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Adósságkonszolidáció
Az adósságkonszolidáció és a költségvetés volt a 
fõ témája a polgármesteri sajtótájékoztatónak. 
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Sávos ingatlanadó
Huszonöt napirendi pont tárgyában döntött  
a közgyûlés.
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Sportolók köszöntése

Hagyomány immár, hogy Érd önkormányzata minden év elején köszönti azokat a 
fiatal sportolókat, akik eredményeikkel öregbítették a város hírnevét, igazolva, hogy 
Érd valóban fiatal és sportos város. Idén is a Batthyány iskola tornaterme adott 
otthont az Érd Kiváló és Kiemelkedõ Sportolója elismerések átadásának.  13. oldal

Környezetvédõk közgyûlése 
Iskolai környezeti ne
velési program, leve
gõtisztaság és hulla
dékügy, az érdi tanös
vények gondozása, vala
mint szer vezeti kérdések 
szerepeltek az Érdi 
Környezetvédelmi Egye
sület február elsejei köz
gyûlésének napirendjén. 
Martin Norbert elnök tá
jékoztatta a közgyûlést 
arról, hogy a 2012es 
programokat sikeresen 
befejezték. 11. oldal

Báloztak a birkózók

Mint évek óta, ezúttal is megrendezte az Érdi Spartacus 
SC birkózószakosztálya a hagyományos bálját, ame
lyet az elmúlt hét szombatján, a Velencei úti rendez
vényteremben tartottak meg, sok birkózóval és sok 
meghívott vendéggel. 13. oldal

Csatornázás
Közöljük az akkreditált mérnökök és a bekö-
tésekben először érintett utcák listáját.
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Roma kultúra
A cigány fiatalok tanulási lehetőségeiről volt 
szó a Móra Ferenc Általános Iskolában.

7

Kézilabda

A következõ fordulóban 
a Budapest BankBékés
csabai ENK SE lesz az 
érdi csapat vendége. Az 
összecsapást február 
9én 18 órától rende
zik a Batthyány Tor
nacsarnokban. 16. oldal

Házasság  
hete

Angliából indult el az a 
kezdeményezés, mely 
Valentinnap környékén 
minden évben egy hétig 
a házasság fontosságára 
irányítja az emberek fi
gyelmét.  11. oldal

Hallásszûrésért wellness hétvégét?

Ascent Hallásszalon Érden
Ingyenes hallásvizsgálat • Kamatmentes részletfi zetési lehetôség • Hallókészülék próbahordás

Kísérje el 60 év feletti ismerôsét
ingyenes hallásszûrésüünkre és
nyerjen kétszemélyes wellness héééééééééééééétttttttttttttttttvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
egy 4 csillagos belfölddi szállodába!

További részletek szaküzleteinkben vagy
a honlapunkon: www.starkey.hu/akkciok
Akciónk 2013. február 6-tól ápriliss 30-ig tart.

Nálunk IG

Amerika vezetô hallókészülékei 23 éve Magyarországon, Önökért.

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



nyugalmas Magyarországban 
és Érdben vagyunk érdekeltek. 
Nincs helye a gyûlölködésnek, a 
bérből és fizetésből élők, a vállal-
kozások, a családok azok, akik 
számunkra fontosak, és csak 
együtt, közösen együttmûködve 
tudunk abból a helyzetből kijut-
ni, amelybe egyrészt az elmúlt 
időszak baloldali politikája, más-
részt a világválság juttatott. Nem 
kérünk abból a fajta félelem- és 
gyûlöletkeltésből, amit az MSZP 
– úgy tûnik – újból a zászlajára 
tûzött. Az MSZP ebben a tekin-
tetben nagyon rossz úton jár. 
Nem szeretnénk a későbbiekben 
sem a baloldal veszélyes gazda-
ságpolitikáját folytatni, és nem 
szeretnénk azokat az eszközöket 
alkalmazni, sem azokon az uta-
kon járni, amelyeket az elmúlt 
években megpróbáltak ránk 
erőltetni. Nem szeretnénk, ha a 
közszolgáltatások díja felszalad-
na, inkább díjcsökkentést hajta-
nánk végre. Nem szeretnénk, ha 
a minimálbér csökkenne, inkább 
azt, ha az inflációval lépést tartva 
lehetőség lenne a növekedésre. 
Nem szeretnénk a nyugdíjakat 
a Bajnai-kormányhoz hasonlóan 
csökkenteni, hanem meg kíván-
juk őrizni a nyugdíjak értékét. 
Úgy gondoljuk: nem az uszí-
tás, a félelem- és gyûlöletkeltés, 
hanem az együttmûködés, az 
építkezés, a nemzeti politika 
lehet eredményes, és viheti ki az 
országot a kátyúból. Szerintem 
azok az óriásplakátok, amelyek 
megjelentek az utak mentén, 
nem szolgálják az ország épí-
tését. Arra a fajta Ron Werber-
féle gyûlöletkampányra, amely-
ben már volt részünk 2002-ben, 
nincs szükségünk. A Fidesz 
– és mindazok az emberek, akik 
szimpatizálnak vele – abban 
érdekelt, hogy az ország erősöd-
jön és épüljön – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Mint múlt heti számunkban 
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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

Megkezdődött a város költ-
ségvetésének tervezése. Ez 
idén valószínûleg valamivel 
hosszabb folyamat lesz, mint az 
előző években volt; ennek oka, 
hogy megindultak a tárgyalá-
sok az adósságkonszolidációval 
kapcsolatban is – mondta múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgármester, 
aki bejelentette: január 29-én a 
Magyar Államkincstár, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, illetve a 
Belügyminisztérium képvise-
lőivel tárgyaltak. Bemutatták 
a költségvetés üzemeltetési, 
mûködtetési részét, ám a tárgya-
ló felek inkább a fejlesztéspoliti-
ka iránt érdeklődtek. 

– Természetesen ezzel csak 
dicsekedni tudtunk, hiszen az 
elmúlt években nagyon sok terü-
leten előreléptünk. Tájékoztatást 
adtunk tehát a városban zajló 
és lezajlott fejlesztésekről, illet-
ve ezek hatásairól, valamint 
elmondtuk, hogy milyen fejlesz-
téspolitikát szeretnénk a jövő-
ben követni. Beszéltünk azok-
ról a problémákról is, amelyek 
jelenleg még nyitottak, de dol-
gozunk a megoldásukon – ilyen 
például a sportcsarnok ügye. 
Február 28-ig meg kell születnie 
egy kormányhatározatnak arról, 
hogy mely települések mekkora 
támogatásban részesülhetnek. 

Érd a tájékoztatások szerint a 
maximális, azaz 70 százalékos 
támogatást kaphatja – a magunk 
részéről szeretnénk, ha a kor-
mányhatározat ezt megadná. 
A tárgyaláson érzékeltettük, 
hogy nem szeretnénk lemonda-
ni a további fejlesztésekről sem, 
és a pályázatokon való indu-
lásokhoz szükséges forrásokra 
is szeretnénk igényt tartani. 
Természetesen a tárgyaló felek 
e tekintetben nem nyilatkoztak 
döntő módon, hiszen ez is a 
kormányhatározatnak, illetve a 
későbbi kormányzati politiká-
nak lehet a része, de úgy érzem: 
nagyon jó hangulatú tárgyalá-
son vagyunk túl, ami reményeim 
szerint azzal biztat minket, hogy 
a későbbiekben sem kell lemon-
danunk fejlesztéseinkről. És 
bizony Érden van mit fejleszteni: 
ha csak a kötelező feladatokat 
tekintjük, itt van rögtön a kétezer 
plusz óvodai hely létrehozatala, 
ami komoly fejlesztési program 
lehet a későbbiekben – jegyezte 
meg T. Mészáros András, utal-
va arra, hogy 2014-től nem öt-, 
hanem már hároméves kortól 
kötelező felvenni a gyermekeket 
az óvodákba.

A polgármester ezt követően 
egy közleményt fogalmazott 
meg.

– A magunk részéről egy békés, 

„Nem kérünk az MSZP félelem- és gyûlöletkeltésébõl”

Tárgyalások az adósságkonszolidációról
A 2013-as költségvetés, az adósságkonszolidáció és az ingatlanadó volt a fõ té-
mája a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatónak. T. Mészáros András pol-
gármester beszélt az MSZP gyûlöletkampányáról is, hangsúlyozva: nem az uszítás, 
a félelem- és gyûlöletkeltés, hanem az együttmûködés, az építkezés, a nemzeti 
politika lehet eredményes, és viheti ki az országot a kátyúból.

Újra terítéken az ingatlanadó – a civilek sávos rendszert javasoltak a lakóingatlanok esetében is
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Felhívás óvodai beíratásra
Érd	Megyei	Jogú	Város	Oktatási	és	Művelődési	Bizottsága	az	Önkormányzat	által	fenntar-
tott	óvodákra	az	alábbi	beíratási	időpontokat	határozta	meg:	

2013. április 2. (kedd):  8–12 óráig
2013. április 3. (szerda): 9–17 óráig
2013. április 4. (csütörtök): 13–17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése szerint:
„Az	óvodai	felvétel,	átvétel	jelentkezés	alapján	történik.	Az	óvodába	a	gyermek	–	e	tör-
vényben	foglalt	kivétellel	–	harmadik	életévének	betöltése	után	vehető	fel.	A	szülő	gyer-
meke	óvodai	felvételét,	átvételét	bármikor	kérheti,	a	gyermekek	felvétele	folyamatos.”
A	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	8.	§	(1)	bekezdése	szerint:
„Az	óvoda	a	gyermek	hároméves	korától	a	tankötelezettség	kezdetéig	nevelő	intézmény.		
Az	óvoda	felveheti	azt	a	gyermeket	is,	aki	a	harmadik	életévét	a	felvételétől	számított	fél	
éven	belül	betölti,	feltéve,	hogy	minden,	.....	az	érintett	településeken	lakóhellyel,	ennek	
hiányában	tartózkodási	hellyel	rendelkező	hároméves	és	annál	 idősebb	gyermek	óvodai	
felvételi	kérelme	teljesíthető.”
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (2)-(3) bekezdése alapján:
„Az	óvoda	a	gyermek	hároméves	korától	ellátja	–	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	
igazgatásról	 szóló	 törvényben	 meghatározottak	 szerint	 –	 a	 gyermek	 napközbeni	 ellá-
tásával	összefüggő	feladatokat	 is.	A	gyermek	–	ha	e	törvény	másképp	nem	rendelkezik	
–	abban	az	évben,	amelyben	az	ötödik	életévét	betölti,	a	nevelési	év	kezdő	napjától	napi	
négy	órát	köteles	óvodai	nevelésben	részt	venni.”
A	 közoktatásról	 szóló	 1993.	 évi	 LXXIX.	 törvény	 69.	 §-ának	 (1)	 bekezdése	 lehetővé	 teszi,	
hogy	a	gyermeket	kérelemre	–	ha	családi	körülményei,	képességének	kibontakoztatása,	
sajátos	helyzete	indokolja	–	az	óvoda	vezetője	felmentse	az	óvodai	nevelés	kötelezettsége	
alól.		
A	beíratáshoz	a	következő	iratokra	van	szükség:
•	 A	gyermek	nevére	kiállított	személyi	azonosító	igazolvány
•	 A	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata
•	 A	gyermek	lakcímet	igazoló	hatósági	igazolványa
•	 A	szülő	személyi	azonosító	és	lakcímet	igazoló	hatósági	igazolványa
	 Oktatási és Művelődési Bizottság

Közlemény
Dr. Aradszki András ország-
gyûlési képviselő értesíti a 
tisztelt választópolgárokat, 
hogy februári fogadóórája 
7-én parlamenti frakcióülés 
miatt elmarad, helyette egy 
héttel később, február 14-
én lesz a szokott időben. 
Megértésüket köszönjük!

megírtuk, az önkormányzat 
átalakítja az adórendelet nem 
lakáscélú ingatlanokra vonat-
kozó részét, sávos rendszert 
vezetve be, amely kedvezőbb 
a vállalkozókra nézve (a pon-
tos részleteket közöltük január 
30-i számunkban). Ezt a város-
vezetés az Érdi Ipartestület 
január 21-i találkozóján közöl-
te a jelenlévőkkel. Egy nappal 
később a Magyar Szolidaritási 
Mozgalom, a Civil Érdek, Érdi 
Bőtermő Egyesület, illetve a 
Demokratikus Koalíció képvise-
letében egy petíciót adtak át a 
polgármesternek, követelve, von-
ják vissza az ingatlandó-emelést. 
A polgármester ekkor beszámolt 
a sávos rendszer bevezetését 
célzó javaslatról a petíció átadói-
nak. A sajtótájékoztató napján, 
január 30-án fenti csoport ismét 
megkereste a polgármestert, 
ezúttal levélben: most azt kérik, 
hogy a lakáscélú ingatlanok adó-
ját is csökkentsék, illetve vezes-
sék be itt is a sávos rendszert 
(minél nagyobb az ingatlan, 
annál magasabb a négyzetmé-
terenkénti adó). T. Mészáros 
András a sajtótájékoztatón erre 
is reagált.

– Nem szeretnénk, ha az ingat-
lanadó elértéktelenedne, ezért 
emeltük meg két év után tíz szá-
zalékkal a lakás céljára szolgáló 
ingatlanok adóját. Úgy gondol-
juk, az infláció követése nem 
jelent valódi emelkedést, csak 
az adó elértéktelenedését akadá-
lyozza meg, ami szerintünk tart-
ható álláspont. Az egyedi mél-
tányosság rendszere egyébként 
most is mûködik: a múlt évben 
egyedi kérelmek alapján 30-35 
millió forint építmény- és 20-25 
millió forint telekadót enged-
tünk el. Aki számára tehát gon-
dot jelent az építményadó éves 
szinten átlagosan 3000 forintos 
emelkedése, az méltányossági 
kérelemmel élhet. A sávos rend-
szerrel nem értek egyet: azok, 
akik nagyobb épületben élnek, 
nagyobb összeget fizetnének 
négyzetméterenként, márpedig 
ez a többgyermekes családokat 
sújtaná, akik rendszerint nem 
ötven négyzetméteres ingatlan-
ban élnek. Mi tehát nem a lakás 
mérete alapján adnánk kedvez-
ményt, hanem azért adunk, ha 
valaki érdi bejelentett lakcím-
mel rendelkezik. Ez bejelentett 
személyenként 10 százalék, és 
50 százalékig emelkedhet. Így 
tudjuk támogatni azokat, akik 
egyrészt érdiek, másrészt több-
gyermekesek – zárta szavait a 
polgármester.

 Ádám Katalin
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Kerékpárral indul mindennap 
dolgozni nagymamakorú barát-
nőnk, Lena, tizennégy kilomé-
terre, télen és nyáron egyaránt. 
Ugyan kissé zavartan bevallotta, 
hogy -25°C alatt már nem enge-
di a férje, Vikke biciklire ülni. 
Mondom, illetve írom így betûvel 
is mínusz huszonöt Celsius alatt 
már autóba ülteti és elfurikázza 
a szépséges ligetes, parkos Oulu 
városának másik végébe, hogy 
az ottani iskola gazdasági ügyeit 
intézhesse. Oulu az Északi régió 
központja Finnországban, néhány 
száz kilométerre a sarkkörtől, és a 
város éppen széles és jól karban-
tartott kerékpárútjairól híres: egy 
traktor kényelmesen takaríthatja 
a kétkerekûek alól a havat, persze 
a speciális gumik errefelé szöggel 
vannak hímezve, defektet nem is 
tudna okozni egy ilyen elveszített 
aprócska vasdarab. Nem férne a 
gumihoz. 

A tréfát félretéve: nem kény-
szer a kerékpározás, hanem szó-
rakozás és a környezettudatos 
magatartás része, s persze az otta-
ni telek száraz hidege egészen 
más, mint a mérsékelt öv heten-
te olvadó lucskossága. Nekik ott 
van a többi évszak az egyébként 
jelentős mennyiségû esőhöz. 
A szokásos finn humorból annyit, 
hogy „idén szerdára esett a nyár”. 
A város I bike Olulu feliratú jelvé-
nye azonban jól mutatja a kerék-
pározás kultúrájának színvonalát. 
Aluljárók, felüljárók épültek a 
bringásoknak az Olulu folyó teljes 
partvonala és a tengerpart is min-
denütt elérhető bicajjal. 

Érd persze még nem tart itt. 
A város fejlődésének sajátos voná-
sai, a különböző korszakok telek-

osztási gyakorlata, a közlekedési 
útvonalak változatos szélessége, a 
szilárd burkolat hiánya, nem egy 
esetben még a járdák egyenetlen-
sége is, aligha teremtenek ked-
vet a mindennapos biciklizéshez. 
A főváros közelsége, a napi beuta-
zások és hazatérések ritmusa is 
inkább személygépkocsiba ülteti, 
vagy a tömegközlekedés felé tere-
li a forgalmat. A három meglévő 
kerékpárút közül egyedül a Duna- 
parti kínál – igaz némileg kalan-
dos – útvonal keresési játékkal 
tarkított megoldást a főváros felé. 
Kiváló operatőr barátom jó egy 
évtizedig járt be Diósdról kerék-
párral a Szabadság térre dolgozni, 
hogy autója a családé lehessen. 
A nem mindennapi megoldást 
azért választhatta, mert mégiscsak 
mindennap le tudott zuhanyozni 
és át tudott öltözködni munka-
helyén. (És persze méregdrága 
gépét a vállán föl tudta vinni az 
első emeleti biztonságos tároló-
ba.) Érdi kerékpáros koncepció 
2008 óta van, viszont annál keve-
sebb az út. A bevásárlóközpont 
környéki a legrövidebb, s alkal-
matlanságát az is bizonyítja, hogy 
elsősorban a gyalogosok élnek 
vele. A Balatoni utat ugyan szin-
te végigkíséri a kerékpárosoknak 
szánt szilárd burkolatú szalag, de 
az autóbusz-megállók áthelyezé-
se és a parkoló gépkocsik a hasz-
nosítást erősen kétségessé teszik. 
Marad a Duna-parti gát teteje, 
a már említett útvonal. Az érdi 

Tekergő Kerékpáros Egyesület és 
az országos Magyar Kerékpáros 
Klub elképzelése éppen a már 
emlegetett sajátos érdi telepü-
lésszerkezet miatt elsősorban 
irányokat jelöl elképzeléseiben. 
A város ugyanis egyszerre kínálja 
a napi közlekedés, a családi ter-
mészetjárás, a nyári több napos 
túrakerékpározás, a terepbicikli-
zés lehetőségét. Érd mindent tud, 
amit ebben a mûfajban lehet, s 
nem elsősorban az amúgy is hiá-
nyos háttérszolgáltatások beru-
házásait kellene újabb látványos 
költségekkel és „tereptárgyakkal” 
terhelni, hanem a meglévő adott-
ságokkal kellene élni. Meg kellene 
tanulni elviselni, mi több, segíteni 
egymást a naponta megjárt uta-
kon. Aki kerékpárra ül, az fizikai 
értelemben a „legtörékenyebb”, 
a legkiszolgáltatottabb, jóllehet a 
gyalogosok mellett ő kíméli leg-
inkább a természetet. Se gáz, se 
korom, se porszennyezés nem 
marad utána. Aki motorizálja 
magát, autót vezet, vagy hivatá-
sa szerint haszonjármûbe ül, az 
rengeteget tud segíteni a kétségte-
lenül mozgékony és ezért a közle-
kedési leleményességre hajlamos 
kerékpárosoknak. 

A szabályok persze mindenkire 
vonatkoznak! A közlekedési kul-
túra iránya azonban az egész kon-
tinensen a két kerék felé fordult. 
Minden esélyt meg kell adnunk a 
biztonságos, átlátható, a minden-
napi mozgást, tehát az egészsé-
gesebb életformát választóknak, 
a civil kezdeményezésekként is 
magukra találó kétkerekû társa-
dalomnak. 

Pedálozzunk a dugókkal szem-
be!  Antall István

Hiányzik  
egy kerekünk!

Farsang van, a bálok szezon-
ja, ilyenkor kézenfekvő jelme-
zekkel, álarcokkal foglalkozni. 
A báli, táncos kavalkád, az ott 
felvonuló alakok hangulatos 
leírásától aztán egy könnyed 
gondolattársítási fordulattal át 
lehet lendülni a bálon kívü-
li arcokra és alakokra, vagy-
is annak kifejtésére, hogy az 
utcán, a munkahelyen, az 
iskolában mennyi a látszat, a 
hamisság – a maszk és a jel-
mez. Hogy mennyire álságos a 
világ, hogy bárányarcot öltenek 
farkasok, tündérnek öltöznek 
boszorkányok, szakállas tudós 
jelmezébe bújik a nagyon buta, 
és olyan hölgy is apácaruhát 
vesz fel, akinél ez egyáltalán 
nem indokolt. Ezzel el is jutha-
tunk a nem túl eredeti végkövet-
keztetéshez, miszerint nagyon 
kell vigyázni. Legyünk résen, 
gyanakodjunk, figyeljünk meg 
aprólékosan mindent, mérlegel-
jük a megszerzett információ-
kat, és csak megfelelő vizsgáló-
dás után alkossunk véleményt 
bárkiről és bármiről.

A dolog azonban nem ilyen 
egyszerű. A gondot nemcsak az 
okozza, hogy gyakran becsapó-
dunk, hogy sok esetben sike-
resen tévesztenek meg minket, 
hanem az is, hogy nincsenek 
használható módszereink a 
fondorlatok biztos elhárítására. 
Aggódunk, gyanakszunk, aztán 
meg a rengeteg rossz tapaszta-
lat ellenére túlzottan jóhisze-
műek vagyunk. Elhisszük azt, 
amit látunk, pontosabban azt, 
amit mutatnak nekünk. Még 
mindig nem szoktuk meg, hogy 
nem minden az, aminek lát-
szik. Fiatalok hangoskodnak 
az utcán. Járhasson mindenki 
egyetemre, olyan szakra, ami-
lyenre csak akar, fizesse meg 
az állam, de ne legyünk röghöz 
kötve, mehessünk szabadon 
külföldre – halljuk a követelé-
seket. Pedig ha csak egy kicsit 
félrecsúszna a „lelkes fiatal” 
jelmez, kitűnne a valódi arc, a 

valódi szándék: jobb hangos-
kodni, mint tanulni, mint vizs-
gára készülni, és egyáltalán, 
minden jobb, mint itt dolgozni. 
Másik népszerű viselet a „civil”. 
A külső itt azt ígéri: én képvise-
lem az emberek érdekeit, tehát 
engem kell támogatni, engem 
kell hatalomba segíteni, mert 
én értek igazán a dolgokhoz, én 
tudom, hogy akik ott fenn van-
nak, azok tehetségtelenek, sőt, 
csalók és tolvajok is. Ha azon-
ban valamilyen télvégi szellő 
– vagy jó memóriájú szemlélő 
– félrelebbenti az álarcot, azon-
nal láthatóvá válnak az eredeti 
arcvonások. Gyorsan kiderül, 
hogy az álarc gazdáját már 
minden párttól elküldték, hogy 
hasznos munkára alkalmatlan, 
hogy pénzért és hatalmi pozí-
cióért bármikor, bármire haj-
landó.

Hosszan sorolhatnánk még a 
különböző, napjainkban diva-
tos – nem annyira báli, inkább 
közéleti – maszkokat, vagy 
inkább maskarákat. Az idei 
farsang egyik újdonsága pél-
dául a dupla jelmez; amikor 
dúsgazdag villatulajdonosok 
állnak vélt származási hátrá-
nyaik ellen küzdők élére. Vagy 
amikor jóllakott, milliós jöve-
delműek toboroznak hajlékta-
lanokból, munkanélküliekből 
éhségmenetet.

Gyanakvónak, hitetlenkedő-
nek, mindenben fondorlatot 
sejtőnek kellene tehát lennünk? 
Nem hiszem, inkább érettnek. 
A sokszor becsapottak rutinjára 
lenne szükségünk – legalább 
ennyi hasznot már igazán hoz-
hatna a bennünket ért rengeteg 
átverés.

Jó lenne hiszékenynek lenni. 
Ha úgy hihetnénk jóságban, 
segítőkészségben, hogy utána 
nem ér csalódás.

A szerkesztõ jegyzete

Maszkok és arcok

Mielőtt a plénum munkához 
látott, Bánsághy Balázs, az Érdi 
Járási Hivatal vezetője mutat-
kozott be néhány mondattal a 
közgyûlésnek. Ezt követően a 
képviselők elfogadták a négy 
sürgős előterjesztéssel kiegé-
szült napirendet, majd a csator-
názási beruházásról, valamint a 
lejárt határidejû végrehajtások-
ról szóló tájékoztatókat követő-
en elfogadták az Érd település-
képi védelméről szóló rendele-
tet, amelynek lényege, egy mon-
datban összefoglalva: minden, 
ami az utcáról látható, engedé-
lyeztetés alá esik. Ezt követően 
a közgyûlés rátért a Szervezeti 
és Mûködési Szabályzat módo-
sítására, a Polgármesteri Hivatal 
belső szervezeti tagozódásá-
nak, létszámának, munkarend-
jének, valamint ügyfélfogadá-
si rendjének meghatározására 
irányuló javaslat tárgyalására. 
A polgármester azt javasolta a 
képviselőknek, hogy – bár a 
Pénzügyi Bizottság 3 igen és 3 
tartózkodása mellett nem hozott 
érdemi döntést a tárgyban – 
támogassák a módosítási javas-
latot. Kifejtette: a járási rendszer 
kialakításával a Polgármesteri 
Hivatal 59 munkatársa január 
1-től már állami alkalmazott-
ként folytatja munkáját, így 
a jövőben 165 fő látja el az 
érdi hivatal teendőit. Rájuk, a 
város méretére és a feladatok-
ra tekintettel igen megfeszített 
munka vár – fûzte hozzá, majd 
kiemelte: bizonyos hatáskörök 
a polgármesterhez kerültek, és 
a rendelet a közgyûléssel kap-
csolatban is pontosan szabályoz 
számos kérdést, így például az 
összeférhetetlenséget, és ezzel 
kapcsolatban szigorú szankci-
ót is kilátásba helyez. Például 
féléves tiszteletdíjától fosztják 
meg, és nyilvánosságra is hoz-
zák, ha a képviselő – amen-
nyiben fennáll – nem jelenti 
be a döntés előtt érintettségét. 
A polgármester arról is tájékoz-
tatta a közgyûlést, hogy Ferencz 
Dóra jegyző munkaviszonya 
közös megegyezéssel megszûnt, 
és hamarosan pályázatot írnak 
ki a megüresedett állásra, de 
változások várhatók a hivatal 
munkájának belső szervezését 
illetően is. 

 Mecsériné Szilágyi Erzsébet 
aljegyző arról tájékoztatta a 
közgyûlést, hogy a 2012. évi 
önkormányzati törvénynek 

megfelelően frissen módo-
sított SzMSz-t az újabb jog-
szabályi változások miatt 
szükséges megint megváltoz-
tatni. Hozzátette: aki tudni 
akarja, milyen munka folyik 
a Polgármesteri Hivatalban, 
nézze át, olvassa el az erről 
szóló, csaknem 70 oldalas tájé-
koztatót, amely pontos és tiszta 
képet ad a hivatal mûködéséről. 
Arra is kitért, hogy a hivatal-
ban némileg átrendeződnek a 
súlypontok, így az ellenőrzés 
terén a jegyző mellé belépett a 
gazdasági irodavezető is, vala-
mint az önkormányzat finan-
szírozásában nagy hangsúlyt 
kapott az önfenntartó képesség. 
A közgyûlés egyhangúlag elfo-
gadta az SzMSz rendeletének 
módosítását és egyetértett a 
hivatal belső szervezeti tagozó-
dásával is, majd rátértek a kép-
viselők a helyi adók rendeleté-
nek módosításáról szóló javas-
lat tárgyalására. T. Mészáros 
András előrebocsátotta: Csóli 
Csaba, az Ipartestület elnöke az 
adórendelet novemberi módo-
sítását követően jelezte, hogy 
a helyi vállalkozások körében 
nem kis felháborodást keltett 
a nem lakás céljáró szolgáló 
ingatlanok után fizetendő adó 
mértékének emelése. Miután 
a napokban tárgyalóasztalhoz 
ültek a helyi vállalkozókkal és 
az IPOSZ tagjainak egy részé-
vel, az a kompromisszumos 
megoldás született, hogy a tevé-
kenységeket három csoportba 
sorolva, sávos mértékû adózási 
rendszert dolgoznak ki a nem 
lakás céljára használt ingatlanok 

után. Ez a javaslat került most a 
közgyûlés elé. A polgármester 
hozzáfûzte, bár a módosítást a 
vállalkozók is elfogadhatónak 
találták, azért azt is tudomásul 
kell venni, hogy ezzel a sávos 
rendszerrel mintegy 200 millió 
forint tervezett, illetve remélt 
adóbevételről mond le a város. 
Kopor Tihamér (Fidesz) szerint 
a részönkormányzati ülésen 
olyan igény is felmerült, hogy 
a lakosságra kiszabott ingat-
lanadón is finomítani kellene. 
Pulai Edina (Jobbik) hozzászó-
lásában kifejtette: az adóren-
delet tavalyi módosításkor ő 
maga javasolta a pénzügyi tevé-
kenységet folytató vállalkozá-
sok ingatlanadójának négyzet-
méterenkénti 1700 forintra való 
emelését – amit a közgyûlés el 
is fogadott – de akkor sem, és 
továbbra sem támogatja a többi 
adónem emelését! Hozzátette, 
nem arról van szó, hogy a lako-
sok nem akarnak adót fizetni, 
hanem arról, hogy a fizetési 
képességük nincs arányban a 
városvezetés által elvárt mérték-
kel. Dr. Veres Judit (Fidesz) is 
arról tájékoztatta a közgyûlést, 
hogy körzetében elfogadták a 
differenciált adórendszert, de 
az is elhangzott, hogy a helyi 
adókról szóló rendeletalkotási 
javaslatot a jövőben két forduló-
ban tárgyalja a közgyûlés, hogy 
legyen idő a véleménynyilvání-
tásra, mert például a lakossági 
szolgáltatást végző nyugdíjas 
vállalkozóknak is óriási terhet 
jelent az egyéb adók mellett 
még az ingatlanadót is kigaz-
dálkodni.

T. Mészáros András a felveté-
sekre reagálva elmondta: a mél-
tányosság kérdését a lakás cél-
jára szolgáló épületek esetében 
egyértelmûen szabályozza a 
törvény, amely szerint akit élet-
vitelében ellehetetlenít az adó 
mértéke, forduljon méltányos-
sági kérelemmel a hivatalhoz. 
Érden évente mintegy 60-70 mil-
lió forint értékû adót engednek 
el a méltányossági kérelmeknek 
engedve. Az egyéni vállalko-
zóknak 2,5 millió alatti bevé-
tel esetében már elengedték 
az iparûzési adót, ennél alább 
már nem mehetnek, tekintettel 
a városlakók fejlesztési igényei-
re, hiszen mindenki aszfaltozott 
utakat, járdákat és még nagyon 
sok mást is szeretne ebben a 
városban, amiket csak az adó-
bevételeiből képes az önkor-
mányzat megvalósítani. Az ülé-
sen jelen lévő Csóli Csaba is 
szót kért, hogy megköszönje a 
polgármesternek a tárgyalásra 
való hajlandóságot, és a komp-
romisszumkészséget. Kifejtette: 
mivel az Ipartestület tagjainak 
zöme kisvállalkozó, akik nem 
érzik meg a sávos adózás jóté-
kony hatását, annál jobban érté-
kelik ennek a módosításnak az 
üzenetét, hogy Érdnek fontosak 
az idetelepedett vállalkozások, 
amelyek itt fektették be a tőké-
jüket és itt képzelték, képzelik 
el jövőjüket. A tárgyalások is 
igazolták, hogy a helyi vállalko-
zókat jobban bele kellene vonni 
a város gazdasági stratégiájá-
nak kialakításába. A közgyûlés 
végül 14 igen és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta a helyi adóren-
delet módosítását.

A továbbiakban a szociális és 
egészségügyi ellátás tárgyában 
hoztak döntéseket. A képviselők 
többek között egyetértettek 
azzal, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
úti egészségházban új körzeti 
orvosi praxis kerüljön kialakí-
tásra. Azt is elfogadta a városi 
plénum, hogy az Arany János 
utcai lepusztult orvosi rendelő 
épületét nem újítják fel, mert 
gazdaságtalan lenne, de a körzet 
egészségügyi ellátása mégsem 

Huszönöt napirendi pont tárgyában döntött a közgyûlés 

Elfogadták a sávos ingatlanadót
A városi plénum ismét módosította az adózásról szóló, 
tavaly novemberben elfogadott rendeletét, és egyetér-
tett azzal a javaslattal, hogy a nem lakáscélú ingatlanok 
utáni adózást sávosan határozza meg. A január 31-én 
megtartott ülésen többek között módosításra került az 
önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzata, 
és több szociális, egészségügyi és közszolgáltatással 
kapcsolatos tárgyban is pozitív döntés született.

marad így, mert átköltöztetik a 
Kossuth Lajos utca 42. szám alá, 
miután azt az épületet felújítják, 
és így a költözéssel megoldódik 
az Arany János utcai rendelő 
sorsa. A továbbiakban az ÉTH, 
a közelmúltban megalakult hul-
ladékhasznosító önkormány-
zati társaság részére szüksé-
ges Sas utcai telephely meg-
vételéről tárgyalt a közgyûlés. 
A polgármester elmondta, 
mivel az Érd-Kom hamarosan 
nem szolgáltat a városban, az 
ÉTH-nek pedig szüksége van 
egy megfelelő telephelyre, 
tárgyalásokat kezdtek az Érd-
Kom Kft.-vel az érdi telephely 
megvételéről. Két, illetve már 
három értékbecslés is készült 
az ingatlanról, amelyek külön-
böző értékekről, így 72,5; 89 
és 92,5 millió forintban hatá-
rozzák meg a forgalmi értékét, 
ezért a végső vételár további 
tárgyalás függvénye. Az Érd, 
Diósd, Tárnok, Százhalombatta 
és Pusztazámor által létreho-
zott társulás számára megfelelő 
telephelyül szolgálna a Sas utcai 
ingatlan, de ezt Érd önkormány-
zata egyedül vásárolná meg, 
majd bérbe adná az ÉTH-nak, 
hogy ha bármi miatt feloszla-
na a település hulladékkezelési 
társulása, az az ingatlant nem 
érintené, a város tulajdonában 
maradna. A közgyûlés elfogad-
ta a hulladékhasznosító létesít-
ménnyel kapcsolatos pályázat 
benyújtásáról szóló határozati 
javaslatot is, majd jóváhagyta 
a Polgármesteri Hivatal béren 
kívül juttatására vonatkozó 
előterjesztést és a testvérváro-
si kapcsolatok ápolására kiírt 
pályázaton való részvételt. 
A januári ülés végén négy sür-
gős előterjesztést is tárgyaltak a 
képviselők, köztük elfogadták, 
hogy 24 millió 600 ezer forintot 
fordítanak a Tompa Mihály utca 
1. szám alatti épület felújításá-
ra, ahová – annak rendbetételét 
követően – az Érdi Tankerület 
költözik majd. Bálint Edit

A januári közgyûlésen már másodszor találkozhattak egymással a képviselõk, 
de napirenden kívül is akadt megbeszélésre érdemes téma számukra
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Csóli Csaba, az Ipartestület elnö
ke is szót kért, hogy közölje, a 
vállalkozók jó érzéssel fogadták a 
városvezetés tárgyalókészségét, és 
a kompromisszumra való hajlandó
ságát az adózást illetõen
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A zöldtagozat  fiatalos  lendü-
lettel,  szinte  havonta  rendez 
közérdekû  témákról  előadáso-
kat.  Az  év  tehát  energikusan 
kezdődött,  a  január  ugyanis  az 
energiapolitikáé volt az érdi ren-
dezvényen.  Bada Zoltán,  Pest 
megye I. számú választókörzete 
Fidesz  zöldtagozatának  elnöke 
úgy gondolta, ehhez a témához 
egy olyan politikus szakembert 
szerez  meg,  aki  a  legnagyobb 
hazai  energetikai  cégnél dolgo-
zott hosszú ideig, jelenleg pedig 
országgyûlési  képviselőként  a 
parlament  fenntartható  fejlő-
dés  bizottságának  és  gazdasági 
bizottságának,  valamint  ener-
giaügyi  albizottságainak  tagja. 
Aradszki András  az  előadás 
előtt  T. Mészáros András  pol-
gármesterrel  tárgyalt  a  Városi 
Galéria  előadótermében,  ahol 
szép  számban  gyülekeztek  az 
érdiek. Napjainkban különösen 
aktuális  beszélni  energiapoliti-
kánkról, stratégiánkról, amelyet 
tavaly  fogadtak  el  2030-ig  szó-
lóan,  és  már  látható,  tapasz-
talható  a  kormánynak  az  az 
útkeresése,  amelynek  egyik 
állomása  ezekben  a  napokban 

a  Putyin–Orbán  találkozóval 
Moszkvában  csúcsosodott  ki, 
ahol természetesen szóba kerül-
tek energiakérdések is.
Aradszki András azzal kezdte 

előadását,  hogy  az  energiastra-
tégiának két  fontos pillére  van, 
az  energiatakarékosság  és  az 
energiahatékonyság fokozása. 
–  Az  energiapiacon  a  kiszá-

míthatóság  az  egyik  leglénye-
gesebb  szempont  –  szögezte 
le.  –  A Föld  energiatartalékai 
végesek,  az  elsődleges  energia-
források  mennyisége  bizonyta-
lan.  A stratégia  arra  épít,  hogy 
az  ásványkincsek  elégetésével 
járó energiatermelés visszafogá-
sa  szükséges,  csökkenteni  kell 
a  légtérbe  kerülést.  A szénből, 
az  egyik  legfontosabb  tartalé-
kunkból  származik  a  megter-
melt  energia  egynegyede,  hát-
ránya  a  szén-dioxid-kibocsátás. 
A bányák  egyébként  nehezen 
és  költségesen  mûvelhetők,  a 
szenes  erőmûvek  pedig  igen 
alacsony hatásfokúak. 
Környezetvédelmi szempont-

ból  sem  a  legjobb megoldás  a 
szénnel  való  energiatermelés. 
A hazai  fûtés  80  százalékát  a 

földgáz  biztosítja,  felhaszná-
lása  nem  túl  hatékony,  ezért 
a  cél  a  visszaszorítása.  A gáz 
beszerzésének  fő  forrása  –  75 
százalékban  –  Oroszország. 
Az  atomenergiával  kapcsolat-
ban pedig azt emelte ki az elő-
adó,  hogy  a  legnagyobb  gon-
dok  közé  tartozik  a  kimerült 
fûtőanyag  elhelyezése,  föld 
alatti tárolása, cél a fûtőelemek 
újrahasznosítása. 
–  Biomasszából  komoly  tar-

talékaink  vannak  –  emelte  ki 
Aradszki  András.  –  Hőterme-
lésben  jól,  villamosenergia-
termelésre  rossz  hatásfokkal 
alkalmazható.  Biomassza-fel-
használásban bizakodó vagyok. 
Az  állati  hulladékból  előállított 
biogáz  nem  olcsó  beruházás, 
de  jó  megtérüléssel  kecsegtető 
vállalkozásnak számít. 
A geotermikus  energia,  azaz 

a  föld  hőjének  felhasználása 
igen elterjedt a világban, ennek 
köszönhetően  egy  százalékkal 
kevesebb  olajat  használunk 
fel.  „A forró  víz  hasznosítása 
a  benne  lévő  ásványi  anyagok 
miatt problematikusabb, viszont 
például  Hódmezővásárhely 
távfûtése  ezzel  olcsóbb  meg-
oldást  jelent”  –  idézzük az elő-
adót.  A megújuló  energiákról 
bővebben  is  beszélt,  kiemelve 
a  napenergiát,  amelyről megje-
gyezte:  „Viszonylag  drága,  de 
megéri a napkollektorok  telepí-
tése. Magyarországon  van még 
mit  tenni  ezen  a  téren,  mert 
eddig  kevés  napkollektort  épí-
tettek be. Nálunk a  szélenergia 
alacsony hatásfokú, bizonytalan 
energiatermelésnek számít.”
Törekedni kell a lakosságnak, 

hivataloknak  is  az  energiata-
karékosságra,  nem  véletlen, 
hogy  a  kormány  az  energiaha-
tékonyság  fokozására,  a  lakó-
házak,  középületek  felújítására 
150  milliárd  forintot  fizetett  ki 
– hallottuk Aradszki Andrástól, 
aki ezután kérdésekre válaszolt. 
A megjelentek  elsősorban  az 
energiaárak  alakulására,  főleg 
csökkentésére  voltak  kíván-
csiak, amelyet a kormány intéz-
kedésének  köszönhetően  már 
most érezhetünk a bőrünkön. 
Hasznos volt ez a kis kitekin-

tés  az  energia  világába,  amely 
összefügg  a  környezetünk 
védelmével.  Temesi László

A Polgárok  Házában  szûk  kör-
ben,  mindössze  hárman  vol-
tunk  kíváncsiak  arra,  hogy  mi 
újat  lehet  még  mondani,  kérni 
az  ingatlanadóval kapcsolatban 
az  előző  héten  a  polgármes-
terhez  benyújtott  petíció  után. 
Szûcs Gábor, az MSZP érdi szer-
vezetének elnökeként, valamint 
az  önkormányzat  pénzügyi  és 
költségvetési  bizottsága  tagja-
ként állt a mikrofon elé.
–  Sok  panasz  érkezett  be 

hozzánk  az  utóbbi  időkben 
a  helyi  közétkeztetést  végző 
szolgáltatóval  kapcsolatban, 
minőségi  problémák  akad-
tak  a  Pensio  17  Kft.-vel  szem-
ben.  A közétkeztetés  jelentős 
társadalmi  kérdés,  ezért  nem 
mehetünk  el  szótlanul  mellet-
te. Javasoljuk a polgármesternek 
és  felkérjük,  a  további  szóbe-
széd megelőzése miatt, hogy az 
önkormányzat széles körû minő-
ségellenőrzést folytasson le.
A másik téma, az ingatlanadó 

kicsit  hosszabbra  sikerült,  ezt 
a  következőképp  foglalta  össze 
Szûcs Gábor:
–  Felhívtuk  a  város  vezetésé-

nek  a  figyelmét,  hogy  elhibá-
zott döntés volt az adó emelése, 
és  ezzel  súlyosbodott  a  helyi 
vállalkozók  helyzete.  Már  a 
2010-es adóemelés is olyan fokú 
volt, amelyet nem tudnak kigaz-
dálkodni.  Az  akkori  testület 
egyeztetés nélkül,  egy hét  alatt 
fogadta el az emelést, ami máig 

megosztja a várost, az ipartestü-
let is kifogásolja a mértékét. Ez 
megterheli  a  családokat,  a  vál-
lalkozókat gazdaságilag, szociá-
lisan. Munkahely Érden jelentő-
sen nem keletkezett! Általában 
helyi  vállalkozók üzemeltetik  a 
szolgáltatóhelyeket, ezeket nem 
szabadna  ilyen mértékû adóval 
megterhelni.
Arra  a  kérdésre,  hogy  mi  a 

véleménye a korábban az ingat-
lanadóról petíciót benyújtókról, 
a következőket válaszolta:
–  Helyesnek  tartom,  hogy 

erről  minél  többen  kinyilvánít-
ják a véleményüket. Minél szé-
lesebb  körû  együttmûködésre 
van szükség.
Mint  arról  korábban  írtunk: 

T. Mészáros András  polgár-
mester  januárban  egyeztetett  a 
helyi  vállalkozókkal,  akik  elé 
rendeletmódosító javaslatot tett. 
Ennek  lényege,  hogy  három 
kategóriát  állapítottak  meg,  a 
pénzügyi,  hitel-  és  biztosítási 
szolgáltatást nyújtóknál maradt 
az  1700  forint  négyzetméteren-
kénti  adó.  A második  kategó-
ria  a  bolti  és  kiskereskedelmi, 
a  harmadik  a  termelő  tevé-
kenység.  Az  utóbbi  kettőben 
sávos  rendszert  alakítottak  ki. 
Megmaradt az az eddigi  rende-
let,  hogy  a  2,5  milliós  bevétel 
alatt  adómentességet  kapnak. 
Az  adómódosítással  mintegy 
200 millió  forinttal  lesz  kisebb 
a város adóbevétele.  T. L.

Elõadás Magyarország energiastratégiájáról

Energiapolitika és környezetvédelem
Napjaink egyik legfontosabb témaköre került terítékre 
a Városi Galériában a múlt héten, amikor Magyar ener-
giapolitika és környezetvédelem címmel hallhattunk 
elõadást a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség zöldta-
gozatának szervezésében. Az elõadás végkicsengése: 
az energiatermelés nem történhet ésszerûtlenül, az 
emberiség kárára, környezetünket védeni kell!

A parlamenti képviselõ elõadásán a polgármester is megjelent
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Segítsük a vállalkozókat!
Közétkeztetés és építményadó
Sajtótájékoztatót tartottak az érdi szocialisták a köz-
étkeztetés állapotáról és a helyi építményadóról. Mint 
elmondták: az a közös a két témában, hogy a lakos-
ság mindkettõre panaszkodik – az ételek minõségét, 
illetve az adó mértékét kifogásolják –, ezért mindkettõ 
mielõbbi változtatását javasolják.

Szûcs Gábor: Felhívtuk a város vezetésének a figyelmét, hogy elhibázott 
döntés volt az adó emelése
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Rajzpályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
rajzpályázatot hirdet az 1848–49-es 
szabadságharc évfordulójának tiszte-
letére 6–18 éves diákoknak, három 
korcsoportban.
A pályaművek bemutathatják a sza-
badságharc eseményeit, történelmi 
alakjait és azt, hogy mit jelent ma 
számunkra a szabadság.
Az alkotásokat – amelyek szabadon 
választott technikával készülhetnek 
– A/4-es vagy A/3-as méretben, pasz-
partuval ellátva kérjük leadni Lukács 
Orsolyának a művelődési központban.
Az alkotások hátoldalán tüntessék fel 
a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, 
a kép címét és technikáját. Ha iskolán 
keresztül pályáznak, akkor az iskola 
nevét, az osztályt és a felkészítő tanár 
nevét.
A beadott munkákat szakmai zsűri 
értékeli, díjazza, és az általuk javasolt 
alkotásokból a művelődési központ 
kamaratermében kiállítást rendezünk.

A kiállítás anyagával a művelődési 
központ rendelkezik.

Beküldési határidő: 
2013. március 11.

A kiállítás megnyitója és  
a pályázat eredményhirdetése:
2013. március 14. csütörtök 15 óra  

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési 
Központ (Érd, Alsó utca 9.)

Bővebb információ  
az orsi@szepesmk.hu e-mail címen 

vagy  
a 23/365-490/102-es melléken 

kérhető. 
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Jó hír: elkezdõdnek az üzembe helyezések. A jogsza-
bályok által megkövetelt eljárások lefolytatása után 
2013. január végén lezárult a 4. részvízgyûjtõ elsõ 
üzembe helyezési ütemének rész-mûszaki átadása. 

Az első üzembe helyezési ütem rész-mûszaki átadása során 
mintegy 3,5 km hosszú csatornát adtak át. A további sorrend: 
az üzemeltető megkéri a hatóságtól az üzemeltetési engedélyt, a 
Csatornamû Társulat pedig – azok részére, akik rendben vannak a 
befizetésekkel – postázni kezdi a rákötési engedélyeket. Ez utóbbi 
várhatóan legkésőbb február végéig megtörténik.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy nem a teljes utcák lesznek üzem-
be helyezve, csak az érintett csatornajelek. Gyakran előfordul, hogy 
egy-egy utcában a csatorna több szakaszból áll – például ilyen a 
Talabor utca – amelyek különböző keresztutcákban csatlakoznak a 
meglévő hálózathoz. Ezért most csak és kizárólag az adott csator-
najelhez tartozó ingatlanok fogják megkapni a rákötési engedélyt. 
Természetesen ahogy a többi szakaszon is megtörténik az átadás, 
ott is érkezni fognak az engedélyek. Rákötni a hálózatra csak az 
írásos engedély megérkezését követően lehet, ezért azt minden-
képpen várják meg!

 Azok számára, akik megkapták a rákötési engedélyt, javasoljuk, 
hogy vegyék igénybe a könnyített üzembehelyezési eljárást. Ennek 
érdekében keressenek fel egy szakembert a mellékelt listán szerep-
lő akkreditált mérnökök közül, aki segíteni fog az elkészült házi 
bekötés átvételében, illetve megtervezésében. A mérnök feladata 
hármas: megtervezi, majd átveszi az elkészült belső hálózatot 
(esetleg együttmûködve építési vállalkozókkal a kivitelezést is 
elvállalja), valamint harmadik tevékenységként segít az üzemelte-
tővel történő szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok kitölté-
sében és adminisztrációban. A mérnök felkeresését azok számára 
is javasoljuk, akik még nincsenek benn a mostani listákban, hiszen 
később várhatóan nagyobb igény lesz a munkájukra és zsúfoltabb 
lesz a programjuk.

A télen átadásra kerülő szakaszok esetén a helyi rendelet szerint 
a talajterhelési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos 90 napos 
határidő 2013. április végén jár le. Addig tehát mindenképp érde-
mes rákötni! 

Folyamatban van a többi részvízgyûjtő esetén is az elkészült sza-
kaszok ellenőrzése és előkészítése újabb rész-mûszaki átadásokra. 
A következő hónapokban várhatóan újabb szakaszok lesznek 
átadva.

Simó Károly
elnökhelyettes

Érdi Csatornamû Társulat

Az alábbiakban közöljük a beruházó Önkormányzati Társulás tájékoztatása alapján  
az Akkreditált Mérnökök listáját (legutolsó frissítés: 2012.12.03. – 44 mérnök):

Név: Telefon: E-mail:
1 Bartek István 06-20/974-0766 bartek@invitel.hu
2 Biczi Károly 06-30/989-5807 biczikar@t-online.hu
3 Bodó Sándor 06-30/748-0681 sanib@hotmail.hu
4 Bojtár Ádám 06-30/236-1124 bojad@freemail.hu
5 Csapliczky László 06-30/951-9623 gvf2000@t-online.hu
6 Csóli László 06-20/622-6881 csolilaszlo@t-online.hu

7 Dedinszky András 
(TÉHB) 06-30/958-4934 andreas@andreas.hu

8 Devescovi György 06-30/474-5750 gyorgy.devescovi@diadev.hu
9 Fogarasy Andrea 06-30/371-9908 afogarasy@hotmail.com

10 Fügedi Attila 06-20/982-4958 fugediterv@fugediterv.hu
11 Felhős Koppány 06-70/613-9362 k.felhos@kulturcad.hu
12 Forczek Károly 06-20/337-6809 forczek.karoly@gmail.com
13 Galló Gergely 06-20/472-4376 

14
* Akkreditáció újból 
érvényes!! *  
Gasparics Ferenc 

06-30/557-7545 gasparicsferenc@t-online.hu

15 Handó Attila 06-20/552-8700 hando.attila1@chello.hu
16 Kardos Máté 06-20/525-9163 kardosmate@gmail.com
17 Kocsis Tünde (TÉHB) 06-30/488-9886 andreas@andreas.hu
18 Kovács Gyula 06-30/289-9146 akvabt@gmail.com
19 Kovács Zoltán Károly 06-20/941-7227 kovacszoltankaroly@gmail.com
20 Kovács Péter Barna kpeterbarna@gmail.com
21 Krebsz Gábor 06-30/941-1325 klpkft@t-online.hu
22 Lukács Dávid 06-20/991-0882 szegedbeton.erd@gmail.com
23 Magyar János 06-30/285-2804 magyar_janos@freemail.hu
24 Mosbontner Gábor 06-30/894-9931 info@ep-kert.hu
25 Nemes Attila 06-30/981-2946 nemes-attila@t-online.hu
26 Németh János 06-20/520-2767 kw96bt@enternet.hu
27 Németh Pálné 06-30/489-2403 zambori2@t-email.hu
28 Pál Tibor 06-30/631-0919 pal.tibor@freemail.hu
29 Papp Zoltán 06-30/938-4111 cbau@t-email.hu
30 Pásztor István 06-30/273-1398 pasztorsteve@gmail.com
31 Petró Tibor 06-70/625-0116 sanib@hotmail.hu
32 Sánta Szilárd (TÉHB) 06-30/334-9090 santa.szilard.s@gmail.com
33 Sebesy Dezső 06-30/394-3537 sebesy.dezso@citromail.hu
34 Somogyi Miklós 06-30/211-3745 somogyimiklos@vipmail.hu
35 Subert István (TÉHB) 06-70/381-4554 andreas@andreas.hu
36 Szatmári Gábor 06-20/941-2874 szatmarigabor480801@freemail.hu
37 Szabó Attila Róbert 06-30/257-2402 sza@epitem.com
38 Székely Lajos 06-20/536-9299 szela07@gmail.com
39 Takács Miklós 06-30/330-6088 miktak@freemail.hu
40 Urbányi Miklósné 06-30/226-6502 margitdobos@gmail.com
41 Vető Béla 06-20/918-4121 vetobela@gmail.com
42 Vincze Gábor 06-20/433-9294 vg@innoepulet.hu
43 Vladár Zoltán 06-20/317-9312 vladarzoltan@gmail.com
44 Waszner Péter (TÉHB) 06-30/225-3877 wenabau@wenabau.hu

Csatornajel Érintett utca

1 E-145-1/1-4-0-1 Zuhatag utca

2 E-145-1/1-4-0-2 Talabor utca

3 E-145-1/1-4-0-3 Túróc utca, Visó utca

4 E-12-1/1-1-0 Aranyos utca, Barca utca

5 E-12-1/1-1-1 Aranyos utca 

6 E-12-1/2-1-0 Aranyos utca, Béga utca

7 E-12-1/2-2-0 Béga utca

8 E-12-1/2-3-0 Aranyos utca, Berettyó utca

9 E-12-1/2-4-0 Berettyó utca

10 E-12-1/2-5-0 Aranyos utca, Berezna utca

11 E-12-1/2-6-0 Berezna utca

12 E-12-1/2-7-0 Aranyos utca, Bodrog utca

13 E-12-1/2-8-0 Bodrog utca

14 E-12-1/2-9-0 Budafoki út, Galga utca

15 E-14-5/1-1-8 Lendva utca

16 E-14-5/1-1-9 Latorca utca

17 E-14-5/1-1-10 Laborc utca

18 E-14-5/1-1-10-1 Lapály utca

19 E-14-5/1-1-10-2 Lapály utca

20 E-14-5/1-1-10-3 Dagály utca

21 E-14-5/1-1-11-1 Lajta utca

22 E-14-5/1-1-11-2 Dagály utca

23 E-121-1/1-1-2 Ipoly utca

24 E-121-1/1-1-3 Kapos utca

25 E-121-1/1-1-4 Kerka utca

26 E-121-1/1-1-5 Kőrös utca

27 E-121-1/1-1-6 Küküllő utca

28 E-121-1/1-2-0 Homoród utca

29 E-121-1/1-3-0 Hernád utca

Az akkreditált mérnökök és az érintett utcák listája

Kezdõdhetnek a rákötések!

aktuális

Komolyzenei koncert lesz a Jézus Szíve-templomban
Jótékonysági koncertsorozatát először viszi Érdre az Aegis 
Kultúráért és Művészetért Közhasznú Alapítvány. A koncert hely-
színe az Újfalusi Jézus Szíve-templom, kezdési időpontja: február 
10. vasárnap, délután 5 óra lesz. Az est közreműködői: Kővári 
Péter orgonaművész és Takács Tamás irodalmár. Idei nagysikerű, 
több telt ház előtt zajló koncertsorozatuk hetedik állomása lesz 
az érdi fellépés. 

Kővári Péter Ausztriában, a Bécsi Zeneművészeti és 
Előadóművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, jelenleg 
doktori disszertációján dolgozik. Számos koncertet ad itthon 
és külföldön mint hangszeres szólista, kamarazenész és conti-
nuojátékos. Egyetemi tanulmányai alatt több ösztöndíjban is 
részesült, elnyerte például a Tokyo Alapítvány fiatal, kiemelkedő 
tehetségeknek adott ösztöndíját. Első szóló CD albuma 2011. 
őszén jelent meg.

Takács Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanult. 
Az egyetem alatt a közép-, és koraújkori magyar irodalommal 
kezdett behatóbban foglalkozni, ezen belül is Pázmány Péterrel 
és munkásságával. 2010-től rendszeresen konferál koncerteken, 
hangversenyeken. Számos író-olvasó találkozón is közreműködik 
moderátorként, beszélgetőpartnerként.

A koncerten több darabot hallhatnak a jelenlévők Johann 
Sebastian Bachtól, emellett Alexandre Pierre François Boëly 

orgonavirtuóz zeneszerző izgalmas, ritkán játszott művei is 
színesíthetik az estét. Irodalomból sem lesz hiány; Dsida Jenő, 
Ady Endre, és Reményik Sándor Istenes verseit hallgathatják értő 
tolmácsolásban.

Az adományokat az alapítvány céljainak megvalósítására 
gyűjtik. Az alapítvány általános célkitűzése olyan kulturális ren-
dezvények szervezése és támogatása főként a zene és irodalom 
tárgykörén belül, amely nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő 
kortárs alkotók reprezentálására és fiatal művészek bemutat-
kozására. Kiemelten kezeli azokat az eseményeket, amelyekkel 
segítséget nyújt a rászorulóknak. Segíti a hátrányos helyzetben 
lévő kiemelkedő tehetségek anyagi támogatását. 

Az alapítvány jelenleg több TÁMOP-os projekt megvalósí-
tásában vesz részt, főként a gyermekek/fiatalok iskolán kívüli 
gondozásában szerepet vállalva. Gárdonyi Géza születésének 
150. évfordulójára rendezett programok szervezésében, és 
megvalósításában is szerepet vállaltak. Tavaly a 2011-es föld-
rengés és cunami évfordulóján emlékkoncertet adtak a japán 
katasztrófa áldozatainak tiszteletére, amelyen Ito Tecuo japán 
nagykövet is megjelent. Ezek mellett évek óta nagy sikerrel 
szervezik Székesfehérváron a Musica Cisterciensis komolyzenei 
koncertsorozatot. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Tisztelt érdi lakosok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy ingyenes hallásszûrést szervezünk Érden
a Budai út 28. szám alatt lévô Ascent Hallásszalonban 2013. február 6.
és 22. között munkanapokon 8-tól 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 hallássérülés sokkal jobb eredménnyel gyógyítható, 
rehabilitálható, mint mikor például a típusosan belsô fül 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
kollégáimat a Hallásszalonban az alábbi telefonszámokon: 06-23-362-351
vagy 06-30-825-9274.

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

Kulturális és tudományos 

programok
2013. február 11–17.

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

Kiállítások:
Az előtéri tárlókban:
Böröczkyné Ica
Textil és kötött termékek 
kiállítása látható.
Megtekinthető: február 28-ig
A fotógalériában
2013. február 1–március 31-ig

Tavaszhívogató
a Duna-Art Fotóklub kiállítása
A kamarateremben
2013. február 15–március 8-ig
Mesék képekben
Tálosné Violányi Mariann
kiállítása látható.

A Városi Galériában 
(Érd, Alsó u. 2.
2013. február 25-ig
Téli tárlat
Érd és térsége képzőművészei-
nek kiállítása

Klubok, művészeti körök 
programjai:

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

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

je, vására.További információ: 
Czinderné Bea 06 20/448-5121

2013. Tavaszi zenés  
színházbérlet iii/1.
2013. február 17-én, vasárnap 15 órakor
Halász-Eisemann- Békeffi
Egy csók és más semmi 
zenés vígjáték
Szereplők: Csala Zsuzsa, Straub 
Dezső, Fogarassy Bernadett, 
Harmath Imre, Straub Péter, 
Oszter Alexandra, Benedek 
Gyula, Sáfár Anikó, Ulmann  
Krisztina, Fogarassy András

Micimackó-bérlet
2013. tavasz IV/1.
Február 18-án, hétfőn 10 és 14 órakor
A rendíthetetlen ólomkatona
zenés táncmese a VSG 
Kamaraszínház előadásában 
A 4 alkalmas bérlet ára 2000 Ft, 
alkalmi belépőjegy 800 Ft.

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23/363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
Keddtől péntekig: 
 10.00–17.00-ig
Szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

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.

Előadások
Helytörténeti Klub
2013. február 7. 17,00
T. Németh Gabriella
régész, a százhalombattai 
Matrica Múzeum munkatársa 
A régészeti örökség jelentősebb 
értékei Érd területén 
című előadása 
(A belépés díjtalan) 

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

A  gyermekkönyvtár 
programja
Február 11. (hétfő) 14 óra 
Készítsd el saját plüssállatká-
dat! 1.

Mackó napok 
a Gyermekkönyvtárban 
Ünnepeljük a medvék előbújá-
sát! Február 11-től óvodás és isko-
lás csoport jelentkezését várjuk 
egy mackós foglalkozásra. 
Plüssmackó-kiállítás, játékos 
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 alkal-
mas foglalkozássorozat a 
Gyermekkönyvtárban, melynek 
címe Készítsd el saját plüss-
állatkádat! 4 egymást követő hétfői 
napon (febr. 11., febr. 18., febr. 25., márc. 4.) 
délután 14.00 órától plüssmackót var-
runk együtt a gyerekekkel. 
Csatlakozni előzetes jelentke-
zés útján lehet, legkésőbb február 
10-ig,  telefonon (06-23-365-470, 
2. mellék), e-mailben (gyk@
csukalib.hu), vagy személyesen 
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.

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Február 16, szombat 9 óra
Hímzés alapjai 2.
Huroköltés változatai
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft.

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet (Enikő u. 2.)
Információ:
Libnárné Herczeg Ilona
06 20/517-1130
Február 14., csütörtök  17 óra
Kaktuszok között Kubában
Előadó: Újréti Miklós kertész

Számítógép- és  
internethasználati 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.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Duna-Art Fotó Klub
Minden páratlan hét keddjén 
várjuk a fotózni kedvelőket!
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet Érd, Enikő u. 2.
Érdeklődni Körmendy Zizi 
klubvezetőnél a 20/411-3673-as 
telefonszámon.

Programok:
 
Mesemozibérlet
2013. tavasz III/1.
Február 13., szerda 10 és 14 óra
Cápamese
színes, mb., amerikai animáci-
ós film, 90 perc
A háromalkalmas bérlet ára 
1000 Ft, alkalmi belépőjegy 
400 Ft.

2013. február 16-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-

Hangoskodó 
címmel foglalkozássorozat 
indul a Zenei könyvtárban.
Februári témánk: A farsang, 
karneválok, mulatságok  
Óvodás és iskolás csoportok 
jelentkezését várjuk!
 
10x10
címmel zenés-filmes játékot 
indítunk februártól, amellyel  
Zenei könyvtári tagságot nyer-
hetnek a résztvevők. 
Részleteket ld.  
honlapunkon és a könyvtár 
részlegeiben. 

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

Közéleti, kulturális,  
közérdekű és sport-  

információk,  
hírek Érdről és térségéről

erdhirado.hu

p

Kóstoltad az új 5 gramm szénhidráttartalmú

Update magvas cipót? 
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február 11., hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Fény-Kép
15:10 Négyszemközt 
15:30 Érdi Panoráma
16:00 Fogadóóra
16:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

17:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/3. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

17:30 Négyszemközt 
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészség-

ügyi felvilágosító filmsorozat 65’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés  

– ÉTV Érdi VSE–Békéscsabai ENKSE
21:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

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

február 12., kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés 

– ÉTV Érdi VSE–Békéscsabai ENKSE
11:00 Polgártárs
11:30 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65’ 
14:45 Híradó
15:00 187 magazin
15:30 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem  

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
17:20 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65’ 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 56. 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 56. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

február 13., szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

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

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem  

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 56. rész 
12:20 Négyszemközt
15:15 Híradó
15:30 Négyszemközt 
15:50 Bibliai Szabadegyetem  

Felkészülés az eljövetelre 60’ 
16:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:20 187 magazin
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65’ 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,  

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

21:00 Híradó ism.
21:15 Mozgás ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:00 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65’ 

február 14., 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 56. rész 
10:00 Polgár-társ
10:30 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

11:10 Négyszemközt
15:05 Híradó

15:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 56. rész 

15:55 Mozgás
16:25 Fény-Kép
16:55 Négyszemközt 
17:15 Polgár-társ
17:45 Ízőrzők Oszkó, 50/45. gasztronómiai maga-

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

18:15 Magyarok Afrikában 5/1.  
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

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

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

Három példázat a várakozásról 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 56. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

február 15., péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

Három példázat a várakozásról 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 56. rész 

11:00 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Magyarok Afrikában 5/1.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:30 Négyszemközt 
16:50 Mozgás
17:20 Polgár-társ
17:50 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 

felvilágosító filmsorozat 65’ 
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 6/4. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem  

Három példázat a várakozásról 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

február 16., szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés 
– ÉTV Érdi VSE–Békéscsabai ENKSE

15:15 Híradó
15:30 Mozgás
16:00 Négyszemközt
16:20 Magyarok Afrikában 5/1. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 40’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Bibliai Szabadegyetem  
Három példázat a várakozásról 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

miai 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 56. rész 
20:30 Ballagó idő 

magyar ifjúsági kalandfilm, 92’ 
rend.: Fejér Tamás 
fsz.: Tóth Sándor, Káldi Nóra, Tolnay Klári, 
Páger Antal 

22:05 Érdi Panoráma

február 17., vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem  

Három példázat a várakozásról 60’ 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Tótszerdahely, 50/46. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem  
Három példázat a várakozásról 60’ 

17:00 Ballagó idő magyar ifjúsági kalandfilm, 92’ 
rend.: Fejér Tamás fsz.: Tóth Sándor, Káldi 
Nóra, Tolnay Klári, Páger Antal 

18:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6/4. magyar ismeretterjesztő filmsorozat 
30’ rendező: Cséke Zsolt

19:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 57. rész 

19:35 Fény-kép
20:05 Mozgás
20:35 Polgár-társ
21:05 Érdi Panoráma
21:35 Fény-kép
22:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. február 11 – 17.

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.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A roma kultúráról, a cigány 
fiatalok tanulási lehetőségeiről 
tartott rendhagyó osztályfőnöki 
órát a Móra Ferenc Általános 
Iskola 6–8. osztályos tanulóinak 
a Boldog Ceferino Alapítvány 
két munkatársa, Balog Elemér 
és Gáspár Csaba. 

– Szeretnénk eljutni minél 
több általános és középisko-
lába, pozitív példát mutatni a 
roma gyerekeknek, fiataloknak. 
Az is célunk, hogy a nem roma 
diákok megismerkedhessenek 
e számukra idegen csoport 
életével. Érden a Kós Károly 
Szakképző Iskolában már tar-
tottunk órát, és remélem, elju-
tunk még több iskolába is. 
Alapítványunk e projektjét egy 
három hónapos minisztériumi 
pályázat keretében kezdtük el, 
és folytatjuk, anyagi támogatás 
nélkül, ma is – mondta lapunk-
nak Balog Elemér.

– Ez a program nagyon fontos 
az esélyegyenlőség szempont-
jából. Másrészt pozitív példát 

mutat a gyerekeknek, hiszen 
Gáspár Csaba, az alapítvány 
munkatársa hároméves korától 
intézetekben, nevelőszülőknél 
nevelkedett, mégis meg tudott, 
meg tud állni a lábán – az ő élet-
történetén keresztül láthatják a 
gyerekek, hogy igenis, tanulás-
sal boldogulni lehet. Csabával 
egyébként régóta ismerjük egy-
mást, hiszen öt évet az érdi fiú-
otthonban is eltöltött – jegyez-
te meg Kiss Sándor, az érdi 
Gyermekjóléti Központ mun-
katársa, aki ellátogatott erre a 
rendhagyó osztályfőnöki órára. 
Mint mondta, a gyerekek nem-
csak a cigányság történetéről, 
kultúrájáról hallhatnak rövid 
ismertetőt, hanem Lakatos 
Menyhért, Choli Daróczi József 
nevével is megismerkedhetnek. 

Az alapítvány két munkatár-
sának látogatása nemcsak a gye-
rekek, de az iskola pedagógusai 
számára is fontos volt, hiszen, 
mint Dombainé Bokor Mária 
igazgató elmondta, az iskola 

tantervében bizony nincs szó a 
roma kultúráról.

– Úgy gondoljuk, meg kell 
ismernünk azoknak a gyere-
keknek a kultúráját, akikkel 
együtt élünk, együtt dolgozunk, 
hogy beleélhessük magunkat 
a helyzetükbe, jobb utat tud-
junk találni nekik. Fontos az is, 
hogy az alapítvány munkatársai 
olyan életmodellel szolgálnak a 
gyerekeknek, amely minta lehet 
a számukra – mondta az iskola-
igazgató. 

A rendhagyó osztályfőnö-
ki órán természetesen nem-
csak a roma gyerekek vettek 
részt – és nemcsak az ő szá-
mukra volt élvezetes és tanul-
ságos ez a negyvenöt perc, 
hanem a többi gyereknek is. 

Megismerkedhettek a cigányság 
történetével, azt is megtudhat-
ták, honnan származnak (a gye-
rekek sok mindenre gondoltak, 
de Indiára pont nem), és ver-
set is hallhattak Balog Elemér 
tolmácsolásában, aki a kultúra 
napja alkalmából egy könyvet 
is a gyerekek – és a felnőttek 
– figyelmébe ajánlott: Székely 
János Cigány népismeret címû 
könyvét. 

– Ez egy nagyon jól megszer-
kesztett könyv, akár tankönyv-
ként is használható. Sokat vit-
tünk belőle osztályfőnöki órák-
ra, és osztottunk szét a gyere-
kek között. Akik ezt elolvassák, 
képet kapnak a cigányság hely-
zetéről, életéről – zárta szavait 
Balog Elemér.  Ádám Katalin

Az Érdi Kamarazenekar immár 
másodszor rendezte meg január 
utolsó vasárnapján évnyi-
tó koncertjét a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban. A mû-
sorra megtelt a nagyterem, fel-
csendültek a népszerû kerin-
gők, polkák, operettdallamok. 

Rédai Erzsébet, a Lukin Lász-
ló Alapfokú Mûvészeti Iskola 

mûvésztára fejéből pattant ki 
az ötlet; miért ne lehetne Érden 
is újévi koncertet rendezni, 
elvégre itt is szeretik a zenét. 
Kamarazenekara eddig komoly-
zenei repertoárral, tavaly azon-
ban új, szórakoztató oldalával 
lepte meg a közönséget, és ezt a 
hagyományt próbálják folytatni 
a jövőben is. 

Rendhagyó osztályfõnöki óra a cigány kultúráról
Különleges osztályfõnöki órát tartottak a magyar 
kultúra napja eseménysorozatába illesztve a Móra 
iskola 6–8. osztályos tanulóinak: a roma kultúráról, 
a cigány fiatalok kitörési lehetõségeirõl beszélt a 
Boldog Ceferino Alapítvány két munkatársa. Ez az 
esélyegyenlõség jegyében rendezett program nem-
csak a diákok, hanem az õket tanító pedagógusok 
számára is fontos és érdekes volt.

A magyar kultúra napján a romák történelmébõl, kultúrájából kaphattak 
ízelítõt a Móra iskola felsõ tagozatos diákjai

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Érdi évnyitó koncert kamarazenekarra  

– Igazi zenei csemegét igyek-
szünk átnyújtani mindazoknak, 
akik színvonalasan szeretné-
nek szórakozni ezen az „újévi” 
esten, a hangszeres mûvészek 
többnyire az iskola tanáraiból 
kerülnek ki, a koncertmes-
ter Czidorné Kerecsányi Erika 
– nyilatkozta még a koncert 
előtt, és ez sikerült is nekik, 

méghozzá ezúttal karmester 
nélkül. A „karmester” egy gitár-
tanár, Sebestyén Gábor volt, aki 
idén is szellemesen vezette le a 
mûsort. Humorral fûszerezve 
ismertette a zenemûveket, 
egyebek közt Verdi Traviata 
előjátékát, Strauss Bécsi vérét, 
a Radetzky-indulót és polká-
kat, valamint Csajkovszkij 
Humoresque-jét és Kálmán 
Imre Marica grófnő belépőjét, 
amit az est egyetlen énekese, 
Szóka Júlia operettprimadon-
na adott elő. Tánc is színesí-
tette a programot, Issovitsné 
Szőke Renáta balettmûvészt 
láthattuk gyönyörû „hattyú-
ként”… 

Rajtuk kívül többek között 
Farkas Sára fuvolázott, Mézes 
Gyöngyi vibrafonozott, Kucsera 
Imre hegedült – vastaps és 
ismétlés volt a jutalmuk.

Kevés városban rendeznek 
helyi erőkből, nívós újévi kon-
certet, most végre ez ismét 
sikerült Érden. Jövőre velük 
ugyanitt!

 Temesi László

Színpadon az Érdi Kamarazenekar 

A 
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Marica belépõje a Marica grófnõbõl, Szóka Júliától
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Meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretettel meghívjuk Önt

az első ízben megrendezésre kerülő 

Vörösmarty-bálra
2013. február 16-án 18 órai kezdettel,

amelynek helyszíne a gimnázium épülete.
A bálon vacsorával, műsorral, élőzenével, tánccal  

és tombolával várjuk kedves vendégeinket. 

Sztárvendég: Bolyki Balázs
Magyarország leghíresebb, 

a capella együttesének énekese. 
Közreműködik az iskola tanár- és diákkórusa.

A bál teljes bevételét az iskolapark rendezésére fordítjuk.
Belépő (vacsorával): 3500 Ft/fő

Támogatói jegyek vásárolhatók és szívesen fogadjuk cégek,  
magánszemélyek egyéb felajánlásait is. 

Részvételi szándékát kérjük legkésőbb február 10-ig jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Tel: 23-365-671, e-mail: mdizseri@gmail.com

Honlap: www.vorosmarty-erd.sulinet.hu

Egészségügyi bál
Szeretettel meghívjuk  

2013. február 16-án, szombaton 19 órai kezdettel

tartandó bálunkra
Helyszín: 

Érd, Velencei út 29. Finta Rendezvényterem

Üdvözlő ital

Vacsora, desszert

Élő zene

Tánc hajnalig

Tombola

Belépőjegy ára: 4.000,- Ft/fő

Jegyek rendelhetők

Krivács Györgyné Erika 06-30-446-6443

vagy

a szakorvosi rendelőintézet rehabilitációs osztálya

06-23-365-232/211-214 telefonszámán

Meghívó – Pozivnica
Az Érdi Horvát Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait  

a 2013. február 9-én este 19 órakor kezdődő hagyományőrző Rác Bálra. 

Helyszín:  Érd, Szepes Gyula Művelődési Központ. 
Fellépők:  Zorica Tánccsoport / Ercsi /
 Komsije Népdalkör / Tököl /
Zenét szolgáltatja:  Podravka Band / Felsőszentmárton /
Belépő:   1.000,- Ft. A bál jellege batyus bál, a helyszínen büfé 

üzemel. Sorsolásra tombolatárgyakat elfogadunk. A 
helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyek elővételben vásárolhatóak:
Antunovits Antal:  20-363-8498
Weszelovits Istvánné:  20-371-6566
Szabó Marianna:  30-905-8434
Piszák Lászlóné:  23-368-414

információk
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A 2001-ben  alakult  Érdi  Környezetvédelmi  Egyesületben 
vezetőségváltás volt 2012. november végén, mert az elnöki 
tisztséget nyolc évig betöltő Bartos Csilla felkérést kapott 
Böjte Csaba atyától a nagyváradi árvaház vezetésére. Az új 
vezetőség háromtagú, az elnök Martin Norbert, a szakmai 
elnök Domokos Balázs, a titkár pedig Czabai Balázs. 
Martin  Norbert  tájékoztatta  a  közgyûlést  arról,  hogy 

a  2012-es  programokat  sikeresen  befejezték,  így  pél-
dául  sikerült  felszámolni  a  Darukezelő  utcai  illegális 
hulladéklerakót.  A tavalyi  pályázatokat  lezárta  az  egye-
sület,  a  beszámolót  leadták.  A vezetőség  megköszönte 
Bartos Csilla eddigi munkáját, hiszen az, hogy az elmúlt 
években sikeresen mûködött a környezetvédő egyesület, 
elsősorban az ő  lelkiismeretes  szervezőmunkájának volt 
köszönhető,  valamint  annak,  hogy  az  önkormányzat 
tagjaival  tartott  jó  munkakapcsolata  segítségével  több 
környezeti  problémára  is  felhívta  a  figyelmet.  Az  elnök 
beszámolt arról  is, hogy van egy  idei  sikeres pályázatuk 
is;  a  „Gazdálkodj  ökosan”  szemléletformáló  program 
keretében három érdi általános iskolában előadássoroza-
tot  és  foglalkozásokat  tartanak,  hogy  megismertessék  a 
tanulókkal a környezetbarát hulladékgyûjtés és az otthoni 
takarékosság elemeit. 

A közgyûlés  legfontosabb napirendi  pontjai  közül  elő-
ször  az  alapszabály  módosítása  került  szóba.  Az  elnök 
elmondta,  hogy  2007  óta  nem  változott  az  egyesületi 
alapdokumentum,  amit  a  civil  szervezetek mûködésével 
kapcsolatos újabb jogszabályokhoz és az új körülmények-
hez  kell  igazítani.  Hozzászólásában  Németh Antal, az 
egyesület tagja hozzátette, hogy nagyon nagy szükség van 
a számlaképességre, hiszen a pályázatokat általában utó-
finanszírozással  fizetik.  Az  alapszabály  módosításának 
előkészítésére,  a  jogi  kérdések  tisztázására  az  egyesület 
egy néhány főből álló munkacsoportot hozott létre. 
Szóba  került  az  is,  hogy  a  közelben  tevékenykedő 

környezetvédő  egyesületekkel  és  más  érdi  civilekkel  is 
felveszik  a  kapcsolatot,  hogy  a  szervezési,  tagtobor-
zási  jó  tapasztalatokat  meg  tudják  osztani  egymással. 
Felvetődött néhány országos szervezettel,  így az Ökotárs 
Alapítvánnyal,  a  Környezeti  Tanácsadó  Hálózattal  és  az 
Ökoszolgálattal történő kapcsolatfelvétel is. 
Martin  Norbert  azt  is  elmondta:  még  nem  döntöttek 

arról,  hogy  melyik  az  a  három  érdi  általános  iskola, 
ahol elkezdik a „Gazdálkodj ökosan” környezeti nevelési 
pályázati programot. Az elnök felkérte az egyesületi tago-
kat arra, hogy segítsenek megtalálni azokat a szakembere-
ket, környezeti nevelőket, akik ebben a programban részt 
tudnak venni. 
Következő  napirendi  pontként  az  egyesület  tagjai  az 

érdi  környezeti  gondokat  vették  sorra,  sorolták,  hogy 
ki mit lát fontosnak. Egyebek között szóba került, hogy 
még mindig  sok  az  illegális  hulladék,  hogy  különösen 
a  fûtési  szezonban  igen  rossz  a  levegő  minősége,  sok 
érdi  lakos  éget  környezetszennyező  anyagokat,  pél-
dául  mûanyagot  a  kazánokban,  ráadásul  Érden  nincs 
levegőtisztaság-mérő  állomás.  Javaslat  hangzott  el  a 
madárbarát program kiterjesztésére, újabb  tanösvények 
nyitására,  és  a  Pilisi  Parkerdő  régi  gyümölcsfákat  fel-
kutató  programjához  vagy  a  klímabarát  településekhez 
való  csatlakozásra.  A legsürgősebb  tennivalók  egyike  a 
Fundoklia völgybe vezető lépcső ellopott korlátjának és 
megfigyelő  kamerájának  pótlása,  ugyanakkor  az  egye-
sület  tagjai  olyan  megoldást  is  keresnek,  hogy  újabb 
rongálás ne történhessen. 
Végül  a  közgyûlésen  részt  vevők  úgy  döntöttek,  hogy 

átnézik az elhangzott vagy még beérkező javaslatokat, és 
kiválasztják  azokat  a  legfontosabb  tennivalókat,  amelye-
ket  ebben  az  évben  el  tud  végezni  az  egyesület,  ezeket 
szintén kisebb munkacsoportokban fogják megtárgyalni. 
  Mangel Gyöngyi

Bálint-nap  tájékán a különféle egyházi 
közösségek  országszerte  hagyományo-
san  több programmal készülnek, hogy 
a házasság intézményét népszerûsítsék 
az  emberek  között.  Ennek  a  hétnek 
minden  alkalommal  van  egy  „házas-
pár  arca”.  Egy  olyan  pár,  amelynek 
tagjai  hiteles,  tanúságtévõ  életet  élnek 
és  aktív  tagjai  egy  közösségnek. 
Idén  Várnagy Andrea  és  Farkas Zsolt 
mûvészházaspárt  –  akik  egyébként 
gyakran  játszanak  négykezest  –  kérték 
fel  erre  a  szerepre.  Õk  választották a 
programsorozat  szlogenjét: Egymás-
ra hangolva.  A  központi  programok 
fõvédnöke Herczegh Anita, Magyaror-
szág köztársasági elnökének felesége.
Angliából  indult  el  az  a  kezdemé-

nyezés,  mely  Valentin-nap  környékén 
minden  évben  egy  hétig  a  házasság 
fontosságára irányítja az emberek figyel-
mét.  Magyarországon  a  programot  a 
Magyar  Evangéliumi  Szövetség  és  a 
Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus 
Tanácsa honosította meg 2008-ban.
Idézet  a  rendezvénysorozat  www.

hazassaghete.hu honlapjáról:  „A házas-

ságban  a  felek  megtapasztalhatják  a 
feltétel  nélküli  szeretet,  a  hûség  és  az 
õszinte  megbocsátás  értékét  egy  nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül.  A  házasságban  egy  férfi  és  egy  nõ 
saját  elhatározásából  elkötelezi  magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére és 
védelmére  törekszik egész életében.  Ily 
módon  a  házasság  felelõsségteljes,  biz-
tonságos  és  meghitt  közösséget  jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük min-
den más területén is.
A  házasság  hete  olyan  széles  körû 

összefogásra  törekszik,  mely  gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatások 
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvek-
kel  támasztja  alá  a  házasság  örökkéva-
ló  értékét.  Nyíltan  beszél  a  házasság 
mindennapi  valóságáról,  örömeirõl  és 
feszültségeirõl.  Igyekszik  bölcs  és  gya-
korlati tanácsokkal ellátni a házasokat és 
házasulandókat,  valamint  a  teljes  hely-
reállás reményét ébren tartani azokban, 
akiknek a kapcsolata válságban van, illet-
ve valamilyen ok miatt megszakadt.” 
Bõvebb információ: Fórizs Gyula Zsolt 

06-20/88-620-62 

Házasság hete: 2013. február 10-17.

Egymásra hangolva
Közgyûlést tartottak a környezetvédõk

„Gazdálkodj ökosan”
Iskolai környezeti nevelési program, leve
gõtisztaság és hulladékügy, az érdi tanösvé
nyek gondozása, valamint szervezeti kérdések 
szerepeltek az Érdi Környezetvédelmi Egyesület 
február elsejei közgyûlésének napirendjén.

Martin Norbert elnök tájékoztatta a közgyûlést arról, hogy a 
2012-es programokat sikeresen befejezték

helyi társadalom

Érdi rendezvények
Február 10. 16.00  Érdligeti Református Templom, 
Duna u 77.
Téma: Konfliktuskezelés a házasságban
Előadók: Gondos Attila és Bartos Bea
Az előadás után házaspáros vacsora a Levendula 
étteremben. 
Mindkettő nyitott alkalom.

Február 13. 18.00  Érd, Parkvárosi Református 
Egyházközség, Csurgói u. 4.
Téma: Férfi és női szerepek a házasságban
Előadó: Komlósi Piroska pszichoterapeuta

Február 14. 18.00  Érd, Tusculanum Katolikus 
Plébánia, Gárdonyi Géza u. 1/a.
Téma: Hitre nevelés a családban

Előadók: Dabóczi Ferenc és Györgyi
Nyitott és ingyenes alkalom.

Február 15. 18.40  Érd, Ligetház 
Romantikus vacsora házaspároknak. 
Belépő meghívóval.

Záró rendezvény:
Február 17. 17.00  Érd, Parkvárosi Baptista 
Templom, Bajcsy-Zsilinszky út 163.
Téma: A nagycsalád, mint extrém sport
Előadó: Lackfi János író, költő, és felesége, Bárdos 
Júlia művészettörténész, bútorfestő, a házasság 
hete arcai 2012-ben. Avagy: miért extrém sport a 
nagycsalád és miért ejtőernyő a Gondviselés.  
5 gyermek, 21 év házasság, variációk kegyelemre. 
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A közelmúltban  névtelenül 
ugyan,  de  nyilvánvalóan  valós 
ügyben  fordult  panaszlevéllel 
szerkesztőségünkhöz  néhány 
Jegyző  utcai  lakos.  Egyebek 
között  azt  írták:  abban  szeret-
nének tájékoztatást kérni, hogy 
a  telkeikkel határos, valamikori 
Baumag  Holding  Tüzép-telep 
ügyében  ki  tudna  nekik  segí-
teni.  Állításuk  szerint  írtak  ők 
már levelet a jegyzőnek is, de a 
hivatal  nem  foglalkozott  a  kér-
déssel.  A rendőrséget  és  a  pol-
gárőrséget  is  kihívták,  de  szin-
tén  eredménytelen  volt  a  beje-
lentésük.  „Kezd  kissé  elegünk 
lenni a dologból!” – teszi hozzá 
a  levélíró,  ezért  döntöttek  úgy 
a  szomszédos házakban  lakók, 
hogy a nyilvánosság elé tárják a 
gondjukat.  Mint  kiderült,  való-

jában  maga  a  terület  a  prob-
léma.  Mivel  a  cég  kiköltözött, 
őrizetlen  és  elhagyatott  lett  az 
épület, így beköltöztek hajlékta-
lanok, aztán elvitték, ami moz-
dítható volt. Szinte állandóak a 
rendzavarások, hangoskodások, 
a  kalapálás,  sőt  még  a  petár-
dázás  sem  ritka.  Mindezeken 
túl  nemegyszer  betörtek  már 
a  környékbeli  szomszédokhoz 
is,  akik  már  állandó  rettegés-
ben  élnek,  újabb  betörésektől 
tartva.  Az  egykori  cég  épületé-
ből  mára  csak  a  csupasz  falak 
állnak,  nemrég  a  tető  is  besza-
kadt,  mert  a  tartószerkezetet 
lefûrészelték  és  el  is  vitték. 
A nagy kapu már legalább 8 éve 
eltûnt.  Fényes  nappal  vitték  el 
úgy, hogy  senki  sem vett  észre 
semmit! – írták a levélben. Attól 

tartanak, hogy a tető beszakadá-
sával az ott gyakran játszadozó 
gyerekek élete is veszélynek van 
kitéve.  Nemegyszer  előfordult 
már,  hogy  a  környéken  lakók 
zavarták  ki  őket,  de  visszajöt-
tek,  és  továbbra  is  az  épületen 
belül  gördeszkáznak,  bicikliz-
nek,  futkosnak.  A környéken 
élő  lakosok  aggódnak,  és  úgy 
vélik,  a  bajt  meg  kell  előzni, 
mielőtt megtörténne egy vissza-
fordíthatatlan tragédia, és utána 
keresnék a felelősöket.
A lakosok  feltett  kérdéseivel, 

kérésükkel megkerestük az érdi 
rendőrkapitányságot.  Nogula 
Tamás  rendőr  hadnagy,  megbí-
zott  járőr-  és  őrszolgálat-alosz-
tályvezető  arról  tájékoztatta  az 
Érdi Újságot, hogy az érdi Jegyző 
és  Tolmács  utca  környékén  a 
bejelentésben szereplő állapotok 
miatt  a  járőrszolgálatot megerő-
sítették,  és  visszatérő  jelleggel 
közterületi járőrszolgálattal, kör-
zetimegbízott-szolgálattal,  vala-
mint  civil  ruhás  és  gépkocsis 
bûnügyi szolgálattal is ellenőriz-
tetik.  A rendőrtiszt  eredmény-
ként említette meg, hogy a múlt 
héten már sikeres elfogás  is  tör-
tént  ezen  a  helyszínen,  amiből 
rendőrségi  bûnügyi  eljárás  is 
indult.  Nogula  Tamás  közben 
felvette  a  kapcsolatot  az  Érdi 
Polgárőr Egyesület  elnökével  is, 
aki megígérte, hogy a környéket 
sûrûbben fogja ellenőriztetni. 
A kapitányságon  azt  is 

elmondták:  remélik,  hogy  a 
megtett  rendőri  intézkedések, 
a  rendőri  jelenlét  hozzájárul  a 
Jegyző  utcai  lakosok  jobb  biz-
tonságérzetéhez.
  Bálint Edit

Az Európai Parlament emberi jogi 
konferenciájának  négy  egymást 
követő helyszíne Magyarország, 
Szlovákia,  Lengyelország  és 
végül Belgium volt. 2013 január-
jában  az  utolsó  helyszínre, 
Brüsszelbe készült  az Ága-Boga 
NÉE  és  a  Flottilla  Ifjúsági  csa-
pata.  A Fiatalok  Lendületben 
Programban  három  ország  hat 
különböző  szervezetét  képvise-
lő  középiskolás  és  egyetemista 
korú fiatalok vettek részt.
Már  a  buszutat  is  nagyon 

élveztük,  hiszen  nem  egyedül 
utaztunk,  hanem  a  szlovákiai 
csapattal,  így  az  utunk  még 
izgalmasabban  telt.  Ezeknek  a 
hosszú  buszozásoknak  köszön-
hetően  néhányunk  már  kelle-
mesen el tud beszélgetni szlová-
kul,  illetve a csapat másik része 
magyarul. 
Hogy ne legyen olyan fárasztó 

a 21 órás üldögélés, odafelé meg-
álltunk Bécsben, ahol különbö-
ző  feladatok megoldása után el 
tudtunk jutni egy-két nevezetes 
helyre,  például  Schönbrunnba, 
a  Stephansdomhoz,  illetve  a 
Ringstrasséra.  Miután  kifotóz-
gattuk  magunkat,  kisebb  meg-
szakításokkal  eljutottunk  szál-
láshelyünkre,  Fensdorfba,  ahol 

már nagyon vártak minket – és 
végre  találkozhattunk  és  buliz-
hattunk a lengyel csapattal is.
A második  napon  elutaztunk 

Brüsszelbe,  ahol  egy  előadást 
hallgattunk  magyarul,  illetve 
angolul  az  ott  Magyarországot 
képviselő  Láng Pétertől  az 
Európai Parlament mûködéséről. 
Ezenkívül  megtudhattuk,  hogy 
hogyan folynak a tolmácsolások, 
illetve azt is, hogy miért 33 Ft az 
SMS küldése az uniós tagállamo-
kon belül, hogy ki mikor csatla-
kozott, illetve lesz vagy nem lesz 
tagja az Európai Uniónak.
Ezután  körbejártuk  Brüsszelt, 

ahol mindenki kedvére kóstolha-
tott  csokikat,  gofrikat,  és  annyi 
pisilő  kisfiút  láttunk,  mint  még 
soha.  Mielőtt  visszamentünk 
volna a szállásunkra, megnéztük 
Brüsszel  egyik  legnagyobb neve-
zetességét,  az  Atomiumot,  ame-
lyet  eredetileg  az  1958-as  világ-
kiállításra készítettek, és amelyről 
beláthattuk az egész várost.
A negyedik nap állomása Köln 

volt, amelyről biztosan kijelent-
hetem, hogy mindenkiben mély 
nyomott  hagyott.  A dóm  meg-
látogatása  előtt  találkoztunk 
PSY-jal,  aki  mostanra  az  egyik 
legismertebb  énekes,  illetve 

rapper a világon. Utána a dómot 
néztük meg, és vallásosak, nem 
vallásosak  csodálatát  egyaránt 
elnyerte  a  gyönyörű  templom 
az orgonazenével. A városnézés 
központja  egy  sétálóutca  volt, 
ahol  mindenki  kedvére,  azaz 
pénzéhez mérten vásárolhatott. 
Az édesszájúak kedvéért bemen-
tünk a helyi csokimúzeumba is, 
és megnézhettük, hogy hogyan 
készül  ott  a  csokoládé,  és  lát-
hattunk  sokféle  különlegessé-
get,  például  csokisör,  -laptop, 
focilabda,  és  még  sorolhatnám 
a csemegéket. 
Utolsó  napunknak  a  nagy 

részét,  akárcsak  az  elsőét,  az 
utazás  tette  ki,  de  azért  beug-
rottunk  a  gmundeni  tavakhoz, 
meg  Salzburgba,  hogy  láthas-
suk Mozart szülő- és  lakóházát 
a Hohensalzburg vár mellett.
Érdre  érkezve  jutottunk  el 

konferenciáink  legszomorúbb 
részéhez,  a  búcsúzáshoz,  amit 
legszívesebben  mindenki  kiha-
gyott  volna,  de  azóta  is  szinte 
mindennap  beszélünk  szlová-
kiai  és  lengyel  barátainkkal, 
akikkel  reméljük,  nemsokára 
újra  találkozhatunk,  hasonló 
élményekkel gazdagodva.
  Isépy Réka

Megerõsített járõrszolgálat  

a Jegyzõ utcában

Ilyen látványt nyújt az egykori Tüzép üresen tátongó telephelye
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Külföldön jártak az érdi fiatalok
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Hagyomány immár, hogy Érd 
önkormányzata minden év ele-
jén köszönti azokat a fiatal spor-
tolókat, akik eredményeikkel, 
sikereikkel öregbítették a város 
hírnevét, igazolva, hogy Érd 
valóban fiatal és sportos város.

A helyszín nem is lehetet 
volna más: akárcsak tavaly, 
az idén is a Batthyány isko-
la tornaterme adott otthont 
az Érd Kiváló és Kiemelkedő 
Sportolója elismerések átadásá-
nak. A különbség csupán annyi 
volt, hogy ezúttal nem a birkó-
zók, vagy a sumózók, netán a 
hölgy kézilabdázók népesítették 
be a csarnokot, hanem azok az 
ifjak, akik az elmúlt évi teljesít-
ményükkel felhívták magukra a 
figyelmet. Olyan teljesítményt 
nyújtottak, hogy azt elismerésre 
méltónak találták a klubjaik is, 
az önkormányzat sportosai is.

– Két kategóriában adunk át 
elismeréseket, díjakat – mondta 
Büki Sarolta, Érd sportreferen-
se. – Elismerjük a kiválókat, 
s azokat is, akik a kiemelke-
dő kategóriára voltak érde-
mesek az elmúlt évi teljesít-
ményükkel. Ahogy elnézem a 
listát, nem fogunk unatkozni. 
Háromszáznál is több sport-
reménységet szólítunk majd, 
hogy átvegye a kiérdemelt elis-
merést.

Mi tagadás, látva az oklevelek 
tömegét és a plakettek halmát, 
várható volt, hogy maratoni lesz 
az eredmények felsorolása.

Segesdi János alpolgármester 
megnyitója és Rozgonyi János 
Batthyány-igazgató köszöntője 
után az alpolgármesternek szá-
mot kellett adnia az „állóké-
pességéről”, hiszen vég nélkül 
köszöntötte a gyermekeket, s 
gratulált az eredményeikhez.

Közben pedig csak szólt, szólt 
a taps…

Mint minden évben, most 
is sokan voltak a birkózók 
és a sumózók, vagyis az Érdi 

Spartacus képviselői, élükön 
természetesen a vezetőedzőjük-
kel, az elfáradni sosem tudó Tar 
Mihállyal.

– Örülhetünk, mert elismer-
te az önkormányzat a tavalyi 
munkánkat. Sok versenyzőnk 
most vehet át első alkalommal 
elismerést, ami biztosan örök 
élmény marad a számukra – 
mondta a szakember.

Ott voltak a Delta Röplabda 
Egyesület főnökei is. Az elnök, 
Dömötör László, s a klub edző-
je, a szakmai munka irányítója, 
a sokszoros válogatott Dömötör-
Mátrai Beáta. Szakmai irányí-
tása mellett a Delta szupermini 
csapata a második helyen vég-
zett a Budapest-bajnokságon, 
ami jelzi: figyelnek az utánpót-
lásra a „deltások”.

– A két hete megrendezett, 
33 órás maratoni röplabdá-
zásnak városszerte jó volt a 
visszhangja, most pedig a leg-
fiatalabb korosztályt ismerték 
el, úgy, hogy jól kezdődik szá-
munkra ez az év, s reméljük, 
így is folytatódik – mondta a 
Dömötör házaspár hölgytagja, 
Bea.

Szerényen, de távolról sem 
szerény statisztikáról számol-
hatott be a rendezvény után a 
sportreferens.

– Kiváló sportoló elismerést 
– érmet és oklevelet – 134-en 
vehettek át, kiemelkedőnek járó 
oklevélben pedig egy híján két-
százan részesültek. Negyvennél 
több érdi edző, szám szerint 
43 munkáját ismerte el az 
önkormányzat, s 13 testneve-
lő is helyet kapott a díjazottak 
között. Azok, akik a legjobban 
és a legtöbbet segítették az isko-
lájukban az egyesületi sporto-
lókat.

 Róth Ferenc

Az Érdi Saolin Wusu Sportegyesület díja-
zott versenyzői egy későbbi időpontban 
vehetik át az elismeréseiket az önkor-
mányzattól.

Mint évek óta, ezúttal is megrendezte az Érdi 
Spartacus SC birkózó szakosztálya a hagyomá-
nyos bálját, amelyet az elmúlt hét szombatján a 
Velencei úti rendezvényteremben tartottak meg, 
sok birkózóval és sok meghívott vendéggel.

A bál utáni reggelen az érdi birkózóélet első 
számú embere, a klub birkózóinak a vezető-
edzője, Tar Mihály rekedten ébredhetett, mert 
csaknem két órán át szólította a díjátadón az 
érdi versenyzőket, hogy átvegyék a jutalmaikat, 
az elismeréseiket. Hogy vajon hányukkal fogott 
kezet Tar Mihály?

Látva a hatalmas helyet elfoglaló díjak, serle-
gek, ajándékkosarak tömegét, száznál többen 
voltak, akik valamilyen elismerésben részesül-
tek, s akkor még nem beszéltünk azokról, akik 
oklevelet kaptak a munkájukért. (Büszkén jelent-
hetjük, hogy az Érdi Újság szerkesztősége is az 
elismertek között volt.).

Arról, hogy mekkora munkát végez immá-
ron évtizedek óta Érd birkózósportjáért Tar 
Mihály, arról már többször írtunk lapunk hasáb-
jain. Beszéljenek most a dicsérő szavak helyett a 
tények, amelyek alátámasztják, hogy a sportág is, 
Tar Mihály is, és edzői csapata is elnyûhetetlen. 
A számok meghökkentőek, egyben lenyûgözőek. 
Az érdi birkózók az elmúlt évben 519 (!) alka-
lommal állhattak dobogóra, ebből 131-szer arany-
érmet vehettek át. Íme, ez a nagy egész, benne 
valamennyi megrendezett birkózó-, sumo- és 
grapplingverseny, amelyen versenyzőink képvi-
seltették magukat. 

Lássuk most a világversenyeket, az országos 
bajnokságokat, a diákolimpia döntőit. Ezeken 
243 elsőség jutott a szparisoknak!

A veterán vb-ről többek között két aranyat, a 
junior vébéről és a strandbirkózó vébéről egy-egy 
bronzot hoztak el Érdre a versenyzők, míg a 
különböző korosztályok országos bajnokságain 
13 arany-, 13 ezüst- és 18 bronzérem volt a gazdag 
termés. A diákolimpia országos döntőiben hét 
arany-, három ezüst- és három bronzérem jelezte, 
hogy az utánpótlás-nevelésről sem feledkeztek 
meg.

A sumózók a vébén egy bronzzal zártak, míg 

a különböző korosztályú Eb-ken 24 arany-, 11 
ezüst- és 30 bronzérmet nyertek.

A két éve megalakult grappling szakág is dicse-
kedhet már egy ob-arannyal.

A sok-sok megünnepelt birkózó közül ezút-
tal hiányzott két hölgyversenyző – igazoltan. 
A londoni olimpiai részvételre is eséllyel pályázott 
Dénes Mercédesz, valamint Váncza Ivett „hivatali 
elfoglaltsága” miatt maradt távolt: mindketten 
versenyen indultak a hét végén Ausztriában. Ott 
volt viszont Antunovits László, a 84 kilós kötött-
fogású felnőtt magyar bajnok, aki nem sokkal 
a bál előtt még a Ganz-kupán állt rajthoz, hogy 
aztán siessen haza a szülővárosába, s a bálon 
vegye át a neki járó elismerést.

Az eseményt megtisztelte a jelenlétével T. 
Mészáros András, Érd polgármestere és Aradszki 
András országgyûlési képviselő is. R. F.

A sikerkovács és a segítői
Az Érdi Spartacus birkózóinak a sikerei a hétköznapokon, az 
edzőteremben dőlnek el. Vajon kik azok, akiknek a segítségével 
valóra váltak a birkózóálmok?

Fontosnak tartjuk leírni a nevüket: a vezetőedző Tar Mihályon 
túl Kovács János, Südi Gábor, Pécz Imre, Vejki Tamás és ifj. Tar 
Mihály dolgozik azért, hogy jövőre, az idei évi eredmények 
ismertetése után Tar Mihály még rekedtebb legyen…

Háromszáznál több ifjú sportolót köszöntöttek

Elismerés teljesítményért, sikerekért

Segesdi János alpolgármester szinte vég nélküli sorban köszöntötte a 
gyermekeket, s gratulált az eredményeikhez
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Birkózók és sumózók ünnepeltek a Rendezvényteremben

Tavaly a dobogó volt 
a Szpari-birkózók „törzshelye”

Egy igazi vezetõedzõ a táncparketten is helytáll…

mozaik
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Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

A még meglévő férőhelyeinkre 3 ágyas lakószobákban 
várjuk leendő lakóinkat. A Nyírfaliget Idősek Otthona teljes 
ellátásra szoruló időseket is fogod, akik természetesen 
mindvégig számíthatnak az Otthon gondoskodására.

Nyírfaliget Idősek Otthona:
2316 Tököl, Pesti út.1. Telefonon H- P : 8-16 óráig
06-30-558-4002 vagy 06-30-465-2182 
www.nyirfaligetidosekotthona.

Humánus térítési díj ellenében szolgáltatásaink:
- napi 3x-i étkezés ( cukorbetegeknek 5x)
- 24 órás ápolói felügyelet
- orvosi vizit ( tüdőgyógyász, neurológus)
- ingyenes alapgyógyszerellátás
- mosás, vasalás takarítás
- gyógyintézetbe történő szállítás
- hitélet feltételeinek biztosítása
- önköltséges szolgáltatás: fodrászat, manikür, pedikür helyben

Rendelje meg műanyag 
nyílászáróit még a tavalyi árakon

akár 45% kedvezménnyel febr. 15-ig!
• 5 légkamrás „A” kategóriás

német Veka profilból akár 3 rétegű 
üveggel Magyarország

legnagyobb gyártójától!
• 6 légkamrás 90mm-es kiváló 
minőségű Veka Prémium profil 

passzív házakhoz is!
• Velux tetőtéri ablakok

-20% kedvezménnyel
február 15-ig

• Fakro tetőtéri ablakok:
-25% kedvezménnyel

február 15-ig

• Dekorfóliás beltéri ajtók
25.900 Ft+áfa-tól

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

Már 12 éve a lakosság szolgálatában!
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Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel!5-6 lég-
kamrás ablakok. Bontás-beépítés-párká-
nyozás-helyreállítás.Fizetés három részlet-
ben.06-30-852-6791 06-20-622-1136

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

Gyakorlattal rendelkezõ dentálhigiénikust 
keresünk érdi magánklinikára. Angol, fran-
cia nyelvtudás elõny. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a mail@ligetiklinika.hu email 
címen lehet.

Érd-Parkvárosba keresek nem dohányzó, 
megbízható házvezetõnõt teljes munkaidõben. 
Fényképes önéletrajzot az    
ag@biotech-medical.com e-mail címre várjuk.

ÁLLATORVOS

ARANY-EZÜST

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

AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓKÖLCSÖNZÕ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS











DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Duguláselhárítás bontás nélkül, éjjel-nap-
pal, kiszállási díj nincs, garancia van! T:06 30 
924 1205, 06 20 287 1904

EGÉSZSÉG

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

Keresek Budapesten jó közlekedésnél 
kiadó lakást hossztávra. (min. 1 év)06-70-
635-0551

Eladó Érdligeten, a Diósdi úton egy 74 
m²-es 2 és fél szobás felújított téglaépítésû 
összközmûves lakás saját tulajdonú 30 
m²-es garázzsal, kitûnõ tömegközlekedési 
lehetõséggel. Iskola, óvoda, boltok a közel-
ben. Iár: 20 M Ft. T:06-20-802-5580

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

Eladó Siófok-Szabadifürdõ 75 N-öles tel-
ken 25 m² faház összközmûves, aszfaltos 
utcában, iár: 8 M Ft. T:0620 9392 042

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

Mélyen ár alatt Érdligeten 185 m²-es családi 
ház eladó. Jó közlekedés! T:06 30 848 7811



















INGATLANIRODA

JÁRMÛ

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

KERT

KIADÓ
Központhoz közel csal.ház I. em. kül. bejá-

ratú 50 m² összkomf. lakás kiadó. Almérõs, 
kocsibeállás, gyerekkel is. T:20 380 1876, 
061 240 7778

Érd-Parkváros Eperfa u.38. 2 szoba össz-
komfort kiadó, buszmegálló 50 m-re.T:0630 
266 7939, 0630 935 6621

Kiadó elõszobás, fürdõszobás szoba, 
bútorozva, konyhahasználattal 1-2 fõnek, 
kaucióval.T:0630 429 5365

Kiadó 1 szoba összkomfortos különálló 
ház bútorozva, almérõórákkal felszerelt.T:06 
30 9544 671

Érden 1 szoba összkomfortos albérlet 1-2 
fõnek kiadó 30 E Ft+rezsi+kaució. T:06 30 
858 5326

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

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

KONTÉNER

KOZMETIKA

KÖLTÖZTETÉS

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



















MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

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

Német nyelvtanítás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés diplomás nyelvtanártól. 
T:06 30 347 2787

Egyetemista korrepetálást, tanítást vállal 
francia nyelvbõl: 1500 Ft/45 perc. T:06 30 
969 6923

Orosz, francia nyelvoktatását, korrepetá-
lását vállalja tapasztalt nyelvtanár. T:06 20 
321 8473

Saját otthonomban Érdligeten korrepe-
tálást vállalok (angol és német) T: 06 30 
518 5052

Matematika és fizika tanítás általános- és 
középiskolásoknak. T:06 20 516 5684

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

PSZICHOLÓGUS

RÉGISÉGGYÛJTÕ

Régiség! Gyûjtõ vagyok. Régi bútort, 
festményt, porcelánt, terítõt, szõnyeget, 
játékot, papírrégiséget egyszóval mindent, 
ami a múltra emlékeztet, készpénzért. 
T:70/2464059, Márta

RUHAJAVÍTÁS

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

SZOBAFESTÉS

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

SZOLGÁLTATÁS





















Üvegezés Budai Üveges.hu! 
Épületüvegezés, tükörgyártás, gerébtokos 
ablakba thermoüveg beépítés. Érd, Otelló u. 
41. T:0630 357 2798

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

FÉNYMÁSOLÓGÉPEK, nyomtatók szervi-
zelése. Használt gépek értékesítése garanci-
ával. T:06 20 934 8834

TÁRSKERESÕ







TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TETÕSZERVIZ

TÛZIFA

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

ÜDÜLÉSI JOG

VARRÁS

Mobil varroda szolgáltatásai háztól házig: 
ruhanemûalakítás, javítás, cipzár- és bélés-
csere, méretre készített nõi ruházat, füg-
gönyvarrás. T:0670 665 9072

VASKERESKEDÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:
Csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró csere 
javítás.Víz óra csere,beszerelés mosó-moso-
gatógép bekötés tel:06 70 642 75 26







AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

Zsírolvasztás, tartós szőrtelenítés, 
kozmetológiai hámlasztás,

pattanás, folt, ránc kezelése.
www.epilmed.hu; 

T: 06 30 714 8372, 06 70 334 4884
Érd, Bajczy-Zs út 115. Lovasbolt mellett
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Sok víz eltûnt már a Balatonból, 
amióta tavaly májusban ez a két 
együttes a bajnoki bronzmér-
kőzés keretein belül találkozott 
egymással. A Siófok a szezon 
kezdetén alapjaiban látszott 
megrendülni, amikor a hírek 
alapján financiális gondokkal 
küzdött az együttes. Végül élet-
ben maradt ugyan, de látható-
an más célokért küzd a csapat, 
mint a tavalyi szezon folyamán. 
Az idény eleje óta a Siófok gya-
korlatilag képtelen elmozdulni 
a kieső zóna közvetlen közelé-
ből. Kiss Szilárd Magyarország 
egyik legsikeresebb, legnagyobb 
rutinnal bíró mestere, ha vala-
ki, akkor az ő kezében bizo-
nyára megfelelő helyen van a 
Siófok, de így sem diadalmenet 
a Balaton-partiak élete. 

Bárhol is álljon a tabellán egy-
máshoz képest a két alakulat, ez 
a párosítás mindig rangadónak 
számít, és nem volt ez máskép-
pen most sem. Az őszi szezon-

ban Siófokon is magabiztos győ-
zelmet aratott az Érd, ám üröm 
volt az örömben, hogy azon a 
találkozón szenvedett sérülést 
Kovács Anna, aki ezután a kis-
padra kényszerült.

Éppen az említett jobbátlövő 
mutatta meg, hogy mennyire 
is hiányzott akkor; a mostani 
mérkőzést nagyon jól kezdte a 
balkezes játékos. Ám nemcsak 
az ő bal keze villant sokszor, 
hanem Alja Korené is, akinek 
ráadásul védekezésben is kulcs-
szerepet szánt Szabó Edina. 
Kristina Elezzel ugyanis párban 
előrébb védekeztek társaiknál, 
már hamar megzavarva a rivális 
támadásait. Nagyon jól kezdett a 
siófoki kapuban az Európa-baj-
noki bronzérmes Kiss Éva, aki 
remek védéseivel a mérkőzés 
kezdetén szorosan tartotta az 
állást. A 10. perc után azonban 
tempót váltott, nagyobb sebes-
ségi fokozatba kapcsolt az Érd. 
Fokozatosan nőtt a két csapat 

közötti számszerû különbség. 
Szara Vukcsevics remek össz-
játék végén, Vincze Melinda 
és Kovács Anna pedig gyors 
indítás után talált be a vendé-
gek kapujába. A könnyû, olcsó 
gólok láthatóan megtörték Kiss 
Szilárd együttesét. Szabó Edina 
időt kért, igaz, ettől inkább a 
siófokiak szedték össze magu-
kat, valamelyest sikerült is a fél-
időre visszazárkózniuk. Ennek 
ellenére az érdiek jöhettek ki 
sokkal nyugodtabban a máso-
dik játékrészre. 

Nagyon hatékony volt a véde-
lem, és a vendégek közül csak 
a már korábban az érdiek orra 
alá sok borsot törő Bogdanovics 
Annamária tudott igazán 
kiemelkedni csapatából. Egy 
fecske viszont nem csinál nya-
rat – több fecske azonban csi-
nálhat tavaszt: az érdiek közül 
többen is remek napot fogtak 
ki és egyenletesen termelték a 
gólokat. Kristina Elez is bele-
lendült a második félidőben, 
egyéni akciókkal zilálta szét a 
siófoki falat. A „cápalányok” 
az idő előre haladtával egyre 
hitetlenebbé váltak, mire a 45. 
percben Kisfaludy Anett talála-
tánál számolhatott az érdi pub-
likum. Kiss Szilárd csapatából 
teljesen elfogyott az önbizalom, 
így a második félidő mindamel-
lett, hogy formalitássá szelídült, 
gyakorlatilag osztálynyi különb-
séget hozott a felek között. 
A DVSC vendégszerepléséhez 
hasonlított a találkozó, ami-
kor az érdiek nagy lendülettel, 
kombinatívan kézilabdáztak, 
míg teljesen összetört ellenfe-
lük beletörődött a vereségbe és 
csupán a megváltó végső síp-

szót várta. Oguntoye Viktória 
védések utáni gyors indításai 
pedig egyre több és több olcsó 
gólt jelentettek érdi oldalon. 
A hajrában már a benevezett 
játékosok közül mindenkinek 
lehetőséget adott Szabó Edina, 
Kovács Gréta pedig ismét be 
tudott találni. Az utolsó per-
cekben már csak a gólkülönb-
ség volt kérdéses, de az utolsó 
támadások a nagy sietségben 
pontatlanok voltak, így végül 
„csak” 15 gólos differencia ala-
kult ki a csapatok között.

A Fehérvár elleni vereség 
óta az Érd folyamatosan bizo-
nyítja hazai pályán, hogy az 
az eset csak egyszeri kisiklás 
volt, immár zsinórban har-
madik alkalommal nyert tíz-
nél nagyobb különbséggel a 
Batthyány Tornacsarnokban. 
Ezzel nemcsak a szurkolókat 
szolgálja ki a csapat, hanem 
a gólkülönbségnek is nagyon 
jót tesz. A nemzetközi kupa-
szereplése miatt egy meccsel 
kevesebbet játszó Vácot így 
pontszámban utol is érte az Érd 
és kérdéses, hogy a dunaka-
nyari egyesületet mennyire veti 
vissza a Podravka Koprivnicától 
elszenvedett nagy pofon a KEK-
ben. Erre nemsokára választ is 
kapnak a szurkolók, de addig 
is remélhetőleg hasonlóan meg-
győző teljesítménynek tapsol-
hatnak a Békéscsaba ellen. 

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC-
Galerius Fürdő 36-21 (16-11)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: Kisfalvi István, 
Péli Sándor
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 

ÉTV-Érdi VSE–Siófok KC-Galerius Fürdõ 36-21 (16-11)

Hol van már a május?

Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics 4, 
Balog Beáta 5 (3), Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 4, 
Vincze Melinda 3, Wolf 
Alexandra 1(1), Kovács Gréta 1, 
Alja Koren 6, Bognár Barbara 
1, Buzsáki Nikolett, Kristina 
Elez 4
Vezetőedző: Szabó Edina
Siófok: Kiss Éva, Futaki 
Hajnalka, Bozsovics Rita, 
Schneider Éva 1, Szabadfi 
Ágnes 1, Léránt Vivien 2, 

Varga Rita, Schmidt Nikolett, 
Andrea Seric 3, Szalai Babett 2, 
Bogdanovics Annamária 5 (1), 
Polics Tímea, Németh Csilla 3, 
Erdősi Ildikó 3, Varga Nikolett, 
Termány Rita (1)
Vezetőedző: Kiss Szilárd

A következő fordulóban a 
Budapest Bank-Békéscsabai 
ENK SE lesz az Érd vendége. 
Az összecsapást február 9-én 
18 órától rendezik a Batthyány 
Tornacsarnokban.

 Szarka András

Kisfaludy Anett gólja után már tízet számolhatott az ellenfélre az érdi pub-
likum

Az õszi, Siófok elleni meccsen megsérült és több mérkõzést kihagyni 
kényszerült Kovács Anna most öt gólig meg se állt 

Ezúttal fõként irányítóként nyújtott kiváló játékot Bognár Barbara


