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Csatornarákötések
Kora tavasszal megkezdõdhetnek az elsõ csa-
tornarákötések – jelentette be a polgármester.

2

Rendkívüli közgyûlés
A rendkívüli tanácskozáson öt napirendi pont 
tárgyában döntöttek a képviselõk. 

3

Székely kosaras bál

Noha elõdeink jóval nehezebb idõket is megéltek, egy kis mulatságot mindig meg
engedtek maguknak farsang idején, ami némi színt varázsolt a hosszú és zord tél 
egyhangúságába, jelezve, hogy múlik a kellemetlen évszak. Farsang van, a bálok 
ideje, így itt, Érden is egymás után felsorakoznak a hagyományos bálok. Közöttük 
az egyik legrégebbi a Székely kosaras bál. 13. oldal

A kultúra napját köszöntötték
Fél évtizede, hogy a 
Magyar Írószövetség 
képviselõivel közö
sen ünneplik meg 
Érden a magyar kul
túra napját, és idén 
immár ötödik alka
lommal került sor 
a közösen alapított 
Bella Istvándíj, va
lamint két városi 
kitüntetés, a Csuka 
Zoltándíj és az Érdi 
Mûvészeti Díj átadá
sára is.  7. oldal

Könyvek, fotók bemutatója

Két könyvbemutatóval és egy különleges fotókiállítás 
megnyitásával ünnepelte a magyar kultúra napját a 
Magyar Földrajzi Múzeum. Kubassek János múzeum
igazgató úgy fogalmazott: nem siránkozni kell, ha a 
kultúra területén kevés a pénz. 5. oldal

Épülõ szennyvíztisztító
Nyílt napon mutatták be a csatornaprojekt állá-
sát, illetve az épülõ szennyvíztisztító telepet.

4

Új rendelet készül
Javaslat született a nem lakás céljára használt 
épületek helyi adójával kapcsolatban.

11

Kézilabda

A következõ fordulóban 
a Siófok KCGalerius Für
dõ lesz az Érd ellenfe
le. A mérkõzést február 
2án 18 órától rendezik 
a Batthyány Tornacsar
nokban.  16. oldal

Horgászbál

Három évtizede a január 
vége mindig az érdi hor
gászoké. Ilyenkor össze
állnak a baráti társaságok, 
és báloznak. Ha hal nincs 
is terítéken, de tombolán 
biztosan nyerhetünk.  
 12. oldal

Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék próbahordási lehetôség

www.starkey.hu

Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletfi zetési lehetôség • Hallókészülék próbahordás

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEMEK -50%*

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

Ascent Hallásszalon Érden

*Egy személy maximum 5 levél (összesen 30 db) elemet vásárolhat téli akciónk során.
A részvétel feltétele, hogy a hallókészülék-viselô a vásárláskor hozza magával

a „Hallókészülék nyilvántartási kiskönyv”-ét. Elemakciónk 2013. február 22-ig tart. 
Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön hallásszalonunkban.
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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes 
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Kora tavasszal elindulhatnak 
a csatornarákötések; mintegy 
3500 méter csatornát helyeznek 
üzembe – mondta T. Mészáros 
András polgármester múlt csü-
törtöki sajtótájékoztatóján.

– Szeretnénk elérni, hogy 
ebben az esztendőben az 
ingatlanok 50-80 százaléká-
nak rákötése megtörténjen. 
Az ingatlantulajdonosok érte-
sítést fognak kapni arról, hogy 
csatlakozhatnak a hálózathoz. 
Kérek mindenkit, figyelme-
sen olvassa el ezt a levelet, 
mert ez tartalmazza a rákö-
téshez szükséges teendőket, 
feltételeket – hangsúlyozta 
a polgármester, aki beszélt 
arról is, hogy január 29-én 
elkezdődnek az önkormány-
zati adósságkonszolidáció-

val kapcsolatos tárgyalások a 
Belügyminisztériumban.

– A városvezetés teljes mér-
tékben elégedett azzal, hogy a 
Belügyminisztérium Érd tekin-
tetében a 70 százalékos kon-
szolidációra tesz javaslatot. Az 
az érdekünk, hogy minél hama-
rabb lezárjuk a tárgyalásokat, 
hogy már az idei terheket se 
kelljen a 2013-as költségvetésbe 
betervezni. Ez a gazdálkodás 
tekintetében nagy könnyebbsé-
get jelentene – magyarázta T. 
Mészáros András, hozzátéve: a 
költségvetés tárgyalását február 
14-én kezdi meg a közgyûlés. 

– Az elmúlt időszakban vál-
tozott az alaptörvény, az önkor-
mányzati, valamint az állam-
háztartási törvény. Ez teljesen 
új helyzetet teremtett az önkor-

mányzatok számára – csakúgy, 
mint az adósságkonszolidáció. 
Úgy érzem, hogy minden fele-
lős érdi politikai és társadalmi 
szervezetet meg kell hívnunk 
egy beszélgetésre, párbeszéd-
re, amelynek során a városve-
zetés elmondja, hogy látja a 
város jelen helyzetét, illetve 
a jövőt, akár 2014-től 2020-ig, 
ami az európai uniós költség-
vetés szempontjából lényeges. 
Természetesen az új körülmé-
nyek, a kötelezően megfogal-
mazott feladatok és a járások 
létrejötte miatt nagyon fontos a 
2013-2014-es év is. A párbeszéd 
során el kívánjuk mondani, 
hogyan látjuk a város fejleszté-
sének, fejlődésének útját, illet-
ve a változások adta lehetősé-
gek maximális kihasználását. 

Ebben szeretnénk a társadalmi 
és politikai szervezetek taná-
csát, gondolatait meghallgatni, 
és velük együttmûködve eze-
ket beépíteni a 2013-as és az 
azt követő költségvetésekbe. 
Honlapunkon (www.erd.hu) 
megjelent egy felhívás, mely-
ben kérjük: aki szeretne részt 
venni ezen a párbeszéden, 
jelentkezzen a parbeszed@erd.
hu e-mailcímen február else-
jéig. Mindazok számára, akik 
jelentkeznek, biztosítjuk majd 
azt a költségvetési anyagot, 
amelyet a képviselők és a külső 
bizottsági tagok megkapnak 
– ily módon tényszerûen is bele 
tudnak majd szólni a tervekbe. 
Lényeges, hogy felelősen szólja-
nak bele, hiszen nagyon könnyû 
arról beszélni, mi a rossz ebben 
a városban, a fontos azonban 
az, hogy hogyan tudjuk jobbá 
tenni. Ehhez várjuk a javasla-
tokat, hozzászólásokat – zárta 
szavait a polgármester.

Mint ismert, Orbán Viktor 
miniszterelnök arra kérte a tele-
pülési vezetőket: ne vegyék fel a 
számukra megítélt jutalmakat, 
ha pedig már megtették, fordít-
sák e pénzt településük boldo-
gulására, vagy fizessék vissza 
a település költségvetésébe. 
Az ezzel kapcsolatos újságírói 
kérdésre T. Mészáros András 
elmondta: 2007. január elseje 
óta egyetlen alkalommal sem 
vettek fel jutalmat a városve-
zetők. 

– 2008-ban a költségvetésben 
tervezett, de általunk igénybe 
nem vett jutalom teljes összegét 
egy költségvetés-módosítással 
arra fordítottuk, hogy a fogá-
szati ügyelet feltételrendszerét 
kialakítsuk. 2009-ben ötven, 
hátrányos helyzetû gyermek 
nyaraltatását finanszíroztuk a 
betervezett jutalom összegéből, 
2009 után pedig már be sem 
terveztük a városvezetők jutal-
mát. Tehát Érden a városveze-
tők nem vesznek fel jutalmat; 
levelünkben is ezt írtuk meg 
– tette hozzá a polgármester.

 Ádám Katalin

Tavasszal megkezdõdnek az elsõ csatornarákötések

Párbeszédre készül a városvezetés
Kora tavasszal megkezdõdhetnek az elsõ csatornarákötések – jelentette be múlt 
csütörtöki sajtótájékoztatóján a polgármester, aki beszélt az önkormányzatok kon-
szolidációjáról is, illetve elmondta, hogy a városvezetés párbeszédet kezdeményez 
az érdi civil és politikai szervezetekkel a város jövõjét, fejlesztési irányait illetõen.

Az önkormányzat szeretné elérni, hogy még ebben az esztendõben az ingatlanok 50-80 százalékának csatorna-
hálózatra kötése megtörténjen
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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

Párbeszéd
Érd	Megyei	Jogú	Város	vezetése	párbeszédet	hirdet		

a	város	feladatairól,	jövőjéről,		
amelyre	várják	a	városért	elkötelezett		

és	felelősséget	érző	érdi	civil		
és	politikai	szervezetek	jelentkezését.

Jelentkezésüket	várják	a	parbeszed@erd.hu	email	címre	
2013.	február	1-ig.

Közlemény
A	Fidesz	–	Magyar	Polgári	Szövetség	támogatóival,	szavazóival	együtt	békét,	nyugalmat,	biztonságot	és	erős	Magyarországot	
akar.	Ebben	nincs	helye	a	gyűlölködésnek!	A	családokkal,	a	nyugdíjasokkal,	a	bérből	és	fizetésből	élőkkel,	a	hazai	vállalkozá-
sokkal	együtt,	közös	erőfeszítéssel	mászhatunk	ki	abból	a	gödörből,	amelyet	a	baloldal	ásott.

Magyarország			nem	kér	a	gyűlöletkampányból,	nem	kér	a	gyűlöletkeltésből.	Ez	a	gyűlöletkampány	az	MSZP	kudarca,	s	
világosan	látszik,	hogy	a	szocialisták	semmit	nem	tanultak	a	2010-es	bukásuk	okaiból.

Magyarország	nem	kér	a	baloldal	veszélyes	gazdaságpolitikájából	sem,	nem	kér	a	minimálbér	csökkentéséből.
A	 baloldal	 mégis	 mocskolódással	 tapétázza	 ki	 az	 országot.	 Ez	 ma	 a	 Magyar	 Szocialista	 Párt:	 rombolás	 és	 uszítás.	 Az	

óriásplakátokon	a	gyűlöletkeltés	helyett	a	bocsánatkérésnek	lenne	helye	azért,	hogy	eladósították,	kifosztották,	megnyo-
morították	az	országot.	Az	MSZP	azonban	egyre	csak	süllyed	Ron	Werber	gyűlölettel	teli	világába,	egy	olyan	világba,	ahol	
az	utcákon,	a	plakátokon	csak	uszítás	és	hergelés	van.	

Magyarország	nem	akar	soha	többé	velük	süllyedni,	nem	kér	ebből.
	 Fidesz- MPSZ érdi szervezete
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Az a bizonyos szamár töb-
bet tudott, mint az emberek. 
Mert amikor nem talált szál-
lást József az áldott állapot-
ban lévő Máriának, akkor az 
istállót választotta. Az állatok 
által fûtött, otthonos hely még 
évezredekig lesz téli-nyári háló-
helye a gazdálkodó embernek. 
S persze nemcsak azért, hogy 
rajta tarthassa a szemét a tulaj-
donos a jószágon, hogy a sza-
porulatnál azonnal segíthessen 
az ember, hogy ragadozó, vagy 
tolvaj nem férhessen az állatok-
hoz, de azért is, mert ide volt 
legegyszerûbb befogadni az 
úton járót, a vándor mesterle-
gényt, deákot, obsitos katonát, 
koldust akár. Amióta kibillen-
tette a természet közeli léte-
zésből és a hagyományok jól 
átgondolt rendjéből az embert 
a városiasodás, azóta a közös-
ségnek kötelessége figyelni 
arra, ami korábban a kisebb és 
átláthatóbb társadalmak termé-
szetes feladata volt. Akkor is 
önvédelem volt a gondoskodás, 
hiszen a falvak rendjére, földjé-
re ügyelő pásztorok, mezőőrök, 
éjjel strázsáló bakterek tudtak a 
határban, a községben megjele-
nő járókelőkről. 

A gondoskodás folyamatos-
ságát Érden is fönn kell tarta-
ni, hiszen a világváros árnyéka 
nagy és a hajléktalanokról gon-
doskodni mindennapi feladat 
ma már. Egy magára valamit is 
adó közösség nem fordíthatja el 
a fejét, a tekintetét az elesettek, 
a kiszolgáltatottak világáról. 
Ráadásul egyre inkább érzékel-
hető, hogy a gondoskodás nem 
merülhet ki az egy tál étel, az 

egy karéj kenyér, az ideiglenes 
szállás, a téli menedék fölkíná-
lásával. Aki elveszti családját, 
állását, lakását s az utcára kény-
szerül, az nemcsak testileg válik 
kiszolgáltatottá, nemcsak a szo-
ciális háló szemei közül hullik 
ki, hanem lelkileg is összeom-
lik. Utolsó tartaléka az a látszat 
függetlenség, az örökös ván-
dorlás, amely az utolsó pillana-
tig kerüli a hivatalos befogadó 
helyeket. Különös lélekálla-
pot ez, amelyben mindenfajta 
nyilvántartástól idegenkedik a 
kiszolgáltatott, s egy bokor, egy 
pad, egy fasor, egy árok, egy 
elhagyott épület mutatja magát 
tulajdonnak, saját területnek, 
önálló territóriumnak. A vadak 
vigyáznak ennyire szagukkal 
is körülhatárolt vadászösvé-
nyekre, megszokott útjaikra. 
A gondoskodóknak is nehéz ezt 
a gyanakvást legyûrni, a segít-
ségre szoruló embert elérni. 

S ha már Máriával és Józseffel 
kezdtük, s azzal a jászollal, 
amiben a kis Jézus a világra 
nyitotta szemét, a január 27-én 
véget érő ökumenikus imahét 
még azoknak is adhat némi bíz-
tatást, akik sem a szervezett 
egyházakhoz, sem a mindenna-
pi vallásos élethez, de még csak 
az istenhithez sem kötődnek. 
A mindennapi együttérzéshez, 
az emberiesség gyakorlásához, 
az egyetemes humánumérzés-
hez nem kell feltétlen a terem-
téstörténet, a transzcendencia. 
Viszont az egészen biztos, hogy 
újra kell tanulnunk az egyházi 

szolgálatok és a civil világ ter-
mészetes egymásra utaltságát. 

A második világháború után 
nálunk berendezkedő, válto-
zó keménységû diktatúra nem 
egyszerûen az állam és az egy-
ház modernkori szétválasz-
tásán munkálkodott, hanem 
hivatalosan is az ateizmus, az 
egyházellenesség politikáját hir-
dette. Kései korszakában pedig 
legalábbis a politikai gyanakvás 
légkörével vette körül azokat, 
akik igére, közösségre vágytak 
templomjárók vagy lelkészek 
voltak. Most az egyháznak ki 
kell jönni az Isten házából, a 
hívőknek és nem hívőknek pedig 
érdemes bemenni a templomok-
ba, egyházi épületekbe. Éppen 
azért a kultúráért, mûveltségért, 
amely a szociális gondoskodás 
szerepét, az oktatásban vagy az 
egészségügyben újrafogalmazott 
feladatot találja meg a civilek és 
az egyházi személyek vállalásai 
során. Érden, a Fehérvári úton 
mûködik a férfi-női hajléktalan- 
szálló, s a téli napokon éjsza-
káról, éjszakára életeket ment. 
A szeretet misszionáriusai, Teréz 
anya nővérei 1989-ben tele-
pedtek meg Érd Parkvárosban, 
s rajtuk kívül is önkéntesek, 
szociális munkások vállalják a 
legnehezebb feladatot. Reményt 
és a kiút esélyét adva a rászo-
rulóknak. Jelenlétük a szociális 
és lelki gondozás egységének 
szolgálata. Nem a képmutatás, a 
hamis jótékonykodás világa ez, 
hanem a minőségi élet esélye, 
a jobb közösségi közérzet, az 
élhetőbb világ, a lakható város 
fenntartásának módszere. 

 Antall István

Szálláskeresõk

Betörtek hozzánk, a lakásunk-
ba, de most nem erről akarok 
írni, hiszen ez végül is magán-
ügy, inkább arról, hogy mi 
történt nemrég itt a közelben, 
Diósdon. Azt hallottam, hogy 
egy család éppen otthon volt, 
benn ültek a családi ház szo-
bájában, és a családfő egyszer 
csak azt hallja, hogy kinyílt az 
előszoba ajtaja. Még ki is szólt, 
mert azt hitte, a gyerek jött be, 
kiszólt neki, hogy csukd be az 
ajtót. Mivel senki nem vála-
szolt kinézett, és azt látta, hogy 
három férfi igyekszik gyorsan 
kifelé a kertkapun, kezükben 
az előszobában található kabá-
tokkal. Gyorsan vissza, papucs 
le, cipő fel, kocsiba be, utánuk, 
de utolérni a besurranó ruha-
tolvajokat nem sikerült. Úgy 
tudom, a család kabátjai azóta 
se kerültek elő, pedig a rendőr-
ség szinte azonnal kijött.

Amikor hazaérkeztünk és a 
bejárati ajtó rácsát kiszakítva, 
az ajtó kis ablakát betörve lát-
tuk, telefonáltunk a rendőrség-
re, a rendőrök gyorsan kiérkez-
tek, mindent szakszerűen meg-
vizsgáltak, de most nem erről 
akarok írni. A helyszínre kiér-
kezők csakhamar felhívták azo-
kat a rendőröket, akik a nyomo-
kat rögzítik – és akik közölték, 
hogy nekik még tizenöt helyre 
kell aznap délután kimenni. 
Tizenöt helyen porozni, fény-
képezni, lábnyomokat és ujj-
lenyomatokat keresni, azután 
következett csak a mi laká-
sunk! Tisztességgel és szorgo-
san végezték a munkájukat, de 
akkor is: tizenöt eset, egyetlen 
délután..?

Nehezen felejthető látvány a 
fiókjaink földre szórt tartalma: 
útlevelek és katonakönyv, csa-
ládi fényképek és gyerekkori 
szájharmonika, jegyzetfüzetek 
és dossziék – de nem erről aka-
rok írni, inkább az eset kapcsán 
ismerősöktől, szomszédoktól, 
rendőröktől hallott történe-
tekről. Hogy szerencsénk volt, 

mert sok helyen, ha nem talál-
nak elég értékes holmit, akkor 
törnek, zúznak, felhasítják a 
falon a festményeket, letépik a 
függönyt, betörik a számítógép, 
a tévé képernyőjét. Azzal is sze-
rencsénk volt, hogy nem talál-
koztunk a behatolókkal, mert 
ilyenkor mindenképp kitörni, 
menekülni akarnak, és mind-
egyiküknél van legalább egy 
kés… Volt olyan eset, amikor 
valaki hazaérve betörőket ész-
lelt a lakásában, bezárta a külső 
ajtót, hogy ne tudjanak elmene-
külni és felhívta a rendőrséget. 
Nyolc napon túl gyógyult…

Kaptunk tanácsokat is: 
milyen az igazán biztonságos 
ajtó, a jó rács, a kóddal műkö-
dő vészjelző – de nem erről 
akarok írni, hanem arról, hogy 
miért van rengeteg és egyre 
több ilyen történetünk? Miért 
van tele a sajtó, a tévéhíradó, 
a rádió ilyen esetekkel – és 
mindezek következtében, félel-
münkben miért építjük magun-
kat körül rácsokkal? Mert vidé-
ken már muskátlis ablakok 
helyett rácsos ablakokat látunk, 
az erkélyek, bejárati ajtók felett 
riasztók dobozai díszelegnek.

Hogyan szabadulhatnánk ki 
a rácsok mögül? Túl sok a sem-
mitől vissza nem tartó, ejnye-
bejnye ítélet? Szent László óta 
tudjuk, hogy olykor van hatása 
a szigorúságnak, csak azóta 
eltelt néhány évszázad, nem 
biztos, hogy ma is kizárólag az 
lenne a célravezető. Ráadásul 
napjainkban, amikor a közbe-
szédben az üzleti partner, vagy 
éppen a hatóság „átverése” szá-
mít sikernek, nehezen indokol-
ható a keménykedés egy kabát, 
vagy pénztárca eltulajdonítójá-
val szemben.

Pedig jó lenne rácsok nélkül 
élni.

A szerkesztõ jegyzete

Rácsok nélkül

Az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft.-nek az Érdi Városfejlesztési 
és Szolgáltató Kft.-be történő 
beolvadásáról már tavaly dön-
tött a közgyûlés. Mindkettő az 
önkormányzat tulajdonát képe-
ző társaság, de úgy tûnik, a 
folyamat lebonyolításának min-
den részletében újabb döntést 
kell hoznia a közgyûlésnek. 
Valójában e beolvadás okán, 
a határidők pontos betartása 
miatt volt fontos a rendkívüli 
ülés összehívása – tájékozta-
tott T. Mészáros András pol-
gármester, miután köszöntöt-
te képviselőtársait a 2013-as 
esztendő első értekezletén. 
A város önkormányzata júniu-
si határozatában döntött arról, 
hogy a tulajdonában lévő két 
kft.-jét egy társaságba olvaszt-
ja. A Cégbíróság az átalakulást 
2012. október 31-én jegyezte be 
a cégjegyzékbe. A Budapest kör-
nyéki Törvényszék Cégbírósága 
az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségû Társaságot 
beolvadás jogcímén törölte a 
cégjegyzékből, és általános jog-
utódja az Érdi Városfejlesztési 
Kft. lett. Az Érdi Létesítmény 
Üzemeltetési Kft. elkészítette az 
egyszerûsített éves beszámoló-
ját. A könyvvizsgálói jelentés-
ben foglalt záradék alapján a 
végleges vagyonmérlegek és 
vagyonleltárak megbízható és 
valós képet adnak a beolvadó, 
az átvevő és a jogutód társa-
ság 2012. október 31-én fenn-
álló vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetéről. Minderről 
az előterjesztés mellékleteiből 
értesülhettek a képviselők, így 
a zárómérleget és a végleges 
vagyonmérlegeket, valamint 
a végleges vagyonleltárakat a 
határozati javaslatnak megfele-
lően 12 igen és egy tartózkodás 
mellett elfogadta közgyûlés, 
majd egyetértett a második 
napirendi pontban tárgyalt, az 

Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti 
terve alapján a szükséges önkor-
mányzati támogatás forrásának 
biztosításával is. Az általános 
költségek fedezetéhez szüksé-
ges önkormányzati finanszíro-
zás összesen 172 millió 908 ezer 
forint kiadást jelent a városnak. 
A közgyûlés a jogszerû és biz-
tonságos mûködés, valamint 
a feladatok megvalósítása 
érdekében elfogadta az üzleti 
tervet is. Ennek megfelelően az 
önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésében többek között a 
városrehabilitációval kapcsola-
tos akcióterületeken megvalósí-
tandó fejlesztések, célkitûzések 
előkészítésével összefüggő 
feladatokra, a Polgármesteri 
Hivatal őrzése és vagyonvédel-
mi feladatok szervezésére, az 
Érdi Tanuszoda, a Sportpálya 
és a városközponti sétány külső 
létesítményeinek üzemeltetésé-
re vonatkozó feladatok ellátásá-
hoz szükséges forrásokat bizto-
sítja. Az üzleti tervben szereplő 
feladatok az önkormányzati 
törvény és az ágazati jogszabá-
lyok alapján kötelező feladat-
nak minősülnek. A beterjesztett 
üzleti terv a felsoroltakon kívül 
tartalmazza a Járási Hivatal 
részére biztosított ingatlanrész 
őrzésének kiadásait is, amely a 
Pest Megyei Kormányhivatallal 
megkötendő szerződés alap-
ján a Kormányhivatal részére 
tovább lesz számlázva. 

A januári rendkívüli ülésen 
a képviselők elfogadták azt a 
határozati javaslatot, amely az 
Érdi Sport Kft. üzleti terve alap-
ján szükséges önkormányzati 
finanszírozást biztosítja a társa-
ság részére. Az önkormányzat 
által 2009. novemberében lét-
rehozott társaság feladata, hogy 
a keretein belül mûködő sport 
szakágak (labdarúgás, női kézi-
labda, sakk, tollaslabda) számá-
ra a mai kor követelményeinek 

megfelelő mûködési, fejleszté-
si, támogatói és üzleti hátteret 
biztosítson, elősegítve ezzel a 
városi sportélet új alapokra való 
helyezését. 

A Sport Kft. kiemelt céljai 
között elsősorban a verseny-
sport fellendítése, a nagyobb 
gyereklétszám beintegrálása 
a városi sport rendszerébe, 
az utánpótlásbázis biztosítá-
sa, valamint a szabadidősport 
tevékenység elősegítése és szer-
vezése szerepel. Mindezen fel-
adatok és célkitûzések megva-
lósítására idén 36 millió forint 
forrás biztosításával értett egyet 
a közgyûlés, de a határozati 
javaslat azt is feltételezi, hogy a 
2013. évi költségvetés tervezeté-
nek első fordulós tárgyalásakor, 
az üzleti terv alapján szüksé-
ges finanszírozás összegének 
felülvizsgálata és módosítása is 
indokolttá válhat.

A kötelező közétkeztetési fel-
adat ellátását a város oktatási 
intézményeiben az érdi önkor-
mányzat a korábbi években már 
kiszervezte, amiből akkor a Kós 
Károly Szakképző Iskola kima-
radt, mert az intézmény rendel-
kezett szerződéssel a szolgálta-
tás ellátására. Mivel ez a feladat 
az iskolák államosítását köve-
tően is a város feladata maradt, 
és a Kós Károly Szakképző 
Iskolának most járt le az erre 
vonatkozó korábban megkötött 
szerződése, szükségessé vált e 
kötelező közszolgáltatás jövőbe-
ni biztosítása. Mivel az intéz-
mény közétkeztetésének becsült 
éves értéke nem éri el a bruttó 2 
millió forintot, így közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása nélkül, a 
jelenlegi szolgáltatóval megköt-
hető a szolgáltatási szerződés. 
Ugyanakkor, tekintettel arra, 
hogy a vállalkozó a fenntartóvál-
tástól, azaz 2013. január 1-jétől 
is folyamatosan ellátja ezt a tevé-
kenységet, a január hónapban 
nyújtott szolgáltatását is ki kell 
fizetni a részére. Az előterjesztés 
határozati javaslatának megfe-
lelően, a közgyûlés egyetértett 
azzal, hogy a közétkeztetési fel-
adatait a Kós Károly Szakképző 
Iskolában továbbra is a jelenlegi 
szolgáltató, Balogh Károly egyé-
ni vállalkozó lássa el. 

A továbbiakban a váro-
si plénum elfogadta az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Nonprofit Kft. alapító okiratá-
nak módosítását, amire első-
sorban a jogszabályoknak való 
megfelelés miatt volt szükség, 
majd a képviselők döntöttek a 
Polgármesteri Hivatal informa-

A közgyûlés rendkívüli ülése a január végi, soros tanácskozás elõtt

Üzleti tervek, közétkeztetés,  
informatikai fejlesztés
Noha a tavaly elfogadott munkaterv alapján a közgyûlés január utolsó napjára írta 
elõ elsõ értekezletét, egyes sürgõs kötelezettségekkel járó határidõk miatt a városi 
plénumnak a tervezettnél egy héttel korábban is össze kellett ülnie. A rendkívüli 
tanácskozáson öt napirendi pont tárgyában döntöttek a képviselõk. 

tikai rendszerének fejlesztésére 
irányuló javaslatról, ami sür-
gős előterjesztésként került a 
közgyûlés elé. A javaslat sze-
rint – a takarékos költségvetésre 
tekintettel – ebben az eszten-
dőben mintegy 12 százalékkal 
kevesebb forrást tudnak erre 
a célra fordítani, mint koráb-
ban. A közgyûlés 11 igennel 
és 2 tartózkodással elfogadta 
el ezt a határozati javaslatot, 
majd a rendkívüli ülés bezá-
rása előtt T. Mészáros András 
polgármester bejelentette, 
hogy a Belügyminisztériumban 
január 29-én fognak tárgyalni 
az érdi adósságrendezésről. 
Emlékeztetette képviselőtár-
sait, hogy novemberben váro-
sunkba látogatott Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, aki az 
önkormányzat hitelállományá-
nak pontos hátteréről tájéko-
zódva, és a részleteket megis-
merve, arra tett ígéretet, hogy 
Érdet maximális támogatásra 
fogja javasolni. A polgármester 
kiemelte, ennek köszönhető, 
hogy a január 29-ei adósság-
rendező konferencián az Érdet 
érintő, mintegy 70 százalékos 
támogatottságról fognak tár-
gyalni. Hozzátette: a városve-
zetés azt szeretné elérni, hogy 
a tárgyalás pozitív eredményét 
már az idei költségvetési ter-
vezet is tükrözze, így a febru-
ár 14-én első körben tárgyalt 
büdzsé már úgy kerülhetne a 
közgyûlés elé, hogy abban az 
adósságállomány jelentős része 
rendezésre került. Egyébként a 
Belügyminisztériumban folyta-
tott tárgyalás eredményéről a 
polgármester a városi plénum 
január 31-ei ülésén már részle-
tes tájékoztatást adhat a képvi-
selőknek. 

 Bálint Edit

Kötetlen beszélgetés az ülés megkezdés elõtt  
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A rendkívüli ülésen nemcsak a képviselõk száma volt kisebb, az elnöki asztal 
is foghíjas volt: ezúttal a polgármester és Mecséri Erzsébet aljegyzõ volt jelen
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Nyílt napon mutatták be a 
szakemberek a csatornaprojekt 
jelen állását és az épülő szenny
víztisztítót. A múlt szerdai ren
dezvényen megjelenteket T. 
Mészáros András köszöntötte. 
A polgármester emlékeztetett 
rá, hogy a projekt előkészítése 
2007ben indult el, és 2014ben 
zárul majd le a rákötések befe
jezésével; ekkor mindhárom, a 
projektben részt vevő település 
elmondhatja: szinte száz szá
zalékban megvalósult a csator
názás. 

– Hatalmas beruházás folyik 
a három településen. Emiatt 
némileg nehezebb az itt lakók 
helyzete, de bízunk benne: 
utána kellemesebb, kényelme
sebb és jobb lesz az élet, nem 
beszélve arról, hogy ez a pro
jekt lehetőséget kínál a további 
fejlődésre. Sok – potenciálisan 
munkahelyteremtő – beruházás 
azért ment el innen, mert nem 
tudtuk biztosítani megfelelő 
módon a szennyvízkezelést, 
elvezetést – hangsúlyozta Érd 
polgármestere.

A beruházás egyes lépéseiről 
Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese számolt be.

– Ha a kezdetek óta eltelt 
időt nézzük, elmondhatjuk: 
túl vagyunk a nehezén, más
részt viszont benne vagyunk a 
nehezében: ezen a téren impo
záns eredményeket tudunk fel
mutatni, ami a lefektetett csövek 
mennyiségét illeti, az ideiglene
sen helyreállított utcák azonban 
– átmenetileg – borzalmas álla
potban vannak. A csatornázási 
munkálatok jelenleg állnak 
– a téli időjárás miatt –, az utak 

karbantartása, a megrongáló
dott részek javítása azonban 
folyik. Érden a csövek 82 szá
zaléka, Diósdon 74 százaléka, 
Tárnokon 25 százaléka van a 
földben. Határidők tekintetében 
nagyon jól állunk, hiszen a 
maradék „pár” kilométer biz
tonságosan és jól megépíthető 
a fennmaradó félháromnegyed 
évben. Érden a csatornafekte
tési munkálatokat június–július 
hónapban befejezik, és őszig a 
másik két településen is lezá
rul ez a munka. Ez azonban 
csak az első lépés: a következő 
időszakban ki kell várni, hogy 
a visszatemetett föld úgymond 
konszolidálódjon – ez mintegy 
négy hónapot vesz igénybe. 
Utána következnek az úthelyre
állítások. Reméljük, ez minden 
egyes szakaszon időben meg
történik. Ezzel párhuzamosan 
le lehet folytatni azokat a pró
bákat, vizsgálatokat, amelyek 
eredményeképp a szakemberek 
alkalmassá minősítik az adott 
csatornaszakaszt. A rákötések 
csak akkor kezdődhetnek el, ha 
ez a fázis is lezajlott. Örömmel 
mondhatom, hogy Érden, ahol 
2011 szeptemberében megin
dult a csatornafektetés, vannak 
olyan szakaszok, ahol a szüksé
ges minősítések olyan szakasz
ban vannak, hogy hamarosan ki 
lehet adni a rákötési engedélye
ket – fogalmazott Simó Károly, 
hozzátéve: pár utcát – főleg a 
2011ben csatornázottak közül 
– már véglegesen helyreállítot
tak.

– Ki kell emelnünk azt is: 
a projekt keretében a három 
településen mintegy 15 kilomé

ter olyan út épül, amely koráb
ban nem volt szilárd burkolatú. 
A nyugati részen jól haladnak 
ezek az útépítések, a keleti 
részen idén kezdődnek ezek a 
munkálatok. Az utak végleges 
kiépítésének határideje 2013 
szeptembere – hangsúlyozta az 
elnökhelyettes, aki az ügyfél
szolgálati iroda munkájáról is 
szót ejtett: itt a beérkező ész
revételeket, panaszokat doku
mentálják. Ezek szerint decem
ber hónapban több bejelentés 
érkezett, mint az azt megelőző 
időszakban összesen. Ennek 
oka az, hogy az utak állapota 
miatt sokan tesznek panaszt. 

– A munkatársak feljegyzik a 
problémát, és az illetékes kivite
lezővel felveszik a kapcsolatot. 
Az a tapasztalat, hogy a lakosok 
már ismerik az iroda elérhetősé
geit, tudják, hogy ide fordulhat
nak panaszaikkal. Kérem, hogy 
a jövőben is az ügyfélszolgálati 
irodának jelezzék a gondjaikat, 
hogy egy kézbe fussanak össze 
a bejelentések – kérte Simó 
Károly, hozzátéve: sok kérdés 
érkezett nem csak az utak álla
potával, de az átemelőkkel kap
csolatban is. 

– Reméljük, tudunk olyan 
megoldást találni, ami mindenki 
számára kielégítő lesz – jegyez
te meg az elnökhelyettes.

– Ami a szennyvízhálózathoz 
történő csatlakozást illeti: a köz
téri átemelők üzembe helyezése 
után, késő nyáron, kora ősszel 
lesznek a tömeges rákötések. 
Addig kell minden csatornát 
a földbe helyezni, kipróbálni, 
az esetleges hibákat kijavítani. 
A szennyvíztisztító újonnan 

kiépített része már elkészült, 
2012 szeptembere óta zajlik itt 
a próbaüzem. A régi, felújítás
ra kerülő részleg is hamarosan 
átadásra kerülhet, és reménye
ink szerint határidőre befeje
ződik ez a munka is – zárta 
összefoglalóját Simó Károly, 
majd Palkovics József projekt
vezető a szennyvíztisztító több 
mint hárommilliárd forintos 
beruházásáról beszélt az érdek
lődőknek. 

Mint mondta, a telep koráb
ban 8000 köbméter/nap szenny
vízhozam kezelésére volt képes, 
ám csupán 4000 köbméter 
szennyvíz folyt be ide naponta 
– és ennyi érkezik be most is. 
A felújítást követően 1516 000 
köbméter/napos hozam tisztí
tására lesz képes. 

– A kivitelezés során három 
darab 31 méter átmérőjû és 6 
méter magas tisztító mûtárgyat 
építettünk ki, a meglévő meden
ce átalakítása pedig most zajlik. 
A medencék négynégy ezer 
köbméter szennyvizet tudnak 
folyamatosan tisztítani. Az új, 
szakaszos technológiával a 
beérkező szennyvizet előüle
pítik, biológiai úton tisztítják, 
majd utóülepítik – magyarázta 
a szakember, hozzátéve: a fel
újítás során szinte teljes egé
szében kicserélték a beérkező 
közmûveket – talán két régi 
vezeték maradt meg. 

– A tisztítóiszapot és a képző
dő biogázt hasznosítjuk: előbbit 
komposzt formájában elszállít
ják a telepről, utóbbit villamos 
energiává alakítjuk – mondta 
a projektvezető, hozzátéve: a 
szennyvíz tisztítása biológiai 
úton történik, és a tisztított víz 
a Dunába kerül vissza. 

– A beérkező szennyvíz para
métereit folyamatosan mérjük, 
csakúgy, mint a kimenő vízét. 
Szeptember óta megy a próba
üzem, amelynek időtartama egy 
év. Ez idő alatt igazolnunk kell, 
hogy a technológiai előírásoknak 
megfelelünk. Mióta a próbaüzem 
megy, ezt tartani tudjuk – hang
súlyozta Palkovics József, aki 
körbevezetett a tisztítótelepen, 
elmagyarázva egyegy mûtárgy 
rendeltetését. A jelenlévők meg
tudhatták egyebek közt, hogy 
a telep képes lesz a szippantó
autók által hozott szennyvíz 
fogadására is, és megtapasztal
hatták: a hatalmas medencékben 
kavargó, levegőztetett és ülepí
tett szennyvíznek nincs szaga 
– tehát nem kell attól tartaniuk a 
környéken élőknek, hogy bármi
lyen kellemetlen hatással lesz az 
életükre az új, megnövekedett 
kapacitású tisztítótelep, ame
lyet a tervek szerint tavasszal, a 
lakossági nyílt napon az Érden, 
Tárnokon, Diósdon élők is meg
tekinthetnek majd. 

 Ádám Katalin

Beszámoló a csatornázás jelen állásáról

Nyílt nap a szennyvíztisztítóban
Nyílt napon mutatták be a szakemberek a csatornaprojekt állását, illetve az épülõ 
szennyvíztisztító telepet. A jelenlévõk megtudhatták: a köztéri átemelõk üzembe 
helyezése után, késõ nyáron, kora õsszel várhatók a tömeges rákötések. A csator-
naprojekt 2014-ben zárul majd le, akkorra mindhárom, a beruházásban részt vevõ 
településen csaknem száz százalékban megvalósul a csatornázás.

Három hatalmas – 4-4 ezer köbméteres – tározó épült ki az uniós projekt keretében; a régi tározót most újítják 
fel, így a telep 16 ezer köbméter szennyvizet tud majd fogadni

A szennyvíztisztító teleprõl napi egy-két konténer iszapot szállítanak el, 
hogy komposzt formájában hasznosítsák
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Az új mûtárgyak már elkészültek, jelenleg a régiek átalakítása, felújítása folyik

A Szociális Gondozó Központ, Érd  
a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11. A 
munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
Családok Átmeneti Otthonában élő családok 
gondozása, autonómiájuk, önmaguk iránti 
felelősségük kialakítása a szakmai irányel-
veknek megfelelően. Illetmény és jutta-
tások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú szociális alapképzett-
ség, pszichológus, pszichopedagógus vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, 
ped. előadó, gyógypedagógus, védőnő, teo-
lógus, hittanár, hittantanár.
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2013. 
február 11. napjától tölthető be. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2013. február 
6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-
520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak a Szociális 
Gondozó Központ, Érd címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 1/2013, 
valamint a munkakör megnevezését: csa-
ládgondozó.
• Elektronikus úton Demjén Szilvia részé-
re a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A munkakör betöltése kizárólag a megje-
lölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályá-
zatokat áll módunkban elfogadni, melyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2013. február 11.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
• Érdi honlap – 2013. január 21.

▲
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A mai nap a Himnusz születés-
napja;  ha  a  jelenlévők  együtt 
eléneklik  a  Himnuszt,  az 
önmagában  is méltó  tisztelgés. 
Kölcsey  Ferenc  a  fél  szemével 
is  többet  látott  a  világ  problé-
máiból,  és  messzebbre  tekin-
tett  kortársainál  –  fogalmazott 
lapunknak  Kubassek János,  a 
Magyar Földrajzi Múzeum igaz-
gatója, mielőtt a múzeum ünne-
pi  programja  megkezdődött. 
Mint mondta: Kölcsey, mikor a 
Himnusz sorait leírta, bizonyára 
nem  azon  gondolkozott,  mek-
kora honoráriumot kap érte, és 
abból mit vehet a boltban. 
Kubassek  János  megnyitó 

beszédében  azt  is  hangsúlyoz-
ta: nagyon fontos a pénz, de ha 

abból kevés van, nem siránkoz-
ni  kell,  hanem  dolgozni,  csele-
kedni. 
–  Ezt  a  szemléletet  múzeu-

munk  munkatársai  nem  sza-
vakban,  hanem  tettekben  kép-
viselik,  nagyszerû  segítőinkkel 
együtt,  akik  nélkül  nem  len-
nének  a  kertben  kandeláberek, 
nem lennének padok és szobor-
kertünk  sem  lenne.  Köszönet 
illet mindenkit, aki a maga ere-
jéből,  szándékából  hozzátett 
valamit.  Ahogy  Orbán  Balázs 
fogalmazott:  mindnyájunknak 
fontos kötelessége, ha csak egy 
homokszemet is, de hozzátenni 
a  nemzeti  mûvelődés  épületé-
hez  –  hangsúlyozta  Kubassek 
János. 

A Magyar  Földrajzi  Múzeum 
kultúra  napi  programjában  két 
könyvbemutató  és  egy  külön-
leges  fotókiállítás  szerepelt: 
Horváth Pál  nyugalmazott 
dandártábornok  Békeszolgálat 
Délnyugat-Ázsiában (Irak, Irán, 
Kuvait)  címmel  mutatta  be 
fényképeit,  és  tartott  élvezetes 
előadást  élményeiről,  tapasz-
talatairól,  amelyeket  az  ENSZ-
békemisszió során szerzett. 
Ahogy  T. Mészáros András 

polgármester  fogalmazott:  a 
kiállítás  anyaga  tanúsítja:  nem 
mindig  igaz,  hogy  „háborúban 
hallgatnak a múzsák”.
–  Horváth  Pál,  aki  Magyar-

országot  képviselte  Délnyugat-
Ázsiában,  kiélezett  helyzetek-
ben  is  felfedezte  a  szépséget. 
Egy  számunkra  teljesen  idegen 
kultúrát  mutatnak  be  ezek  a 
képek,  mégis  nagyon  érdeke-
sek, nagyon szépek, a mi vizu-
alitásunknak  is  megfelelnek. 
Fontosnak tartom, hogy ne csak 
az  irodalmon,  a  tudományon 
keresztül ismerjük meg egy-egy 
nemzet  kultúráját,  másfajta 
gondolkodásmódját,  hanem  a 
fényképek  segítségével  mindez 
láthatóvá  is  váljon  számunk-
ra.  Köszönöm Horváth  Pálnak, 
hogy  ilyen  élményben  részesít 
bennünket – zárta szavait a pol-
gármester. 
Kubassek János azokra a szá-

lakra  emlékeztetett,  amelyek  a 
magyar kultúrát, történelmet az 
iszlám kultúrával összekötik.
–  Joggal  merülhet  fel  a  kér-

dés:  miért  az  iszlám  világból 
származó  képeket  mutatunk 
be  a    magyar  kultúra  napján? 
Mert  ezernyi  szál  köti  össze  a 
magyar kultúrát az iszlám világ-
gal  –  gondoljunk  például  az 
Egri Csillagokra, vagy Vámbéry 
Ármin és Germanus Gyula mun-

kásságára (amelyet múzeumunk 
állandó  kiállítása  is  bemutat). 
Ne felejtsük azt sem, hogy azok 
az üldözöttek is az iszlám világ-
ban  leltek  menedékre,  akik  a 
haza  szabadságáért  küzdöttek: 
Thököly  Imre,  Zrínyi  Ilona,  II. 
Rákóczi Ferenc. Mikes Kelemen 
csodálatos  levelei  Rodostóban 
születtek, az 1848-49-es szabad-
ságharc  leverése  után  Kossuth 
Lajos  és  emigránstársai  ugyan-
csak  török  földön  leltek mene-
dékre  –  sorolta  a  példákat  a 
múzeum igazgatója. 
Aki nem tudott eljönni a meg-

nyitóra, de szeretné megtekinte-
ni Horváth Pál fényképeit, meg-
teheti:  a  kiállítás  április  köze-
péig  látható a Magyar Földrajzi 
Múzeumban.
A fotókiállítás  megnyitóját 

két  könyvbemutató  követte: 
A megőrzött  idő  –  Természet  – 
Tudomány – Történet  III.  címû, 
a  Nemzeti  Tankönyvkiadónál 
megjelent  könyv  szerzőivel, 
Bánkuti Zsuzsannával, Both 
Máriával, Csorba F. Lászlóval 
és  Horányi Gáborral  beszélge-
tett  Szilágyiné Szemkeő Judit 
a  kötet  keletkezéséről,  a  napi 
oktatásban  betöltött  szerepé-
ről.  A Természet  –  Tudomány 
– Történet sorozat utolsó kötete 
a  természettudományokat  for-
máló főbb kutatási programokat 
vázolja fel, és közben megmutat-
ja az egyes tudományágak belső 
rendjét, valamint a köztük törté-
netileg kiépülő kapcsolatokat is.
Ahogy  Szilágyiné  Szemkeő 

Judit  fogalmazott:  a  tudomány 
is  a  kultúra  szerves  része,  és 
nagyon  jó,  hogy  a  kultúra  nap-
ján  olyan  könyv  is  bemutatásra 
kerülhet,  amely  a  természet-
tudományokkal  foglalkozik. 
A Természet  –  Tudomány  – 
Történet sorozat három kötetét a 

Két könyvbemutató és egy fotókiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumban

Iszlám és tudománytörténet a magyar kultúra napján
Két könyvbemutatóval és egy különleges fotókiállítás 
megnyitásával ünnepelte a magyar kultúra napját a 
Magyar Földrajzi Múzeum. Kubassek János múze-
umigazgató úgy fogalmazott: nem siránkozni kell, ha 
a kultúra területén kevés a pénz, hanem dolgozni, és 
cselekedni; mindnyájunknak fontos kötelessége, ha 
csak egy homokszemet is, de hozzátenni a nemzeti 
mûvelõdés épületéhez.

szerzők az érdeklődő középisko-
lásoknak,  tanároknak  ajánlják, 
akik  szeretnék  szélesíteni  látó-
körüket – de, mint a beszélgetés 
során elhangzott, még a tanár- és 
óvónőképzésben  is  használható 
és ajánlható mindazoknak, „akik 
szeretik arra használni az agyu-
kat,  amire  való:  gondolkodásra, 
és az egész érdekli őket, és nem 
a részek, nem feledve persze azt, 
hogy az egészet csak úgy tudjuk 
összerakni, ha  tudunk a részek-
kel  is  bánni”  –  fogalmazott  a 
kötet egyik szerzője. 
A második  könyvbemutatót 

Kubassek János  múzeumigaz-
gató tartotta: Fehérvári Géza ori-
entalista,  mûvészettörténész, 
régész, nyugalmazott nagykövet 
Három  nemzet  szolgálatában 
címû önéletírását mutatta be. 
–  A magyar  kultúra  nagykö-

vetei  az  egyetemes  értékeket  is 
hatékonyan  és  eredményesen 
szolgálhatják.  Erre  Fehérvári 
professzor  úr  munkássága 
a  példa.  Sajnos,  három  héttel 
ezelőtt  az  ő  földi  pályafutása 
befejeződött.  Nagyon  sok  szál 
kötötte  őt  Érdhez,  a  múzeum-
hoz, a tudományhoz és a kultú-
rához is – emlékezett Kubassek 
János. 

A magyar  kultúra  napján  a 
múzeum –  és Érd  –  egy míves, 
Érd  címerét  ábrázoló  fafarag-
vánnyal is gazdagodott, amelyet 
Bartha Lajos  fafaragómûvész 
készített  és  adományozott  a 
múzeumnak. 
–  Székelyföldről  származom. 

Mikor  Magyarországra  jöt-
tem,  megtetszett  Érd,  dimbes-
dombos  formái  szülőhazámra 
emlékeztettek,  így  hat  éve  itt 
telepedtem  le.  Szeretnék  én 
is  hagyni  itt  –  szintén  Orbán 
Balázst  idézve – egy porszemet 
magam  után.  A város  címerét 
reneszánsz  díszítéssel  készítet-
tem  el,  hiszen  tudjuk:  a  rene-
szánsz a folyamatos megújulás, 
és Érd is folyamatosan megújul 
– mondta Bartha Lajos. 
A címert T. Mészáros András 

és  Kubassek  János  vették  át, 
köszönettel.  Ahogy  a  múzeum 
igazgatója  fogalmazott:  adni 
mindig fontosabb, mint kapni.
–  Ne  feledjük  el:  porsze-

mek  nélkül  a  sivatag  is  keve-
sebb  lenne,  vízcseppek  nélkül 
az  óceán  is  sekélyebb  volna. 
Minden  porszemet  meg 
kell  becsülni  –  zárta  szavait 
Kubassek János. 
  Ádám Katalin

Horváth Pál nyugalmazott dandártábornok Irakban, Kuvaitban és Iránban 
készített fotóiból nyílt kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumban

Érd fába álmodott címere – készítette és a Földrajzi Múzeumnak adomá-
nyozta: Bartha Lajos fafaragómûvész
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A magyar kultúra napja köszön-
tésére  szervezett  városi ünnep-
ség  részeként  nyílt  meg  janu-
ár  25-én  az  Érdi  Galériában  a 
városban  és  vonzáskörzetében 
élő  képzőmûvészek  tizedik 
csoportos  kiállítása,  Téli  tárlat 
címmel.  Ezúttal  nemcsak  az 
alsó, hanem a felső szint kiállí-
tótermeit is betöltötték a lokális 
közönség számára többé-kevés-
bé már ismert alkotók munkái. 
A Téli  tárlatot  Szakolczay 

Lajos mûvészettörténész nyitot-
ta meg.
–  Másfél-két  évtizede  még 

senki  sem  gondolta  volna, 
hogy  az  Érden  és  a  környé-
kén  élő  képzőmûvészek  alko-
tásaiból kitelik egy komolyabb, 
összefoglaló  tárlati  anyag 
–  kezdte  a  kiállítást  értékelve 
a mûvészettörténész.  – Ám az 
idő  közben  felpezsdült  élet-
ritmus  több  alkotót  vonzott 
betelepülésre  a  rohamosan 
gyarapodó  városba  és  környe-
zetébe.  Hogy  ez  által  a  helyi 
színeket és az egyetemest gya-
rapító  lokális  kultúra  is  növe-

kedett,  ez ma már nem kétsé-
ges.  Nemzedékek,  irányzatok 
épültek, épülnek egymásra, és 
az előre nem tervezett, de min-
denképp jövőt sejtető gyarapo-
dás arra is példa, hogy a sokszor 
„leszólt” vidéket nem a pórias-
ság,  a  silány  önmaga mutoga-
tás jellemzi, hanem az értékek 
bûvöletében vívott harc! – vélte 
a  mûvészettörténész.  Majd 
hozzáfûzte:  Ha  ez  a  mozgal-
mas,  az  esztétikumnak  helyet 
kereső  otthonosság,  az  egyedi 
arcok glédába állítása még nem 
is  éri  el  a  karakterüket  bátor-
sággal  kinyilvánító,  helyi  cso-
portosulások  szintjét,  de min-
denképpen  törekszik  a  minél 
érzékenyebb, sok irányultságá-
nál  fogva,  minél  összetettebb 
világkép  megmutatására.  Ez 
a  megállapítás  egyértelmûen 
jellemzi  a  tizedik  Téli  tárla-
tot,  amelyen  a  tipikus  meg-
határozottságtól,  a  lírai  abszt-
rakt  és  eleven  sugárzástól  a 
lírai  absztaktig  és  sok  egyéb 
irányzatig  bármi  előfordul. 
Szakolczay Lajos szerint  feles-

leges is azon töprengeni, hogy 
sok-e  az  itt  látható,  hatvan-
nál  több mûalkotás  egyszerre, 
sokkal  inkább  azon  érdemes 
elgondolkodni,  mi  fûzi  össze 
a  különböző  világlátású  és 
különböző  mûfajokban  alko-
tó  mûvészeket?  Még  ha  nem 
is  lehet  a  figuratív  alkotáso-
kat  összevetni,  az  érzékeny-
ség  és  anyag  meghatározása 
jellemző  rájuk.  A szobrok  az 
anyag,  a  látvány  és  a  tech-
nika  tekintetében  építkeznek. 
A képzőmûvészetben  erős 
a  konstruktív,  vagy  a  konst-
ruktivitás  felé  hajló  csoport. 
A szürrealitást,  az  álomvilá-
got  hol  expresszivitással,  hol 
meseszerûen  idézik  meg,  de 
kitettek magukért a grafikusok 
is, akik érzékenyen forgatják a 
ceruzát és a tollat. Szakolczay 
valamennyi  kiállító  mûvészt 
megemlítette,  majd  leszö-
gezte:  a  kiállítás  egyértelmû 
üzenete,  hogy  van  út  előre. 
Mi  több,  a  Téli  tárlat  összké-
pét  tekintve,  már  érezhető  a 
tavasz sugallata!  Bálint Edit

Téli tárlat a tavasz sugallatával   

Kéri Mihály köszönti a Téli tárlat megnyitójának közönségét, mellette Szakolczay Lajos mûvészettörténész
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Tisztelt érdi lakosok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy ingyenes hallásszûrést szervezünk Érden a 
Budai út 28. szám alatt lévô Ascent Hallásszalonban 2013. január 23. és 
február 8. között munkanapokon 8-16 óráig. 

A jó hallás megvéd a szociális elszigetelôdés ellen. Ha Ön gyakran vissza-
kérdez, túl hangosan hallgatja a televíziót, vagy nehezen ért zajos környezet-
ben, elengedhetetlen, hogy leméresse hallását és meghallgassa szakember 
véleményét.

Az idejében felfedezett hallássérü lés sokkal jobb eredménnyel gyógyítható,
rehabilitálható, mint mikor például a típusosan belsô fü l szôrsejtkárosodással
kezdôdô idôskori nagyothallás már hallóideg-sorvadással is párosul.

Kérem, tájékoztassa errôl a lehetôségrôl mindazon rokonait, ismerôseit, akik 
hallásproblémáról panaszkodnak Önnek, illetve azokat, akikrôl úgy érzi,
hallás- vagy beszédértési zavarral élik mindennapjaikat. 

Hallásszûrésünk ingyenes, önkéntes, teljesen fájdalommentes és 
mindössze 25 percet vesz igénybe. 

A várakozás elkerülése érdekében, idôpontegyeztetés céljából hívja
a 06-23-362-351-es telefonszámon kollégáimat a Hallásszalonban. 

Kérem, hogy a vizsgálatra TB kártyáját, személyi igazolványát, korábbi hallás-
vizsgálati leleteit (ha van ilyen), illetve amennyiben Ön hallókészüléket visel, 
annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét) hozza magával! 

 Tisztelettel:
  Dr. Ádám Zoltán PhD.
  fül-orr-gégész, fej-nyaksebész,
  audiológus fôorvos

Felhívás ingyenes hallásszûrésre
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. február 4–10.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő–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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ művészeti együttesei 
szeretettel várják az éneklést 
szerető tagokat. 

Harmónia Vegyeskar
szerdánként 18–20 óráig
Karnagy: Végh Katalin
Szirmok Pedagógus és Városi 
Női Kar
csütörtök 17.30–19.30 óráig 
Karnagy: Gáborné Harmath 
Aliz 
Helyszín: Városi Galéria 
– Alsó u. 2.
Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör
szerda 18–20 óráig
Helyszín: Művelődési Központ 
„Rosenbrücke” Német 
Nemzetiségi Énekkar
kedd 18–20 óráig 
Karnagy: Pálinkás Péter 
Helyszín: Polgárok Háza, Alsó 
u. 3.
Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus
hétfő 18–20 óráig 
Karnagy: Stiblo Anna 
Helyszín: Művelődési Központ

Kiállítások:
Az előtéri tárlókban:
Január 31-ig
Combarro Eszter és  

D. Bukovszky Éva kiállítása 
látható.

A fotógalériában
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: február 1-jétől március 
31-ig.

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.)
2013. január 25.–február 25.
Téli tárlat
Érd és a térség képzőművészei-
nek kiállítása.

Klubok, művészeti körök 
programjai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Február 4., hétfő 17 óra
ASEA radox molekulák
Előadó: Köveskuti Lajos.
Február 11., hétfő 17 óra
Felkészülés a tavaszra.
Előadó: Dr. Dániel József
Vezeti: Makai József

Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Február 8., péntek 17 óra 
Bactofil technológia kis kertek-
ben – vetítéses előadás.
Előadó: Őszi Tibor kertészmér-
nök

Varga Zoltán Rováskör
Február 12., kedd 17 óra
Titokzatos pálosok
Előadó: Varga Tibor
Házigazda: Czippán István 
körvezető

Számítógép- és internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows, szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT-alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kis csoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!

Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Előzetes:

Családi matiné, 2013. tavasz
Február 24-én, vasárnap 11 órakor
Csiribiri 
Halász Judit gyermekkoncertje.
Belépő: 2500 Ft
                                   
Március 10., vasárnap 11 órakor                  
Micimackó – zenés mesejáték      
a Bánfalvy Ági International  
Stúdió előadásában.
Belépő: 1000 Ft

Április 14-én, vasárnap 11 órakor
„HEPEHUPA”

rral
Bartos Erika megzenésített 
verseit előadja a Kiskalász 
Zenekar.         
Belépő: 1000 Ft

Családi jegy: 3200 Ft/2 felnőtt, 
2 gyermek.
3 éves kor feletti gyermekeknek 
a jegyvásárlás kötelező!

„Színház az egész világ”         
2013. tavaszi zenés bérlet
a Bulvár Színház előadásában.
2013. február 17., vasárnap 15 óra

rral
Halász–Eisemann–Békeffi
Egy csók és más semmi
– zenés vígjáték.

2013. március 3., vasárnap 15 óra
Marc Camoletti:
Négy férfi gatyában
zenés vígjáték két felvonásban.

 
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

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

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

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

3.  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás. 
Teljes árú: 400 Ft. 
Kedvezményes: 200 Ft.

Időszakos kiállítás
Közel Afrikához
Magyar László életútját, mun-
kásságát bemutató kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra igé-
nyelhető.
Jelentkezés: Buttinger Dániel 
múzeumpedagógusnál,  
tel.: 06-23/363-036

Fotókiállítás 
Dr. Horváth Pál nyugal-

mazott dandártábornok:  
Békeszolgálat Délnyugat-
Ázsiában (Irak, Irán, Kuvait) 
című kiállítása.

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Gyermekkönyvtár  
programja
Február 4. (hétfő) 14 óra
Könyvbarátok gyöngyfűzőköre
Február 6. (szerda) 13 órától 
Kazinczy „Szép magyar 
beszéd” verseny
5–6. és 7–8. osztályosoknak.

Mackónapok 
a Gyermekkönyvtárban 
Ünnepeljük a medvék előbújá-
sát! Február 11-től óvodás- és 
iskoláscsoportok jelentkezését 
várjuk egy mackós foglalkozás-
ra. Plüssmackó-kiállítás, játé-
kos foglalkozások, ismerkedés 
a mackók fajtáival. 
Jelentkezni lehet: telefonon 
(06-23-365-470, 2. mellék), 
e-mailben (gyk@csukalib.
hu) vagy személyesen a 
Gyermekkönyvtárban.

Február 11-től indul egy 4 
alkalmas foglalkozássorozat a 
Gyermekkönyvtárban, melynek 
címe Készítsd el saját plüss-
állatkádat! 
Négy egymást követő hétfői 
napon (febr. 11., 18., 25., 
márc.4.) délután 14.00 órától 
plüssmackót varrunk együtt a 
gyerekekkel. 
Csatlakozni előzetes jelent-

kezés útján lehet, legkésőbb 
február 10-ig, telefonon (06-23-
365-470, 2. mellék), e-mailben 
(gyk@csukalib.hu) vagy szemé-
lyesen a Gyermekkönyvtárban. 
7 éves kortól várjuk az érdek-
lődőket, azonban a varrni nem 
tudó gyermekeket csak szülői 
kísérettel tudjuk fogadni, gye-
rekenként. 
Díja alkalmanként 200 Ft/fő.

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

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

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

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

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

Geodéziai felmérés:  
ingatlanokon belül folytatódik

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megbízá-
sából Érden, Diósdon, valamint Tárnokon is megkezdődött a közcsatornához kapcsolódó házi 
bekötések mûszaki ellenőrzése, mely várhatóan 2013 júniusáig tart.

A közterületi felmérés befejezésével egy időben a szakemberek most a házi tisztítónyílások 
felmérését és bemérését végzik. A geodéták feladata a kivitelezők által elhelyezett tisztítónyílá-
sok mélységi bemérése, most már a lakóingatlanokon belüli területeken. Ennek elvégzéséhez 
értelemszerûen szükséges, hogy a magánterületekre, ingatlanokra a tulajdonosok beengedjék 
őket, hiszen a munkához a tisztítónyíláshoz kell jutniuk.

Ezt csak az ingatlan tulajdonosának beleegyezésével tehetik meg, a vizsgálatok elvégzésére 
a vonatkozó közbeszerzési pályázat eredményeképpen kizárólag a Cartoranje Kft. jogosult a 
Társulás megbízólevelével, valamint fényképes földmérő-igazolvánnyal rendelkező szakembe-
rei által. Ezeket a dokumentumokat kérésre kötelességük bemutatni.

A geodéziai felméréshez a szakemberek a munkaterületeken álló épületekbe nem léphetnek 
be, csupán külső munkavégzésre szól a megbízásuk. 

Amennyiben kétsége merülne fel a vizsgálatot végző szakember személyét illetően, a 
csatornázási ügyfélszolgálat, valamint a projektiroda segítségével a földmérő-igazolványon 
feltüntetett szám, illetve név alapján tudják azonosítani a mérések lefolytatására jogosult föld-
mérőket. 

A felmérési munkák zökkenőmentes kivitelezését a tulajdonosok a geodéták ingatlanra tör-
ténő beengedésével tudják segíteni. A vizsgálat a csatornázási projekt szerves része, a lakosság 
érdekeit szolgálja.

A geodéziai vizsgálat nagyjából 2 percet vesz igénybe, menete a következő:
A szakemberek érkezésüket követően az ingatlanon (kültéren, és semmiképpen sem a 

házban, lakásban!) található tisztítónyílás aknáját mérik fel. A mûvelet két részből áll, egy 
GPS mûszer segítségével a tisztítószem koordinátáit, egy szintezőgépléc segítségével pedig az 
akna mélységét mérik be. 

Az ellenőrzési feladatok elvégzése érdekében nyújtott segítségüket köszönjük.

p

Csokoládé szelet
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február 4. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Fogadóóra
16:35 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

17:05 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

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

Érd történelme 9/9. 
ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 

– ÉTV Érdi VSE - Siófok KC
21:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Polgár-társ

február 5. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés 

– ÉTV Érdi VSE - Siófok KC
11:00 Polgártárs
11:30 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/9. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem, Jézus hatalma 60’ 
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme 

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

Nemes Tibor filmje 55. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 55. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem, Jézus hatalma 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

február 6. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem, Jézus hatalma 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 55. rész 
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Száműzöttek magántörténelme 4/4. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

21:15 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Monda és valóság határán Érd történelme 

9/9. ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 

február 7. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 55. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Száműzöttek magántörténelme 4/4. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

11:30 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 55. rész 
15:35 Mozgás
16:05 Fény-Kép
16:35 Négyszemközt 
16:55 Polgár-társ
17:25 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/44. gasztronó-

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

17:55 Száműzöttek magántörténelme 4/4. 
magyar dokumentumfilm sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

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

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

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

Nemes Tibor filmje 55. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 8. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem, Felkészülés az 

eljövetelre 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Száműzöttek magántörténelme 4/4. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 55. rész 

11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó 
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Száműzöttek magántörténelme 4/4. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/3. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem,  

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/3. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

február 9. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda mérkőzés  
– ÉTV Érdi VSE - Siófok KC

14:55 Híradó
15:10 Mozgás
15:40 Négyszemközt
16:00 Száműzöttek magántörténelme 4/3. 

magyar dokumentumfilm-sorozat, 56’ 
rendező: Kisfaludi András 

17:00 Bibliai Szabadegyetem,  
Felkészülés az eljövetelre 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 55. rész 
20:30 Egy hatás alatt álló nő 

amerikai filmdráma, 141’ 
rend.: John Cassavetes 
fsz.: Christina Grisanti, Peter Falk 

22:50 Érdi Panoráma

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

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem,  
Felkészülés az eljövetelre 60’ 

17:00 Egy hatás alatt álló nő amerikai filmdráma, 
141’ rend.: John Cassavetes fsz.: Christina 
Grisanti, Peter Falk 

19:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/3. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

19:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 56. rész 

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

2013. február 4. – 10.

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.

Az Érdi Galéria emeleti terme 
idén is zsúfolásig megtelt 
ünneplőkkel, akik a magyar kul-
túra napját köszöntve a Szirmok 
Női Karral együtt énekelték el a 
Himnuszt, amelynek verssora-
it Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én befejezett, Hymnus címû 
költeményéből énekeljük – ezt a 
napot, január 22-ét, ünnepeljük 
1989 óta a Magyar kultúra nap-
jaként. Európa legtöbb nemze-
te, és ma már más kontinensek 
számos nemzete is kezdi felis-
merni azt, hogy ha a kulturális 
gyökerekből nem építi fel újra 
önmagát és nemzeti identitá-
sát, nem segít rajta a gazdasági 
fellendülés és gyarapodás sem 
– emelte ki ünnepi beszédében 
Szentmártoni János, a Magyar 
Írószövetség elnöke. 

– Ennek a nemzedéknek 
jelentős része identitászavar-
ban vergődik, sokszor tévutakat 
kreál és vizionál maga elé, elve-
szíti önmagát, kapcsolatát az 
élet lényegével. A többség nem 
hisz a családban, a hûségben, 
a becsületben, a hazában, az 
adott szóban, a mûvészet meg-
tisztító és figyelmeztető ere-
jében –folytatta az elnök, aki 
arra a kérdésre is megpróbált 
választ adni, hogy ebben az ide-
gennek és sivárnak tûnő kör-
nyezetben vajon mi dolgunk 
lehet? Mint hangsúlyozta: az, 
hogy világosságot gyújtsunk 
ott, ahol a sötétség eszünket 
veszti, és keresni kell az alter-
natívát a kitörésre. A kultúrára 
felesküdött embereknek újra 
becsülniük kell önmagukat, 
hivatásukat, és a felelősséget 
nem másokra hárítani! – hang-
súlyozta Szentmártoni János, a 
nemzet összefogását sürgetve, 
mondván: nem kell mindenben 
egyetérteni, hiszen a viták min-
dig előbbre viszik az embert, 
ám a kulturális frontokon épít-

kezni kell, ami korántsem lehe-
tetlen számunkra. Jó példa erre 
Érd város kulturális építkezése, 
a közösen alapított Bella-díj is 
– utalt rá beszédét zárva az 
Írószövetség elnöke. 

A Szirmok Női Kar előadását 
követően T. Mészáros András 
lépett a pulpitushoz, hogy tele-
pülésünk nevében köszöntse a 
magyar kultúra napját. Beszédét 
azzal kezdte, hogy Kölcsey 
Himnusza is csupán egy vers, 
versben megfogalmazott fohász 
lehetne, de ami mégis kiemeli 
más mûvek sorából, az nem 
más, mint az a tény, hogy aki 
ebben az országban él, aki innen 
származik, aki e nemzet tagja, 
mind ismeri, mert mindannyi-
unk közös kincse. Ha felhang-
zik, bárhol a világban, minden 
magyarnak, aki hallja, együtt 
dobban a szíve. Gondolhatunk 
bármit a világról, az életről, 
legyen akár eltérő véleményünk 
a közügyeinkről, a Himnusz 
sorai semmivé teszik ezt a 
különbséget – mondta a polgár-
mester, majd arról beszélt, hogy 
minden híresztelés ellenére, a 
magyar kultúra országunk egyik 
legfontosabb sikerágazata, és ez 
anyagi vonzatában is igaz. Az 
alkotás érték, mert segítségével 
közelebb tudunk kerülni más 
nemzetekhez, más kultúrákhoz. 
Kultúránk színvonala cselek-
vőképességünk foka is. Mielőtt 
arra gondolnánk, hogy a kultú-
ra csak a mûvészet és a „magas 
körök” ügye, gondoljunk arra 
is, nekünk mi a szerepünk 
ebben! Lehet, hogy csak annyi, 
hogy részeseivé válunk és mara-
dunk jelenünk mûvészetének, 
fenntartjuk azt a közös tudást, 
ami a jövőben is összefûz ben-
nünket. Elmegyünk egy kiállí-
tásra, koncertre, könyvet olva-
sunk és ezt gyermekeinknek 
is megtanítjuk. Közben odafi-

A kultúra összetartó erõ, miként a szeretet és a család 

Érden is köszöntötték a 
magyar kultúra napját
Fél évtizede, hogy a Magyar Írószövetség képviselõivel 
közösen ünneplik meg Érden a magyar kultúra napját, 
és idén immár ötödik alkalommal került sor a kö-
zösen alapított Bella István-díj, valamint két városi 
kitüntetés, a Csuka Zoltán-díj és az Érdi Mûvészeti Díj 
átadására is. 

gyelünk, hogy az intézmények 
vezetői mit tesznek, és milyen 
lehetőségeket nyújt városunk 
az itt élő mûvészi közegnek. 
A polgármester kiemelte: fontos 
odafigyelni a helyi alkotásokra 
és alkotókra, mert a hely szel-
leme minden mûalkotás része. 
Oda kell figyelnünk, mert ezek-
ben az időkben egyre nagyobb 
szükségünk van egymásra, és 
arra, hogy lássuk: közösségünk 
összetartó oszlopai vagyunk, és 
a kultúra városunkban is olyan 
összetartó erő, miként a szere-
tet és a család is az. 

Az ünnephez kapcsolódó 
nemes gondolatokat emlé-
kezetes pillanatok követték, 
amelyek elsősorban azok szá-
mára jelentettek felejthetetlen 
élményt, akik a magyar kul-
túra napja alkalmából kitün-
tetésben részesültek ebben az 
esztendőben. A közösen alapí-
tott Bella István irodalmi díjat 
a Magyar Írószövetség elnöke, 
Szentmártoni János és Érd város 
polgármestere, T. Mészáros 
András együtt adták át Barna T. 
Attila költőnek, akit Végh Attila 
költőtársa mutatott be laudáci-
ójában a közönégnek. A Bella 
István nyomdokaiba lépő ifjú 
költő első verseskötetére, mely-
nek címe „A senki némasága” 
a metaforikus bujaság jellem-
ző. Belső, nyugtalan, remegő 
tájversei elhitetik az olvasóval, 
hogy egy nagy kezdet tanúi. 
Rövid időn belül valóban egy 
újabb kötet, a „Félárbocon” 
címû követte, majd egy harma-
dik is, „Valami jön” címmel, iga-
zolva, hogy T. Barna Attilának 
ott van a helye a Bella István 
költői hagyományait követők 
között. Tájverseiben szó sincs 
harmóniáról, mert bennük a 
természet nyugtalanító, zaklató 
erő, ami saját végességünkkel 
is szembesít, miközben a nagy 
elődnek, Bella Istvánnak hajt 
fejet. Barna T. Attila egyik ver-
sét Holl Zsuzsa színmûvész elő-
adásában hallhatta a közönség.

Az est folytatásában T. 
Mészáros András polgármes-
ter átadta a Csuka Zoltán-díjat 
Puskás Katalinnak, a Magyar 
Földrajzi Múzeum munka-
társának, aki 22 éve dolgo-
zik az intézményben, ahová 
az érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium elvégzése után 
került. A gyûjteménykezelés, 
állomány-nyilvántartás és res-
taurálás, állományvédelem 
mellett gondozza a térképtárat, 
valamint a beérkező muzeális 
értékû anyagok feldolgozását is 
végzi. Tevékenyen részt vesz az 
időszaki kiállítások színvonalas 
megvalósításában és a múzeum 
publikációs tevékenységében. 
Kimagasló pályázatírói tevé-
kenységet végzett a Mûvelődési 
Minisztérium Alfa Program 
pályázati támogatásának elnye-
rése érdekében. E külső forrá-
sokból származó, több mint 40 
millió forintos pénzügyi támo-
gatás tette lehetővé a múzeum 
két állandó kiállításának felújí-
tását. A többesztendős munká-
latokat, a kivitelezés gyakorlati 
feladatait Puskás Katalin irányí-
totta, koordinálta. Munkájának 
eredményeként európai színvo-
nalú, megújult kiállítás várja a 
látogatókat. 

Az idei Érdi Mûvészeti Díjat 
Kósa János képzőmûvész vehet-
te át, aki Érden él. A Képző 
és Iparmûvészeti Szakközép-
iskolában, majd a Magyar 
Képzőmûvészeti Főiskola festő 
szakán tanult, később a Képző-és 
Iparmûvészeti Szakközépiskola 
mûvésztanára lett. Derkovits- 
ösztöndíjas, svájci állami ösz-
töndíjas, a római Magyar Aka-
démia ösztöndíjasa volt, és álla-
mi Eötvös-ösztöndíjjal Bernben 
is dolgozott. 2008-ban doktori 
fokozatot szerzett. 2009-től a 
Magyar Képzőmûvészeti Egye-
tem adjunktusa, 2012-től az 
egyetem Festő Tanszékének 
vezetője. Számos hazai és kül-
földi kiállítás résztvevője. 

T. Mészáros András az idén 
két polgármesteri különdíjat is 
átnyújtott. Egyiket Ács Kata, 
az érdi Kertbarát Kör vezetője, 
a másikat Badalai Ödönné, a 
városi nyugdíjas klubok veze-
tője kapta. Mindkettőjüknek 
sokéves közösségi és szervezői 
munkáját ismerte el a város. 

A városi ünnepség – a Szirmok 
Női Kar különleges feldolgozás-
ban elénekelt Szózatot köve-
tően – egy rendkívül gazdag, 
sokszínû kiállítás, a hagyomá-
nyos Téli tárlat megnyitójával 
folytatódott. 

 Bálint Edit

Puskás Katalin, a múzeum munkatársa érdemelte ki a Csuka Zoltán-díjat 
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Az érdi munkalátogatás része 
a Pest megyében kialakított 
tizennyolc járási székhely 
és kirendeltség januári meg
tekintésének, hiszen Tarnai 
Richárd Pest megyei kormány
megbízott, mielőtt városunkba 

ért volna, Budaörsön járt, és 
innen Ráckevére ment marok
nyi csapatával. Az Érdi Járási 
Hivatalban, az okmányirodában 
és a többi irodában már nagyon 
várták a vendégeket, akik kissé 
„megcsúsztak” a körültekintő 

érdeklődésnek és a közlekedé
si akadályoknak köszönhetően, 
de első pillanattól kezdve barát
ságos volt a légkör. Már az első 
ablaknál leállt a dolgozókkal 
beszélgetni a kormánymegbí
zott, aki szinte mindenre kíván

Ketten jelentek meg a polgár
mesteri hivatalban, bár ennél 
több aláírója volt a petíciónak. 
T. Mészáros András már várt 
rájuk, hiszen előzetesen beje
lentették szándékukat. A meleg 
szobában hûvös volt a légkör, 
az átadási ceremónia percek 
alatt zajlott le, állva beszélték 
meg a kérésbe burkolt köve
telésüket, amire kaptak is egy 
rövid választ, de természete
sen, ahogy illik, a hosszabbat 
is megkapják néhány napon 
belül írott formában. Csorna 
Károly és Szabó István mint a 
Magyar Szolidaritási Mozgalom 
érdi szervezetének küldöttei 
ismertették a petíció lényegét, 
melyet többen aláírtak, például 
Jakab Béla, Leszák Ferenc, 
Csornai Károly és Hoppál Laka
tos Marianna – a Civil Érdek, 
Érdi Bőtermő Egyesület, a 
Demokrata Koalíció, valamint a 
már említett szolidaritási szer
vezet nevében, azaz régi isme
rősök és ismeretlenek egyaránt.

Idézzünk a petícióból, amely 
így kezdődik: „Alulírott szerve
zetek tiltakozunk, és felszólít
juk az Érdi Önkormányzat 
Képviselőtestületét, hogy az  
ingatlanadóemelést vonják 
vissza, mert az aránytalanul 
magas terhet jelent az érdi em
berek, vállalkozók és ingat
lantulajdonosok számára.” A  
folytatásban pedig a következő 
áll: „…mélységesen cinikus és 
drasztikus mindenféle konzul
tációt mellőző újabb adóemelést 
hajtottak végre és vezetnek 
be Önök 2013. január 1jétől. 
Tiltakozunk az érdi lakóingat
lanok 10%os és a 300 négyzet
métert meghaladó alapterületû 
vállalkozások 110%os adóeme
lése ellen. Tiltakozunk a dön
tés ellen, és követeljük, hogy 
vonják vissza az adóemelést, 
és jelentősen igazságosabb dif
ferenciált szabályozás szüles
sen – csökkentsék a lakosság 
és a vállalkozások adóterheit.” 
A petíciót benyújtók láthatóan 
féltik a várost, hogy ezekkel 
az adóemelésekkel elriasztják 
a kis és nagyvállalkozásokat, a 
meglévő cégeket is. 

A városért aggódó bőtermő 
barackosok, almások, meggye
sek, demokraták és szolidarító 
civilek két megjelent képvise
lőjének a polgármester azt vála
szolta: 

– Az itt lakóknak jogos igé
nyeik vannak a fejlesztésre, 
aminek a forrását meg kell 
teremtenünk.

– Megértjük, ismerjük a 
város helyzetét, a fejlesztések
kel egyetértünk, de hiányol
juk, hogy a civil szervezetek
kel elmaradtak az egyeztetések 
– vélekedtek a petíció benyújtói, 
mire jött is a reakció:

– Néhány civil szervezettel 
egyeztettünk, néhánnyal nem. 
A helyi ipartestülettel is egyez
tettünk. Úgy gondoljuk, a tíz
százalékos emelés jogos, ará
nyos és belátható. A nyolcezer 
vállalkozóból inkább a nagyob
bakat, néhány százat érint hát
rányosabban az intézkedés. 
Egyébként a harmincmilliárd 
forintos csatornafejlesztési pro
jekt is azt bizonyítja, hogy a 
város nem stagnál, hanem fej
lődik.

– Örülünk minden beruhá
zásnak, de a csatornázásnak 
vannak árnyoldalai is – jegyezte 
meg erre az egyik küldött, mire 
T. Mészáros András megkér
dezte tőle:

– Ön épített már házat? Igen? 
Akkor tudhatja, hogy minden 
építkezés kényelmetlenségek
kel is jár…

Azt is hozzátette búcsúzólag: 
– Belátom, egyegy adórendezés 
mindig sok érdeket sért. 

Ebben maradtak a felek az 
időközben sem felmelegedett 
légkörben, majd kezet fogtak 
és távoztak. Tény, hogy senki 
nem szeret adózni, de muszáj. 
Ezt valóban nem könnyû meg
emészteni, ezért mindenképp 
szükség van a petícióra adott 
részletes, alapos válaszra, ami 
az elhangzott ígéret szerint 
hamarosan megszületik az 
önkormányzat részéről. Addig 
is reménykedjünk, hogy min
denek ellenére bő termés lesz 
idén…

 Temesi László

Bõtermõk, demokraták, szolidarítók

Az ingatlanadó emelése  

ellen léptek fel
Különféle érdekek közös akarattá értek össze, aminek 
gyümölcse az a petíció, amelyet a múlt héten adtak át 
Érd város polgármesterének. Ebbõl is látható, idén bõ 
termése  van  a  követeléseknek,  kéréseknek,  különö-
sen a helyi ingatlanadó emelését kritizáló szavaknak. 
Aránytalanul  magasnak  tartják,  ezért  visszavonását 
követelik  szolidáris  civilek,  bõtermõk  és  koalícióba 
tömörült demokraták.

T. Mészáros András hallgatja a petícióbenyújtókat, a Magyar Szolidaritási 
Mozgalom érdi szervezetének küldötteit, (balról) Szabó Istvánt és Csornai 
Károlyt
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Kormánymegbízotti látogatás az Érdi Járási Hivatalban

Az iratok utaznak majd,  
nem az állampolgár
Érdre látogatott Tarnai Richárd kormánymegbízott az elmúlt héten, hogy a január 
1-jével felálló járási hivatal mûködésérõl tájékozódjon. Az intézményben a hivatal 
vezetõje, Bánsághy Balázs vezette körbe. A vendég az alapos  tájékozódás után 
elégedett volt a  látottakkal, bár úgy  ítélte meg, kisebb változtatásokra minden-
képp  szükség  lesz  a  zavartalan  mûködéshez,  amelynek  hasznát  elsõsorban  az 
állampolgárok látják.

csi volt, még arra is, ki honnan 
jár be dolgozni, és vane gyer
meke. Ezek fontos kérdések, 
ugyanis itt, az okmányirodában 
és a többi munkahelyen is igen 
sok nő, fiatalasszony, édesanya 
áll az ügyfelek rendelkezésé
re, akiknek a meghosszabbított 
nyitva tartás miatt – ugyanis feb
ruár 1jétől reggel 8tól este 8ig 
lehet idejönni ügyeket intézni, 
még pénteken is! – bizony nem 
is olyan könnyû beosztani mun
kaidejüket. 

– Mindannyian Érden lak
nak? Hány gyermeket nevel
nek? – tette fel kérdéseit Tarnai 
Richárd, aki miután megtudta, 
hogy szinte mindenkinek van 
gyermeke, sőt sokaknak több is, 
mosolyogva csóválta a fejét. 

– Nincsenek könnyû helyzet
ben – mondta –, ráadásul, aki a 
város túlsó feléről jár be, az is 
sokszor olyan, mintha vidék
ről jönne a hivatalba, annyira 
nagyok a távolságok, és késő 
este hazamenni a családhoz 
valóban erőt próbáló feladat. 

– Teljesen képlékeny mun
kaidőben gondolkodunk, segí
tünk, mindent megoldunk, 
hiszen mindenkire nagy szük
ségünk van – ígérte Bánsághy 
Balázs, a járási hivatal vezetője. 
Ráczné Réti Zsuzsa, az okmány
iroda vezetője és dolgozói meg
nyugodva konstatálták a hallot
takat. Tarnai Richárd erre még 
rátett egy „lapáttal”: 

– Jó, hogy elmondták a prob
lémáikat, mert különösen ott, 
ahol kisgyermek van, ígérjük, 
rugalmasak leszünk. Nekünk 
nagyon fontos, hogy jól érezzék 
magukat a munkahelyükön az 
emberek, mert akkor a munka 
is jobban fog menni, és az ügy
felek is elégedettek lesznek.

A kormánymegbízott körbe
járta az épületet, benézett a többi 
átvett irodába, és találkozott a 
város vezetőivel is. A bejárás 
után kérdeztük tapasztalatairól.

– Azért járom szívesen a járá
si hivatalokat, mert íróasztal 
mellől nem lehet tapasztalato
kat szerezni, amelyek itt pozití
vak – mondta. – Az érdi hivatal 
felszereltsége nagyon jó, jobb, 
mint máshol. Örömmel értesül
tem arról, és a saját szemem
mel is láttam, hogy itt zökkenő
mentes volt az év eleji indulás. 
Tesztüzemmódban vagyunk, 
nézzük, figyeljük, milyen leter
heltség mellett dolgoznak, és 
ahol kevés a munkatárs, vagy 
újabb kormányablakokra van 
szükség, ott intézkedünk. Azt is 
jó érzéssel tapasztaltam Érden, 
hogy a járási hivatal dolgozói 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az ügyfelek 
minél magasabb szintû szol
gáltatást kapjanak az államtól. 
A legnagyobb eredménynek tar
tom tehát a zavartalan átállást, 
azt, hogy az emberek ebből mit 
sem vettek észre, akik jelenleg 
a változatlanságnak, év végén 
pedig a jótékony változásnak 
örülhetnek. 

A kormánymegbízott hozzá
tette: a jelentős átalakítás azt a 
célt szolgálja, hogy a 2013as év 
végére felálló Kormányablakok 
rendszerével megvalósuljon az 
egyablakos ügyintézés, amely 
lehetővé teszi, hogy az emberek 
könnyebben, gyorsabban tud
ják elintézni hivatalos ügyeiket 
– ez közérthetőbben azt jelenti, 
hogy az iratok utaznak majd, 
nem az állampolgárok!

 Temesi László

Tarnai Richárd, mögötte a járási hivatal és okmányiroda vezetõje 
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Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület 
ügyvezető igazgatója párbeszé-
det kezdeményezett az önkor-
mányzattal a nem lakás céljára 
használt épületek helyi adóját 
illetően, mivel a 2013. január 
elsején életbe lépett rendeletet 
túlságosan megterhelőnek tar-
tották a vállalkozókra nézve. 
A városvezetés kérte az adó-
csoportot, dolgozzon ki egy új 
javaslatot a nem lakás céljára 
használt ingatlanokat illetően. 
Ez január közepére megtör-
tént; az új, sávos rendszert T. 
Mészáros András polgármester 
ismertette az ipartestület múlt 

hétfői rendezvényén, amelyet 
az érdi Termál Hotelben tar-
tottak.

– A közgyûlés várhatóan janu-
ár 31-én dönt az új, sávos adója-
vaslatról, ami – ha a képviselők 
megszavazzák – visszamenőle-
ges hatállyal életbe lép. Ezzel 
mintegy 150-200 millió forint 
adóbevétel lehetőségéről mond 
le az önkormányzat – jegyez-
te meg T. Mészáros András. 
Az adórendelet módosítására 
egyébként azért kerülhet sor így 
év közben, mert a változtatás 
könnyít az adóterheken; ellen-
kező esetben ilyen lépésre nincs 
mód – azaz: az adóterheket év 
közben csak könnyíteni tudja 
az önkormányzat, szigorítani 
nem.

– A sávok miatt jóval kisebb 
lesz a vállalkozók adóterhe. 
A jelenlegi módosítás a bolti 
kereskedelmi tevékenységre 
szolgáló építmények esetében 
192 vállalkozást érint, és mint-
egy 60 ezer négyzetmétert. 
A gazdasági tevékenység terü-
letén 195 vállalkozást érint a 
módosítás, és 105 ezer négyzet-
méternyi területet. A tervezett 
(azaz: az önkormányzathoz 
befolyó) építményadó a bolti, 

kereskedelmi tevékenységet 
végző vállalkozások esetében 
105 millió forint, a gazdasági 
tevékenységet végzők esetében 
144 millió forint – tájékoztatott a 
polgármester, aki kérdésre vála-
szolva azt is elmondta: az adó 
általában 95 százalékban be is 
folyik az önkormányzathoz.

Csóli Csaba megköszönte a 
polgármesternek, hogy fenti 
javaslattal enyhíteni kívánja az 
adórendeletet; a sávos megol-
dással láthatóan a jelenlévő vál-
lalkozók is elégedettek voltak.

T. Mészáros András lapunk-
nak reagált Csóli Csaba ipartes-
tületi ügyvezető igazgató azon 
javaslataira, felvetéseire is, 
amelyek múlt heti számunkban 
jelentek meg.

– A vállalkozóknak együtt kell 
élniük a várossal, hiszen igény-
be veszik a helyi szolgáltatá-
sokat, például a közvilágítást, 
útrendszert. Jogosnak érzem a 
felvetést, hogy az önkormány-
zatnak többet kellene tárgyal-
nia a vállalkozókkal, de az 
együttmûködésnek nem arról 
kell szólnia, hogy a vállalkozók 
az adót sokallják, mi pedig a 
befolyó pénzt keveselljük. 

– Csóli Csaba körülbelül egy 

hónapja elmondta kifogásait a 
nem lakás célú ingatlant érintő 
adóváltozás ügyében, mi pedig 
kértük az adócsoportot, dolgoz-
zon ki egy új változatot. Persze 
mindenkinek csak úgy tudnánk 
a kedvére tenni, ha eltörölnénk 
az adót. Ez azonban azzal járna, 
hogy megszûnnének a szolgálta-
tások: a közvilágítás, az iskolák-
ban a fûtés, az útkarbantartás. 
A közt kiszolgáló intézmények 
mûködtetése tehát minden-
kinek elemi érdeke – jegyezte 
meg a polgármester, hozzáté-
ve: az alacsonyabb árbevételû 
cégeknek azzal kedvez az 
önkormányzat, hogy 2,5 millió 
forintos árbevétel alatt elengedi 
az iparûzési adót. Ez durván 
ötvenmillió forintos adóbevétel-
kiesést jelent a városnak, és a 
körülbelül 8500 érdi vállalko-
zásból 2500-at érint. 

– Az ipartestület ügyvezető 
igazgatója kifogásolta, hogy az 
érdi rendelet nem veszi figye-
lembe; az adott üzlet, telep a 
város mely részén van: egy kis, 
eldugott mellékutcában, vagy 
a városközpontban. A magam 
részéről területi különbségtétel 
bevezetését nem tartom indo-
koltnak, hiszen a városra a csa-

A nem lakáscélú ingatlanok helyi adójával kapcsolatos javaslat:

1-300 nm 301-900 nm 
(a 300 nm-t meghaladó részre)

901-1200 nm
(a 900 nm-t meghaladó részre)

1201-2000 nm (az 1200 nm-t  
meghaladó részre)

2000 nm felett
(a 2000 nm-t meghaladó részre)

Bolti, kereskedelmi tevékenység céljára használt építmények esetén
880,- Ft/nm/év 1100,- Ft/nm/év 1300,- Ft/nm/év 1500,- Ft/nm/év 1700,- Ft/nm/év

Gazdasági (termelő) tevékenységet szolgáló építmények esetén
880,- Ft/nm/év 1000,- Ft/nm/év 1100,- Ft/nm/év 1200,- Ft/nm/év 1300,- Ft/nm/év

Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási tevékenység folytatására igénybe vett ingatlan esetén: 1700 Ft/nm/év, az ingatlan nagyságától függetlenül

Nem lakáscélú ingatlanok: új rendelet készül

Jön a sávos helyi adó
Javaslat született a nem 
lakás céljára használt 
épületek helyi adójával 
kapcsolatban. A sávos 
rendszert, amely jóval 
enyhébb, mint a novem-
berben elfogadott és janu-
árban hatályba lépett ren-
delet, T. Mészáros András 
polgármester ismertette 
az Érdi Ipartestület múlt 
hétfõi rendezvényén. 

ládi házas településszerkezet a 
jellemző – így nincs értelme 
külön négyzetméterárat beve-
zetni mondjuk Ófaluban, és 
megint más árat Postástelepen. 
Ért minket olyan észrevétel is, 
hogy a városi beruházások-
ban nem tudnak részt venni a 
helyi vállalkozók. Ezt a felve-
tést őszintén szólva nem értem. 
Több városi vállalkozó is pályá-
zott és részt vett, részt vesz 
a helyi beruházásokban. Ezt a 
helyi statisztikák is tanúsítják. 
Az viszont igaz, hogy sok pályá-
zatra, amelyre pedig vártuk 
helyi cégek jelentkezését, nem 
reagált egy érdi vállalkozó sem. 
Tudni kell azt is: a közbeszerzé-
si törvény nagyon egyértelmûen 
rendelkezik arról, ki és milyen 
feltételek mellett kaphat meg 
egy-egy közpénzből finanszí-
rozott munkát. Ezt figyelmen 
kívül hagyni nem lehet és nem 
is akarjuk. (Megjegyezem, hogy 
a szennyvíztisztító felújításán 
is dolgozik érdi cég.) Mikor a 
csatornaprojekt küszöbön állt, 
először az Érdi Ipartestületet 
kerestük meg, javasolva: hozza-
nak létre egy olyan szervezetet, 

amelyen keresztül pályázhatná-
nak a kivitelezési munkákra. 
Az önkormányzat szándéka 
azonban ehhez nem elég: szük-
ség lenne a vállalkozók egy-
más közti együttmûködésére is. 
A lehetőség egyébként meglett 
volna arra, hogy a csatornázás 
ötven százalékát érdi vállal-
kozók végezzék – mondta T. 
Mészáros András.

– Felmerült még az is, hogy 
Budapest közelsége hátrányos 
lehet a helyi vállalkozók szá-
mára, mivel sokan a fővárosban 
vesznek igénybe bizonyos szol-
gáltatásokat, nem pedig Érden. 
A város elhelyezkedése vélemé-
nyem szerint ahogy hátránnyal, 
úgy előnnyel is jár: Érden egy 
száz négyzetméteres üzlethe-
lyiség felépítése, fenntartása 
jóval olcsóbb, mint mond-
juk Budapest V. kerületében. 
Ugyanez igaz egy iparcsarnokra 
is. Végezetül annyit hangsúlyoz-
nék még: az adó nem lehet alku 
tárgya. Kompromisszumokat 
lehet kötni, de alkudozni nem 
lehet felette – zárta szavait a 
polgármester. 

 Ádám Katalin

T. Mészáros András polgármester a sávos adótervezetrõl számolt be az 
ipartestület múlt hétfõi találkozóján
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Számomra úgy tûnik, a horgá-
szok nagyon türelmes embe-
rek, hisz képesek naphosszat 
a vízparton ülni kezükben a 
bottal, s csak várnak a csodá-
ra. A nagy fogásra, de persze 
beérik kisebbel is, ha a sors 

úgy hozza. S akkor se esnek 
kétségbe, ha nincs fogás, mert 
kifogás mindig van erre is, 
elég élénk a fantáziájuk. Fura 
szerzetek a horgászok, akiket 
nem lehet nem szeretni. De ha 
azt hinné róluk valaki, hogy 

már-már annyira türelmesek, 
mondhatnánk halvérûek, hogy 
semmi nem hozza ki őket a 
nyugalmukból, akkor menjen 
el egy érdi horgászbálba és az 
ellenkezőjéről győződhet meg. 
Itt ugyanis mindenki megláthat-
ja, milyen temperamentumosak 
tudnak lenni. 

Az Érd és Környéke Horgász 
Egyesület 29. bálját rendez-
te meg. T. Mészáros András 
köszöntőjében éppen ezt emel-
te ki, mondván: 

– Az önmagáért beszél, hogy 
három évtizede minden évben 
itt találkozhatnak és szóra-
kozhatnak az érdi horgászok 
– akiknek természetesen most 
is jó szórakozást kívánt. Meg 

is fogadták ezt a jelenlévők, de 
előtte Solti Gábor, az egyesü-
let elnöke és Szóka Júlia, az 
est háziasszonya ismertette a 
„menetrendet”. Vacsora előtt és 
után is volt remek kulturális 
mûsor: a tízenéves Szabó Dóra, 
az Artistaképző Intézet növen-
déke buzogánnyal, karikával, 
labdával ügyeskedett, majd a 
Tóth Judit által vezetett Érdi 
Torna Club akrobatikus torná-
szai kápráztattak el bennünket. 
A kiadós mozgás után megjött 
az étvágyunk is – íme a menü: 
szûz karajfilé sajtbundában, 
pulykaszelet Finta-raguval, 
mexikói rizs, petrezselymes 
krumpli házi vegyes salátával. 

A kiadós vacsora után nem 

Zenés mûsor, tombola hallal és pecabottal

Horgászbáli „fogások” hajnalig
Három évtizede a január vége mindig az érdi horgászo-
ké. Ilyenkor összeállnak a baráti társaságok és báloznak. 
Ha hal nincs is terítéken, de tombolán biztosan nyerhe-
tünk. A jó hangulatról pedig szinte minden alkalommal, 
még a „hétszûkesztendõkben” is országosan ismert 
elõadók gondoskodtak. A horgászbál Érden mindig az 
elsõk közé tartozott és tartozik, ahová szívesen jönnek 
a nem pecások is. A megújult Finta rendezvényházban 
a hét végén több százan akadtak horogra...

ártott egy kis hastánc, amelyet 
az érdi Barnet Hajnalka muta-
tott be, már a látványtól is lehe-
tett fogyni… Ezt követően az 
est háziasszonya, Szóka Júlia 
megmutatta, hogy az operett 
világában is otthonosan mozog 
és tanítványaival: Bencze 
Zsófiával, Petrás Mátyással, 
valamint Boda Gábriellel ferge-
teges „slágermûsort” adtak elő, 
ami meghozta a kedvet a tán-
colásra is a Rozbora zenekar 
segítségével. Ezt csak az éjféli 
igazi magyaros töltött káposzta 
és a tombola szakította meg. 
Értékes nyeremények voltak, 
de a legértékesebb a fődíj: egy- 
hetes beutaló a dömsödi hor-
gásztanyára. Pecabotok is gaz-
dára találtak, volt, aki az átvétel 
után elárulta, ez a tizennegye-
dik lesz otthon… A vigaszdíjat 
a tombolán, egy négy (!) kilós 
tokhalat, ki más nyerhette, mint 
a házigazda, Solti Gábor, aki ter-
mészetesen nyomban felaján-
lotta egy újabb húzásra, amit 
egy hölgy nyert meg – igaz, ő 
bevallotta, nem tud mit kezdeni 

az élő hallal. Így újabb húzás 
következett, melyet követően 
végre egy lelkes halevő öröm-
mel hazavitte az Ercsi Halászati 
Szövetkezet ajándékát. 

A 29. horgászbál tehát ismét 
jól sikerült, és a jelenlévők 
közül többen ott is voltak, 
mindegyiken. Gabelics Tamás 
tiszteletbeli egyesületi elnök és 
Koller József az első pillanat-
tól szervezett, rendezett, most 
is ezt tették. Kapuvári László 
feleségével együtt szintén mind-
egyiken jelen volt. 

– Még szeretnénk egy pár évig 
ide járni, mert mindig nagyon 
jól éreztük magunkat – mond-
ta. – Néha magam is beültem 
billentyûzni a zenekarba, és 
előfordult, főleg ifjabb korom-
ban, hogy reggelig mulattunk a 
bálon. Egyszer reggel kilenckor 
mentünk haza…

Most korábban, „már” hajnal-
ban, de ugyanolyan vidáman, 
fiatalosan, mint annak idején. 
Jövőre jubilál az érdi horgász-
bál, ki tudja milyen meglepeté-
sekkel? Temesi László

Solti Gábor és T. Mészáros András nyitotta meg a bált
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Szóka Júlia tanítványaival és Solti Gáborral

A kiadós vacsora után következett a hastánc, amelyet az érdi Barnet 
Hajnalka mutatott be

Az Érdi Torna Club gúlája

mozaik
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Noha elődeink jóval nehezebb 
időket is megéltek, egy kis 
mulatságot mindig megenged-
tek maguknak a farsang ide-
jén, ami némi színt varázsolt 
a hosszú és zord tél egyhan-
gúságába, jelezve, hogy múlik 
a kellemetlen évszak. Farsang 
van, a bálok ideje, így itt, Érden 
is egymás után felsorakoznak a 
hagyományos bálok. Közöttük 
az egyik legrégebbi a Székely 
kosaras bál, amit idén január 
26-án immár 34-ik alkalommal 
tartottak meg a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban.

Nálunk nincs meglepetés, a 
Székely kosaras bálon mindig jó 
a hangulat, és remek mulatság 
várja a vendégeket – nyilatkozta 
két évvel ezelőtt lapunknak az 
est szinte örökös háziasszonya, 
Kóka Rozália, a Népmûvészet 
Mestere. Idén mégis meglepe-
tés volt sokak számára, hogy 
nem ő nyitotta meg a ren-
dezvényt. Mint megtudtuk, a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
és a hagyományápolás egyik 
élvonalbeli, legendás mûvelője 
egyelőre átadta a stafétabotot, 
de szerencsére volt kire bíznia 
a folytatást. Így a 34-ik bált is 
a már negyvenegy éve mûködő 
Bukovinai Székely Népdalkör 
nyitotta meg a szokásos dalcso-
korral. Mint eddig mindig, most 
is elhangzott a „Már én többé 
Bukovina lakója nem leszek…” 
kezdetû dal, amely a székelyek 
régen hátrahagyott szülőha-
záját idézte fel pár pillanatra, 
de az emlékezés könnycsepp-

jeit hamar felszárította a talp 
alá való muzsika, hiszen az is 
hagyomány, hogy az asszony-
kórus által elkezdett tánchoz 
a vendégek is csatlakoznak, és 
ekkor már kezdetét veszi a vir-
radatig tartó mulatság. A hét 
évtizeddel ezelőtt a székelyföldi 
bukovinai otthonaikat elhagyni 
kényszerülő családokat a hat 
hónapig tartó menekülés után 
Tolna, Baranya és Bács-Kiskun 
megyébe telepítették be, majd 
az 1956-os forradalom után csa-
ládonként, szabadon otthont 
választhattak. Sokan közülük 
Érdre költöztek. Úgy tudjuk, 
napjainkban is csaknem három-
száz bukovinai székely család 
él itt. A több évtizeddel ezelőtt 
ideérkező idősek közül ugyan 
sokan már nincsenek közöt-
tünk, de gyermekeik, unokáik 
még ma is példaértékûen őrzik 
és elevenítik fel őseik szoká-
sait. A hagyományőrzés igazi 
magvát a negyvenegy éve fenn-
álló népdalkör jelenti, amely-
nek törzsgárdája időről-időre 
ifjú tehetségekkel gazdagodik, 
akik messziről is felismerhetők 
világos rózsaszín szoknyáikról. 
A jó hangulat kezdő akkordjait 
tehát a népdalkör adta, de nem 
kellett soká kéretni a vendége-
ket, hiszen a kezdetektől, tehát 
ugyancsak 34 éve, a bál zenéjét 
szolgáltató bonyhádi Illés Anti 
zenekara gondoskodott róla, 
hogy a táncos lábúak véletlenül 
sem bírják ki ülve a jó muzsiká-
jukat! Persze, az érdi Székely 
kosaras bálra nemcsak a szé-

kelyek jönnek el, hogy rokona-
ikkal, ismerőseikkel találkoz-
zanak, hiszen mindenki előtt 
nyitva áll a lehetőség, hogy 
egy jót mulasson velük együtt. 
A mûvelődési központ termei 
most is megteltek vendégekkel, 
és az elemózsiával bőven meg-
pakolt kosarakból finomabbnál 
finomabb harapnivalók, no 
meg a jóféle borokkal töltött 
palackok kerültek elő, hiszen 
az is a sokéves szokás része, 
hogy mindenki azt eszik-iszik, 
és annyit, amennyit magával 
hoz. Mivel azonban mindannyi-
an tömött kosarakkal érkeztek, 
jutott bőven az asztaltársasá-
goknak is. 

A Székely bálnak azonban 
van még egy sajátossága: bár-
milyen harsány is a hangulat, 
éjfélkor mindig elnémul a han-
gos muzsika, leáll a tánc, és 
elcsendesednek a mulatozók, 
hogy először a Székely him-
nuszt, aztán Magyarország 
nemzeti himnuszát közösen 
énekeljék el. Ez a rendezvény 
egyik legszebb, legmegrendí-
tőbb pillanata, ami csodálatos 
élményt jelent a résztvevőknek. 
Ezt követően tovább folytatódik 
a mulatság, és mindenki izga-
tottan várja a tombolasorsolást, 
remélve, hogy kedvez neki a 
szerencse, és értékes, szép aján-
dékot nyer. 

Az biztos: aki az idén elő-
ször látogatott el az érdi kosaras 
Székely bálra, jövőre sem fogja 
kihagyni.

  Bálint Edit

Székely kosaras bál, harmincnegyedszer

Itt a farsang, áll a bál!

Ezúttal is a népdalkör tagjai kezdték a táncot, majd csatlakoztak hozzájuk a vendégek
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kaleidoszkóp

Szalagavatóra voltak hivatalo-
sak diákok, tanárok, szülők a 
Kós Károly Szakképző Iskolába 
a hét végén. Az intézmény 
– szűkös lehetőségei miatt – a 
Batthyány iskola tornacsarno-
kában tartotta meg a 12. évfo-
lyamos tanulók életének egyik 
legnagyobb eseményét, amely 
a meghatottságon kívül tele 
volt mókával és kacagással.

A befogadóképesség megha-
tározta ennek a szép program-
nak a menetét. Az Érdi Újság 
az „első ütemre”, a szakácsok, 
szakközepesek és – szakkifeje-
zéssel élve – a fiatal felnőttek 
szalagavatójára volt hivatalos. 
(Másnap rendezték ugyanitt 
a villanyszerelők, központi-
fűtés-szerelők, karosszéria- 
lakatosok, festő-mázolók, bolti 
eladók és irodai asszisztensek 
ünnepét.) Az iskola igazgató-
ja, illetve az intézmény veze-
tője, Weszprémy Barna Gábor 
köszöntötte „fiait-lányait”, és 
adott nekik útravalóul néhány 
tanácsot.

– Ez a nap fordulópont az 
életetekben, valami most lezá-
rul, de egyben kezdetet is jelent 
– mondta, majd következett a 
hagyományos szalagtűzés és 
nyitótánc keringővel. Minden 
diák a táncparketten termé-
szetesen csinos volt, drága 
öltönyökben, estélyikben tán-
coltak. Kíváncsi voltam, mibe 
került ez a kis keringőzés a 
szülőknek? Nos, kiderült, hogy 
a ruhakölcsönzés a lányoknál 
16-17 ezer forint volt – hát, 
kicsit borsos…

Ezután többek között a 
korábbi X-Faktorból ismert 
érdi Németh Katica és az isko-
lai Feelter zenekar, valamint a 
Hepps Elektric Boogie lépett 
fel, utánuk azonban jöttek a 
vidám, táncos lábú pedagógu-
sok rövid műsorukkal. 

A szalagavatót az elegáns, 
estélyis fiúk és lányok tánca 
zárta, csattanóként pedig a 
diákok felkérték szüleiket egy 
„körre”… 

 (temesi)

Sváb  
bál

Az Érdi Német 
Nemzetiségi  

Önkormányzat
batyus sváb bált rendez

2013. február 2-án  
este 7 órai kezdettel

a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Érdeklődni a következő
telefonszámokon lehet: 

23/360-314, 30/336-4004

Szakácsok, szakközépiskolások szalagavatója

Szalagfûzés, zene, tánc Kós-módra

 Az elmaradhatatlan keringõ
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Szórólapozói
éS gépkocSivezetői

állások Nagy-Britanniában a Clothes Aid 
cégnél, azonnali kezdéssel, hosszútávú 

munka, kezdettől fogva garantált
jövedelemmel, angol tudás nem szükséges!

Jöjjön el a  budapesti tájékoztatónkra 2013. február 9-én, szom-
baton vagy  február 10-én, vasárnap.

Helyszín: Kogart Ház. Rendkívül versenyképes vállalkozói fize-
tési rendszer: Prémiummal a szórólapozók heti 225 
fontot, a gépkocsivezetők 300 fontot kereshetnek. 
Nincs közvetitői díj.

Munkavégzés helye: Skócia és korlátozott mértékben Közép-
Anglia.

Jelentkezési lap letölthető a http://clothesaid.co.uk/jobs/ webol-
dalon vagy kérhető a vacancies@clothesaid.co.uk email címen. 

Minden csapat részére teljeskörű, fizetett betanítást biztosítunk 
és mindenre kiterjedő ingyenes segítséget nyújtunk a Skóciába 
való költözködéshez (előre szerzünk szállást, a repülőtéren vár-
juk és elvisszük  a csapatot a szállásra, segítünk az összes, szük-
séges papírmunka, adminisztráció elvégzésében)  

Részvétel kizárólag előzetes regisztrációval lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2013. február 5, kedd déli 12 óra

1062 Budapest, VI. ker., 
Andrássy út 112.
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ÁLLÁS

Budapest vezetõ ingatlanirodá
ja, kiváló keresettel, ingyenes kép
zéssel, azonnali kezdéssel ingatlan
közvetítõket keres! 2694990   
ht@tippingatlan.hu

Gyakorlattal rendelkezõ dentálhigi
énikust keresünk érdi magánkliniká
ra. Angol, francia nyelvtudás elõny. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a mail@ligetiklinika.hu email címen 
lehet.

ÁLLÁST KERES

Felnõtt szakápolónõ gondo
zási szerzõdést kötne.   
T:06 30 632 4313

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST 

ARANY EZÜST FELVÁSÁRLÁS 
KÖZÉP ÁR: 8000FT/G! NÁLUNK 
NINCS LEVONÁS, CSALÁS! KP. 
AZONNAL! EZÜST: EVÕESZKÖZ, 
TÁLCA, DOBOZOK, IPARI STB. 
ÉKSZERÜZ. BP., JÓZSEF KRT 41. 
30/9572206

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS









Duguláselhárítás bontás nélkül, 
éjjelnappal, kiszállási díj nincs, 
garancia van! T:06 30 924 1205, 06 
20 287 1904

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyu
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû GARAN
CIÁVAL 5 év jótállással. Varga Zoltán 
06705705515

GARÁZS

Érd központban Korall1ben 
beléptetõkártyás, bekamerázott 
teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó.  
T:0670 316 4889

GUMISZERVIZ

INGATLAN

65nms panorámás lakás sürgösen 
eladó magánszemélytõl 10 MFtért. A 
budafoki otthon erkélyes, napfényes 
2+1 szobás, jó fütéssel rendelkezik. 
Érd.: 06209432734

6,8 M ftért eladó 36 m2es örökla
kás a Megyeri úton. Panorámás, víz
órás, távfûtéses, azonnal költözhetõ, 
tárolóval. A+ fokozottan energiataka
rékos. 06203970932

I. Attila út, Vérmezõ, 65 nmes 
panorámás, felujított  lakás eladó. 2 
szoba, 4. em. konvektoros. IÁr: 22,9 
MF 06702290203    
www.ingatlan.com/5575555

XI. Szádelõ utca,  68 nmes tégla 
építésû lakás eladó. 1 + 2 félszobás, 
földszinti. Ár: 24 MFt. 06705996535 
www.ingatlan.com/7072685

XXII. Frekventált részén, alacsony 
rezsis, 2szobás lakás egyedi fûtéssel, 
tehermentesen eladó! Irányár: 
7.900.000 Ft Tel: 0620/9473243

XXII. Emeleti, 34nmes garzon 
csendes utcában, tégla házban eladó! 
Irányár: 6.500.000 Ft Tel: 0670/209
0578

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

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

Mélyen ár alatt eladó Érden, 
Oportó u. 3 szintes családi ház 
tulajdonostól, iár:25,5 M.   
T:0630 244 6904

Újpesten 2+2 félszobás 68 m²es 
földszinti lakás eladó, iár: 10,6 M Ft. 
T:06 30 545 6235

INGATLANCSERE

Érdi lakótelepi 55 m² felújí
tott lakásom és Parkvárosban 
elhelyezkedõ lakóövezeti építési 
telkem Érd központjához közeli csa
ládi házra cserélném.   
T:06 20 323 0443





























JÁRMÛ

KERT

KIADÓ

Központhoz közel csal. háznál 
összkomf., almérõs, kocsibeállós, 
bútorozott szuterén 1 fõnek kiadó. 
T:20 380 1876, 23 361 448

Érd központjában kiadó 1 szo
bás összkomfortos önálló ház 50 E 
Ft+rezsi+ 1 hó kaució szükséges. 
T:06 30 687 1528

Érden társasházban 1,5 szobás 
lakás, külön almérõkkel kiadó 45 E 
Ft+rezsi. T:70 578 5696, 70 326 
1809

Érden kiadó egy 50 m² és egy 65 
m² társasházi lakás 55 illetve 65 E 
Ft+rezsiért. T:06 30 931 2514

Érden külön bejáratú szoba, konyha, 
fürdõszoba 12 fõnek külön mérõkkel 
kiadó. T:06 30 316 2491

Kiadó 100 m² bútorozott lakás 
különálló épületben, kocsibeállási 
lehetõség. T:06 30 964 9246

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

Érd Parkvárosban, felújított 40 m²
es ház kiadó, 40 E Ft+rezsi+kaució. 
T:06 70 332 5544

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítás
sal. Vidékre kedvezmény! Ingyenes 
árajánlatért, hívjon akár most: 06
30/5298244 akár hétvégén is!

KÖNYVELÉS

Vállaljuk vállalkozók, cégek, tár
sasházak könyvelését és társasházak 
ellenÕrzését. Iratokért kérésre ház
hoz megyünk. Iroda Bp X. kerületben 
06/70/9316294





















MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKALEHETÕSÉG

OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálást, 
fizika érettségire felkészítést vállal 
gimnáziumi vezetõtanár. T:06 20 99 
42 605

Német nyelvtanítás, korrepe
tálás, nyelvvizsgára felkészítés 
diplomás nyelvtanártól.  
T:06 30 347 2787

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630
9488909

SZOLGÁLTATÁS







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

TÁRSKERESÕ

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA

Tüzelõ bükk hasábban 1 m³= 
13900 Ft, fuvar ingyenes 2 m³tõl 
mázsa 2450 Ft kuglizás megoldható.
T:30 409 4334

UTAZÁS





ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Vízfûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
Csap, szifon, wctartály, radiátor, 
elzáró csere javítás. Víz óra beszere
lés csere, mosómosogatógép bekö
tés. Tel: 06 70 341 64 17



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A Rába partján vizitálni sosem 
öröm egyetlen nõi kézilabda-
csapat számára sem, ezúttal 
zsinórban harmadik évben jut 
ki a jóból Szabó Edina csapa-
tának. Az elõzõ két szezonban 
is összekerült ugyanez a két 
együttes – ám azokat a talál-
kozókat nem Gyõrben, hanem 
Érden játszották. Persze reáli-
san felmérve az erõviszonyokat 
– természetesen amellett, hogy 
nem szabad másra játszani, 
csak a gyõzelemre – voltakép-
pen mindegy, melyik fél ottho-
nában rendezik ezt a meccset. 
Ki lehet mondani, hogy az Érdet 
egyáltalán nem kíséri a szeren-
cse a honi kupasorozatban, 
idén is csak az Algyõ elleni 
gyõztes párviadal utáni sorso-
lásig lehetett igazán remény-
kedni. A párosítást látva pedig 
maradhatott a bosszankodás. 

Kényelmes tempóban kezdtek 
a felek, Andrea Lekics duplájá-
ra csak Vincze Melinda tudott 
felelni, míg Wolf Alexandra 
büntetõt hibázott. Az érdi táma-
dások sok pontatlanságot hor-
doztak magukban, kilenc perc 
elteltével mindössze két gól állt 
a vendégek neve mellett, akik 
vagy nem találták el a kaput, 

vagy könnyû feladatot adtak 
Katrine Lunde-Haraldsennek. 
Alja Koren emberhátrányból 
talált be, amivel azért lopa-
kodtak az érdiek, de válaszul 
rögtön érkezett egy Jovanka 
Radicsevics-dupla. A másodikat 
ráadásul indításból szerezte a 
montenegrói szélsõ, amire vála-
szul Szabó Edina rögtön idõt 
kért. A gyors indításokból nem 
volt több, továbbra is megfontolt 
támadásokat vezettek a csapa-
tok. Szara Vukcsevics két gólja 
után Ambros Martín is kikér-
te idejét a felettébb gólszegény 
összecsapáson. Janurik Kinga 
norvég kollégájához hasonlóan 
elkezdte halmozni a bravúro-
kat, Raphaelle Tervel ziccerét is 
védte, amit kihasznált az Érd: 
Balog Beáta és Kovács Anna 
góljával 9-7-re zárkózott fel a 
vendégcsapat. A játékrész utol-
só perceit azonban jobban ját-
szották a zöld-fehérek, elõször 
emberelõnyben, majd egyenlõ 
létszámnál is betaláltak.  

Nagy lendülettel esett 
neki ellenfelének a második 
félidõben az Érd, Alja Koren és 
Kovács Anna ismét lõtávolon 
belülre hozta csapatát, de az 
ETO-nak megint volt válasza. 

Az addigiakhoz képest valódi 
gólzápor zúdult a kapukra, fel-
váltva estek a találatok, de az 
Érd továbbra is csupán három-, 
négygólos lemaradásban követte 
a Gyõrt. Kisfaludy Anett egykori 
klubját mattolta kétszer gyors 
egymásutánban, amivel tovább-
ra is csak 20-17-re tudott vezet-
ni a vendéglátó. Állhatatosan 
tapadt ellenfelére az Érd, min-
dent megtettek, hogy a hajrá-
hoz fordulva izgulnia kelljen a 
címvédõnek. Mindez sikerült 
is, Alja Koren biztos kézzel 
talált be, míg Balog Beáta hét 
méterrõl célzott pontosan. A 48. 
percben így 21-19-re vezetett az 
ETO, az Érd többször is támad-
hatott az egygólos különbsé-
gért, ezt azonban sehogy sem 
sikerült begyömöszölni. Ahogy 
ilyenkor lenni szokott, a Gyõr 
élt a lehetõségeivel és Eduarda 
Amorim, valamint Görbicz 
Anita vezetésével eldöntötte a 
mérkõzést. Ambros Martínnak 
tehát szüksége volt a végén 
is kulcsembereire, akik végül 
magabiztossá tették a gyõriek 
gyõzelmét és legjobb négybe 
jutását.

Az Érd 50 percig komolyan 
megnehezítette a Gyõr dolgát, 
és hiába lett végül nyolc találat 
a két együttes közötti különb-
ség, sokkal elõremutatóbb 
játékot hozott érdi részrõl ez a 
mérkõzés, mint az õszi bajnoki 
– igaz, nem sikerült a bravúr, 
ebbõl a találkozóból azonban 
lehetett építkezni. 

A Magyar Kupa legjobb négy 
együttese közé a Gyõr mellett, 
az FTC, a Kiskunhalas és a 
Veszprém jutott be. 

Gyõri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi 
VSE  27-19 (12-8)
Gyõr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 1000 nézõ
Játékvezetõk: Herczeg Péter, 
Südi Péter
Gyõr: Katrine Lunde-Haraldsen, 
Herr Orsolya, Jovanka 
Radicsevics 3, Heidi Löke 
4, Hornyák Dóra, Korsós 
Dorina 1, Görbicz Anita 4 (3), 
Kovacsics Anikó 2 (1), Eduarda 
Amorim 4, Rédei-Soós Viktória, 
Raphaelle Tervel, Orbán 
Adrienn, Szepesi Ivett 4, Sirián 
Alexa, Andrea Lekics 5
Vezetõedzõ: Ambros Martín
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 3, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 2 (1), Szekeres 
Klára 1, Kisfaludy Anett 
2, Vincze Melinda 1, Wolf 
Alexandra 2 (1), Kovács Gréta, 
Alja Koren 4, Bognár Barbara, 
Kristina Elez 2
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2
Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Három napon belül kétszer ját-
szani a hazai egyeduralkodó 
Gyõrrel – ez volt a menü az érdi 
együttes számára. Kellemesebb 
feladatot is el lehet képzelni, 
bár a kupamérkõzésen kifeje-
zetten szépen helytállt a ven-
dégcsapat. A kupameccsen a 
tavalyihoz képest feltétlenül 
jobban sikerült kordában tarta-
ni a hazaiak gyors indításait és 
az ebbõl született könnyû gólo-
kat, meg kellett próbálni tehát 
lemásolni a taktikát a bajnoki 
összecsapáson is. Tóth Tímea 
bejelentette visszavonulását, 
mellette Balog Beáta és Kovács 
Gréta sem léphetett pályára.

Herr Orsolya kezdett a gyõri 
kapuban, akit hamar fel is ava-
tott Bognár Barbara. Fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, az irá-
nyítók emelkedtek ki elsõsorban 
a mezõnybõl. Görbicz Anita és 
Bognár Barbara is gyors dup-
lával kezdett, és eleinte az 
Érdnél volt a minimális elõny. 
A kupameccs elsõ félidejéhez 
képest valódi gólzápor zúdult 
a kapukra, és ugyan többnyire 
megint nem könnyû indításgó-
lok születtek, mégis viszonylag 
könnyedén szerzett gólt a Gyõr 
átlövésekbõl. Fõleg Andrea 
Lekics villogott, aki mint azóta 
kiderült, már nem sokáig tör 
borsot a magyar csapatok orra 
alá, ugyanis távozóban van a 
Gyõrtõl Jovanka Radicseviccsel 
karöltve. Az érdiek mumusa, 
Heidi Löke is magára talált a 
félidõ derekán, kezdett kicsit 
ellépni a Gyõr, de még mindig 
látótávolságon belül maradtak 
az érdiek. A játékrész hajrá-
jában aztán hosszú perceken 
át tartó gólcsend követke-
zett, a mérkõzés egyetlen 
emberelõnyét az ETO sem tudta 
kihasználni igazán, míg végül 
Kovacsics Anikó megtörte a gól-
csendet és 14-10-re alakította az 
állást. A szünetig még 2-2 gól 
esett, amivel nagyon hasonló 
volt az eredmény, mint három 
nappal korábban, csak több volt 
a találat. 

Az öltözõben maradtak a csa-
patok a második félidõ kezde-
tén, mindössze az 5. percben 
jött az elsõ gól, amit Andrea 
Lekics szerzett. Hiába volt biz-
tató az elsõ játékrészben szer-
zett 12 találat, egyszerûen kép-
telen volt tovább hizlalni ezt a 
számot Szabó Edina együttese. 
Nagyon bizonytalanok voltak a 
támadások, többször passzív-
ig játszott az Érd – eredmény-
telenül. Ekkor a Gyõr végleg 
eldöntötte a mérkõzés sorsát, 
hiába kérte ki harmadik idejét is 
Szabó Edina. A második félidõ 
felénél Orbán Adrienn szépség-
díjas találata után elõször veze-
tett tízzel a Gyõr és attól kezdve 
már csak a különbség volt kérdé-

ses. Kovacsics Anikó büntetõje 
után lett végül legnagyobb a 
Rába-parti elõny, 26-14-nél. A 
második félidõ nagyon meddõ 
támadó teljesítménye miatt 
– persze ez a gyõri védekezést 
is dicséri – végül simább lett az 
eredmény, mint a kupacsatán. 
Eredményben nem volt nagy a 
különbség, és a két összecsapás 
pozitívumaihoz mindenképpen 
hozzátartozik, hogy mindkét 
alkalommal 30 gól alatt sikerült 
tartani a címvédõt. Ennek ellen-
pólusaként viszont a 120 perc 
alatt elért 37 gól elég kevéske. 

Viszont az feltétlenül jó hír, 
hogy a Dunaújváros hazai 
pályán a Vácot is megtréfálta, 
pontot rabolt a dunakanyari 
együttestõl, így jelenleg csak 

két pont az Érd lemaradása a 
harmadik helytõl. 

Gyõri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi 
VSE  29-18 (16-12)
Gyõr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 800 nézõ
Játékvezetõk: Andorka Miklós, 
Hucker Róbert
Gyõr: Katrine Lunde-Haraldsen, 
Herr Orsolya, Jovanka 
Radicsevics 3, Heidi Löke 
3, Hornyák Dóra, Korsós 
Dorina 1, Görbicz Anita 5 (1), 
Kovacsics Anikó 3 (2), Eduarda 
Amorim 3, Rédei-Soós Viktória 
2, Raphaelle Tervel 1, Orbán 
Adrienn 3, Szepesi Ivett 1, 
Sirián Alexa, Andrea Lekics 4
Vezetõedzõ: Ambros Martín
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 2, 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett, Vincze Melinda 1, Wolf 
Alexandra 2 (2), Alja Koren, 
Bognár Barbara 2, Buzsáki 
Nikolett, Kristina Elez 4 (1)
Vezetõedzõ: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3
Kiállítások: 0, ill. 2 perc

A következõ fordulóban a 
Siófok KC-Galerius Fürdõ lesz 
az Érd ellenfele. A mérkõzést 
február 2-án 18 órától rendezik 
a Batthyány Tornacsarnokban. 

 Szarka András

Gyõri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi VSE  27-19 (12-8)

Ötven percig közel a csodához
Gyõri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi VSE  29-18 (16-12)

Hamarabb tört meg az Érd

A gyõri Heidi Lökét nehezen tudták tartani az érdi védõk, lõtt is a két  
meccsen hét gólt

Az érdiek csapatkapitánya, Szekeres Klára ezúttal is megtette a magáét

Gyõriek szorításában Kovács Anna, 
a kiváló formában játszó érdi átlövõ

Szara Vukcsevics a megbízható védõmunka mellett gólokkal is észrevé-
tette magát


