsősorban a gondjaikon próbá-
lunk meg enyhíteni. Ez a nap 
viszont csak az ünneplésről, a 
játékról szól – állapította meg 
Bereiné Petrik Mária, az érdi 
Szociális Gondozó Központ 
Módszertani Gyermekjóléti 
Központjának vezetője a 
december 14-én megtartott, jó 
hangulatú karácsonyi ünnep-
ségen. Zsúfolásig megtelt a 
lakótelepi két kis klubhelyiség: 
egyesek díszes fenyőfát álmod-
tak a fehér rajzpapírra, mások 
gyöngyből fûztek díszeket, 
nyakláncot, vagy papírból for-
máztak hópelyhet, virágszirmot 
és függődíszt az ablakba. Fenyőt 
is díszítettek közösen, de nem 
valódit, csak egy jelképeset a 
táblán, ám a hangsúly az együtt 
díszítésen volt, hogy mindenki 
felragaszthatta a saját készítésû 
ékességét. A központ vezető-
je azt is elárulta, a Szociális 
Gondozó Központ által bizto-
sított alapanyagból a kollégái 
minden évben együtt gyúrják 
meg, sütik és díszítik a finom, 
fahéjillatú, formás mézeskalá-
csokat, amelyekből majd min-
denki magával vihet egyet. 

A közös karácsonyi ünnepség 
szervezéséhez – a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére is – sikerült 
jószívû adakozókat felkutatni, 
akik édesség-, sütemény-, gyü-
mölcs- és játékadományaikkal 
támogatták ezt a szép délutánt. 
Ennek volt köszönhető, hogy a 
karácsonyi dalok mellett fahéj- 
és süteményillat, de legfőkép-
pen vidám gyermekzsivaj töltöt-
te be az ünnepség helyszínét. 

– Kaptunk egy nagy láda játé-
kot is, amiből majd mindenki 
választhat, de hogy egy kis meg-
lepetés is legyen, zsákbamacskát 
is készítettünk, amit majd otthon 
bonthatnak ki a gyerekek. Nagy 
öröm számunkra, hogy sokan 
segítettek – mondta Bereiné 
Petrik Mária. Az apróságok csil-
logó szemét és boldog mosolyát 
látva egészen biztos, hogy vala-
mennyi támogatónak érdemes 
volt hozzájárulni a Módszertani 
Gyermekjóléti Központ karácso-
nyi ünnepségének sikeréhez!

Adventi kézmûves-foglalko-
zással és -vásárral készültek a 
karácsonyra az ófalusi óvodások 
december 12-én. Mézeskalács és 
egyéb fenyőfadíszek kerekedtek 
ki a gyerekek és szüleik kezei 
alól, az óvó nénik irányításával. 

– Tíz éve tartunk adventi 
nyitott napot, amelyre a gye-
rekek szüleit is várjuk. Olyan 
egyszerû és gyorsan elkészíthe-
tő apróságokat készítünk ilyen-
kor, amelyeket a gyerekek aján-
dékba is adhatnak a szüleiknek 
– mondta lapunknak Pócsiné 
Sivák Erzsébet tagóvoda-vezető.

– Az óvónénik is készülnek 
erre az alkalomra: szabadidejük-
ben díszeket, festhető gipszfi-
gurákat, illatos zsákocskákat, 
dióbélbabát, szalvétagyûrût 
varrnak, ragasztanak. Ezeket 
egy kis adventi vásár keretében 
áruljuk, 50–300 forint közötti 
darabáron, hogy minden szülő-
nek elérhető legyen. Az ebből 
származó bevétel alapítványun-
kat gazdagítja – tette hozzá a 
tagóvoda-vezető. 

Erre a közös adventi délelőtt-
re nemcsak az anyukák, apukák 
jöhettek el: szívesen látták a 
nagyszülőket, nagyobb testvére-
ket is. A csendes ünnepi készü-
lődés mellett még egy különle-
ges programot tartogatott ez a 
délelőtt: Szendrey Marót Ervin 
(Áldás Együttes) adott karácso-
nyi mûsort a gyerekeknek. 

 Á. K.

Karácsonyi táncház  
meglepetésekkel

Népi játékkal és táncházzal ünnepelte a karácsonyt az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
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Ajándékváró édes percek

Akik támogatták az ünnepséget
Osváth Kereskedőház (Érd), Kalita Kft. 
(Érd), Pataki Cukrászda (Érd), Rácz József 
(Tordas), Érdi malom (Érd), Finomságok 
Kicsiny Háza (Érd), Irish Dog Pub (Érd), 
Pelenka Kuckó (Érd), Stúdió Smaragd 
üzlet (Érd), Soós Pékség (Érd), Felső 
utcai zöldséges (Érd), Bicskei Vajda János 
Gimnázium tanulói (Bicske).    

Bereiné Petrik Mária finom karácsonyi süteményekkel kínálja a vendégeket
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Ünnepi készülõdés  
az óvodában

Így lesz a kozmetikai vattakorongból jópofa hóember
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Adventi kézmûvesnap az ófalusi 
óvodában: a gyerekek a saját készí-
tésû mézeskalácsokat díszítik

helyi társadalom
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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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Sajtóközlemény
Milliárdos önerõ-támogatást kapott  

az érdi–diósdi–tárnoki csatornaprojekt
A kormány döntése okán az önerő-támogatással csökkennek az érdi, tárnoki, diósdi lakosok terhei. Az 
„Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 projekt)” az ország jelenleg 
legnagyobb csatornaberuházása. A munkák a téli leállás ellenére a tervezettnél gyorsban haladnak, a 
mostani kormánydöntés értelmében pénzügyileg még kedvezőbb feltételekkel. 
A kormány  által  biztosított  lehetőséggel  élve  Érd,  Diósd,  Tárnok  Önkormányzatai  pályáztak  az 

Önerő Alapra. A mai napon összesen közel 1 milliárd  forintot  ítéltek meg  így Érd, Diósd és Tárnok 
települések részére, az alábbiak szerint:

Érd:  763 527 955 Ft
Diósd:  140 485 161 Ft
Tárnok:   74 608 085 Ft
Összesen:	 978 485 161	Ft

Az EU Önerő Alap is illeszkedik a kormány rezsicsökkentő lépéseinek sorába.
Érd esetén a pályázat során  teljes  fizetendő önrész: 5,4 milliárd Ft  (5 402 461 000 Ft), ebből kb. 4 

milliárd Ft-ot az érdekeltek fizetnek be az Érdi Csatornamû Társulaton keresztül. A fennmaradó 1,4 
milliárd Ft felét az önkormányzat banki forrás bevonása helyett az Önerő Alapból tudja megoldani.
Azzal,  hogy  a  kormány  támogatást  biztosít  a  banki  finanszírozás  kiváltására,  az  is  lehetővé  vált, 

hogy a vonatkozó helyi díjakba nem kell beépíteni a banki finanszírozás költségét, így a csatornadíj a 
jövőben kevesebb lesz. 
A több mint 32 milliárd  forintos, európai uniós  támogatásból megvalósuló Érd–Diósd–Tárnok  tér-

séget  összekötő  szennyvízcsatorna-hálózat  kialakítása  közel  80  000  lakos,  22  000 háztartás  életmi-
nőségét javítja, teszi jobbá életét. A régió második legnagyobb települését Érdet és Diósdot, valamint 
Tárnokot  érintő projektben  tervezett  322 km gerinccsatornából november  végére Érden elkészült  a 
szennyvízcsatorna 80%-a, ami folyóméterben azt jelenti, hogy 210 000 méternyi csatorna már ebben 
az évben megépült, 2013-ra mindössze 35 000 méternyi csatorna megépítése marad. Diósdon is hason-
lóan jó ütemben halad a munka, az épülő csatornahálózatnak már a 74%-a elkészült, ami azt jelenti, 
hogy  eddig  31  kilométernyi  útszakaszt  bontottak  fel  és  állítottak  helyre  ideiglenesen  a  településen 
dolgozó kivitelezők. Annak ellenére, hogy Tárnokon indultak el legkésőbb a munkák, 2012 tavaszán, 
25%-kal már most elkészültek.
A projekt  része  egy  olyan  európai  színvonalú  (már  elkészült)  regionális  szennyvíztisztító-keze-

lő  telep  komplex  kialakítása,  amely  például  a  keletkezett  gázokat  villamos  energiává  alakítja. 
A csatornahálózat kiépítése számos előnnyel  jár. Az életszínvonal növekedése mellett az  ingatlanok 
értéke  is  nő,  és  az  európai  komfort  kialakítása  rendkívüli  módon  támogatja  a  környezetvédelmet. 
A talajszennyezettség  csökkentésével  javul  a  termőföldek  és  a  növényzet minősége,  és  az  ivóvíz  is 
tisztább lesz, így a közegészségügyi viszonyok is javulnak.
További információ Simó	Károlytól az simo.karoly@gmail.com e-mail címen, valamint a 06-30/579-

5162-es mobilszámon kérhető. 

információk

Álláshírdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

biológia tanári munkakör 
betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a biológia tantárgy tanítása általános iskolai és gimnáziumi osztályokban
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei:
•  egyetemi szakirányú végzettség
•  büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
•  elektronikus úton gardonyigezaisk@erd.hu  e-mail címre.
Az elbírálás módja:  írásban történő értesítés a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 28. 
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Érden – talán azért, mert hatal-
mas, több tízezer lakosú telepü-
lés – nem is egy fehérszakállú, 
puttonyos, hanem egyszerre 
három Mikulás is várta édes 
finomságokkal a legkisebbeket 
még december 6-án délelőtt, a 
Főtéren, a Fidesz érdi szerveze-
te által felállított, mindenki kará-
csonyfája mellett. Jöttek is szép 
számmal a Kincses Óvodából és 
Ófalusi Tagóvodájából a csopor-

tok. A kicsinyek – bár nagyon 
várták a Mikulással való talál-
kozást – maguk is igen érté-
kes ajándékot, saját készítésû 
díszeket hoztak az akkor még 
csupaszon árválkodó, hatalmas 
fenyőre. A karácsonyfa legala-
csonyabb ágait ugyan még elér-
ték és felékesíthették a kicsi-
nyek, de a rengeteg díszből a 
magasabb ágakra is bőven jutott. 
Ezek elhelyezésében Segesdi 

A karácsonyi ünnepeket mindig 
igyekeznek széppé varázsolni az 
érdi Napfény Otthon idős lakói-
nak. Ilyenkor nemcsak hatal-
mas feldíszített karácsonyfával 
és ajándékokkal, hanem zenés 
mûsororral is meglepik az itt 
élőket. Az idei karácsony talán 
még szebb, még emlékezete-
sebb lesz, mint az előzőek…

A Kende utcai Napfény Ott-
honban már hetek óta felfigyel-
hettek arra az idősek, hogy a 
kert végében két kőmûves nap-
hosszat dolgozik napfényben, 
ködben, esőben, hóban, hideg-
ben, hogy minél hamarabb elké-
szüljön a különös építmény. Egy 
három méter magas kemence 
és mellette egy grillsütő készül 
téglából. Precíz munkát végez-
nek, hiszen egy jó kemencéhez 
nagy szakértelem kell – s pénz! 
Több százezer forintba kerül az 
építés, de megéri a beruházás, 

hallottuk az otthon vezetésétől, 
mert a jó időben tavasztól gyak-
ran rendezhetnek majd kerti 
partikat például születésnap-
kor, névnapkor is, helyettesítve 
ezzel az ebédlőt.

A két érdi kőmûves szakem-
ber szívesen dolgozik – ahogy 
mondták – az „öregekért” kicsit 
feszítettebb tempóban is, mert 
azt szeretnék, ha az ünnepi 
finomságok már itt sülnének. 
Disznótorosra hivatalosak kará-
csonykor csaknem százan! 
A sertést ajándékba kapja az ott-
hon vezetése, cserébe az ételma-
radékokért, amelyet egy érdi ser-
téstartó rendszeresen elszállít. 
Így mindenki jól jár, de a legjob-
ban talán az itt lakók, akiknek 
ezentúl még szebbek lesznek 
karácsony után is az ünnepek. 

A kemence a próbafûtéseken 
már jól vizsgázott…

 Temesi László

Az Érd-Óvárosi Plébánia Karitász csoport tagjai a hátrányos helyzetû 
családokon segítenek ajándékcsomagjaikkal

Vidám Mikulások jártak a Fõtéren

János alpolgármester is segéd-
kezett, aki csak egy létrára állva 
érte el a fenyő magasabb ágait. 
Rövid időn belül csaknem teljes 
díszben állt a Főtéren a kará-
csonyfa. Az óvodás csoportok 
pedig egy-egy rövid mûsorral is 

kedveskedtek a Mikulásoknak, 
és a csípős hideggel dacolva, 
vidáman énekeltek és táncoltak 
is. A délelőtti rendezvény ide-
jére még T. Mészáros András 
polgármester is megszakította 
fontos teendőit, és pár percre 
kilátogatott a Főtérre, hogy a leg-
kisebbekkel együtt ünnepeljen, 
meghallgassa kis mûsorukat, és 
megcsodálja az ovisok díszeivel 
felékesített karácsonyfát. Talán 
még Antunovits Antal önkor-
mányzati képviselő, az ese-
mény kitalálója sem gondolta, 
hogy a fenyőfa már a Mikulások 
érkezésekor tele lesz díszekkel. 
Persze, nincs az a karácsony-
fa, amely még egy-két vagy 
több ékességet el ne bírna, így 
azok se szomorkodjanak, akik 
csak 23-án hozzák el díszeiket, 
mert az adventi gyertyagyújtást 
követően tovább ékesíthetik a 
Főtéren álló, mindenki kará-
csonyfáját! Bálint Edit 

Kemence, grillsütõ  

karácsonyra 

A Fõtéren járt Mikulások minden gyermeknek adtak ajándékot
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Egyik ovis csoport tánccal köszöntötte a fõtéri Mikulásokat és az arra járókat

Segesdi János alpolgármester 
segített a karácsonyfadíszek 
felhelyezésében

Készül a grillsütõ
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helyi társadalom

Segítõ Karitász

p

Szandra: Próbálok
jó Aranyanyu lenni!
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ÁLLÁS

Érdi útépítõ cég teherautó sofõrt 
keres. Referencia szükséges! T:06 
70 455 6656

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

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS







FENYÕVÁSÁR

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

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁDKÁDFELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMI

Érden eladó Continental Wint.
Cont TS 830 205/55/R 16 téli gumi, 
iár: 29 E Ft/db. T:06 30 260 5764

GUMISZERVIZ

HÕKAMERA

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

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. bon-
tandó házzal. T:06 30 430 4020

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

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















INGATLANT KERES

KERESEK megvételre Buda-
pest belvárosában felújítan-
dó öröklakást,ennek megfelelõ 
árban!Komfort nélküli is érdekel.
Készpénzben tudok fizetni!Tel.: 06-
70-635-0558

JÁRMÛ

A U T Ó F E L V Á S Á R L Á S 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, adás-vételi 
szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KERT

KIADÓ

Érden albérlet kiadó 1 fõnek, jó 
közl., külön bejáratú, 48 E Ft rezsivel, 
kaució nincs! T:06 70 513 9174

Érd-Parkváros, Ács utcánál 3 
szoba+nappalis családi ház, garázs-
zsal kiadó. T:06 30 985 6050

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

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

KIADÓ LAKÁST KERES

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

Kiadó lakást keresünk Budapest 
belterületén. Lehet bútorozott vagy 
bútorozatlan is !!Ajánlataikat ide 
várjuk: 266-2698, vagy 06/ 30 826 
66 91

KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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





















OKTATÁS
Angolórák alapos, de érthetõ 

nyelvtannal és társalgással gyakorlott 
tanártól, személyre szabott tananyag-
gal és ütemezéssel otthonában és 
cégeknek referenciákkal. Díjmentes 
próbaóra! T:06 20 9 255 288

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK!  
Tel.: 0630-9488909

RÉGISÉG

ROBOGÓ

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

RUHAKLINIKA

FÜRGE UJJAK RUHASZERVIZ 
Törökbálinton az új Auchanban. Amíg 
Ön vásárol, megjavítjuk ruháját! 
Nyitva minden nap 9-20-ig. A hirde-
tés felmutatója kedvezményt kap.

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútor-
mozgatással, takarással akár azonnal-
ra! Tel: 706-64-19, 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS











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

TÁRSKERESÕ

TELEK

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

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TÜZELÕANYAG





TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:
Csap,szifon,wc-tartály,radiátor, 
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Miből tudjuk, hogy visszate-
kintést kell készíteni a lassan 
mögöttünk hagyott esztendő 
végén? Például abból, hogy 
– legalábbis jelen sorok írása-
kor – világverseny zajlik a női 
kézilabdában, még ha most 
csak kontinenstornáról van is 
szó Szerbiában. Azonban talán 
ennyire különleges még sosem 
volt ez az esemény, hiszen most 
minden érdi szurkoló különö-
sen támogatja lélekben a két 
érdi válogatott játékost: a véde-
lem oszlopát, Szekeres Klárát 
és a villámléptû szélsőt, Vincze 
Melindát. Az elért eredménytől 
függetlenül az érdi csapattársak 
és szurkolók rendkívül büszkék 

lehetnek rájuk, hiszen a magyar 
női kézilabda a Németország 
elleni vb-selejtező fiaskója óta 
újra meredeken felfelé ível, és 
ehhez a saját – nem is kevés – 
részüket teszik hozzá Karl-Erik 
Böhn együttesében. A grafikon 
vonala pedig, már most tudha-
tó, bizonyosan nem törik meg, 
mert a magyar válogatott már 
kivívta a jogot a jövő évi, szin-
tén Szerbiában rendezett világ-
bajnokságra. Azt a tornát éppen 
akkor rendezik, amikor a jövő 
évről készítünk összefoglalót 
– de azért ennyire ne siessünk 
előre! 

Annyiban azonban minden-
képpen lehet tervezgetni és 

álmokat szövögetni, hogy az 
Érd, mint Magyarország egyik 
meghatározóvá előlépett csapa-
ta, jövőre talán még több sze-
replővel képviseltetheti magát. 
Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy Kristina Elezre és Szara 
Vukcsevicsre is figyelhettünk 
az Európa-bajnokságon, igaz, a 
horvát irányító hamar búcsú-
zott együttesével. Biztosra 
vehetjük, hogy jövőre minden 
jóérzésû érdi szurkoló szíve-
sen látná a válogatott címeres 
mezében a két kiváló hálóőrt, 
Janurik Kingát és Oguntoye 
Viktóriát, valamint a balke-
zes bombák mesterét, Kovács 
Annát is. Érdemes hozzátenni: 

utóbbi hiányposzton szerepel 
Magyarországon, tehetsége és 
fiatalsága révén még bármit 
elérhet. Ám megint csak nagyon 
előrehaladtunk, így kanyarod-
junk vissza megint egy kicsit 
időben is, térben is. 

A most befejeződő év ismét 
csak megannyi, eddig még nem 
tapasztalt kis csodát hozott az 
érdi sportéletben. Az eddig sze-
rényebb csapatsportági múlttal 
rendelkező megyei jogú város-
ban idén két együttesnek is 
hétről hétre kijárt a biztatás. 
A labdarúgók mellett az érdi 
lányok kézilabdában nyûgöztek 
le mindenkit tavasszal, hogy 
aztán harcban legyenek a dobo-
góért. Szörnyû volt látni az érdi 
meccsen könnyeivel küszködő 
Janurik Kingát a Siófok elleni 
bronzmeccs második összecsa-
pása után, amikor végül nem 
sikerült pódiumra állni az érdi-
eknek. Ugyanakkor ez akár már 
a mostani bajnokságban még 
jobban ösztönözheti a csapat 
tagjait arra, hogy minden ere-
jüket megfeszítve küzdjenek a 
dobogóért, és összehasonlítha-
tatlanul jobban is állnak, mint 
tavaly ilyenkor. Nem szabad 
elfeledni, hogy lesz még munka 
bőven a szezon második szaka-
szában, a váci fiaskó kijavítá-
sa pedig nagyon is konkrét és 
valószínûleg szükséges lépés, 
hogy végre meglegyen az áhított 
érem. 

A kitûzött célok eléréséhez 
Magyarország egyik legjobb és 
lassan legösszetartóbb szurko-
lótábora segítheti hozzá a csa-

Év végi visszatekintés – nõi kézilabda

Fel a dobogóra!

patot, amelynek tagjai időt és 
energiát nem kímélve kísérik el 
a lányokat, játsszon az együt-
tes az ország bármely szegleté-
ben. A drukkerek elszántsága 
példaértékû, és szerepük a honi 
kézilabda világában a szeretett 
csapatéval együtt emelkedett. 
Õk azok, akik már két éve titok-
ban várják Fortuna kegyét, hogy 
egy jobb sorsolással segítsen 
eljuttatni az ÉTV-Érdi VSE-t a 
Magyar Kupa négyes döntőjé-
be. Az sem lenne akármilyen 
élmény… Az utolsó két alka-
lommal a Győri Audi ETO KC 
ellen erre esély sem lehetett, 
most várhatóan egy körrel biz-
tosan sikerül majd továbbjutni. 
A Szeged SE-Algyő ellen köte-
lező az eddigihez képest még 
egy kört haladni, és akkor lesz 
majd nagy szükség a szeren-
csére, hogy be lehessen lépni 
a legjobb négybe, ahova tudás 
szerint már korábban kellett 
volna. 

 Utolsóként essen szó egy 
még élénken élő fájdalmas eset-
ről: a nagy nemzetközi kaland-
ról. Ugrás volt ez az ismeretlen-
be, de evés közben jön meg az 
étvágy alapon senki nem sze-
rette volna, hogy ilyen hamar 

és kegyetlenül vége szakadjon. 
Ugyan kimondottan a magyar 
porond élvezte a kiemelt szere-
pet, az EHF-Kupa is megannyi 
lehetőséget rejtett még magá-
ban, ám egy elátkozott 10 per-
ces periódus romba döntötte a 
titkos vágyakat. A francia Metz 
Handball, Európa meghatározó 
együttese ellen azonban min-
denképp berontott a klubkézi-
labda vérkeringésébe, és talán 
„felsőházába” is, az Érd. 

Ezen sorok írójának szubjek-
tív véleménye alapján pedig a 
Gorodnicsanka elleni második 
összecsapáson történt az egyik 
legviccesebb momentum az 
évben, amikor a csapat veze-
tőedzője, Szabó Edina angyali 
nyugalommal közölte: „A két 
hármas védőnknek le fogom 
venni a fejét.” Ilyenről termé-
szetesen szó sincs, a szakember 
és játékosai előtt közösen nagy 
feladatok állnak – számunkra 
pedig nincs más hátra, mint 
hogy a bajnokság folytatásáig 
eredményes lelki és fizikai fel-
töltődést kívánjunk mindnyá-
juknak az ünnepi időszakban. 

Tavasszal aztán kezdődhet 
újra a nagy menetelés, fel a 
dobogóra! Szarka András

Kitûzött céljainak eléréséhez Magyarország egyik legjobb és lassan legösszetartóbb szurkolótábora segítheti 
hozzá a csapatot  

Az érdi nõi kézilabda-együttes 2012-ben Magyarország egyik meghatáro-
zó csapatává lépett elõ


